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Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 05.10.2004 – do 24.06.2005. 

Rok akademicki 2004/2005 przeżywaliśmy wraz z całym Kościołem jako 

Rok Eucharystii a także jako rok odejścia do Domu Ojca – Jana Pawła II.  

Dla naszej diecezji ten rok był również czasem przygotowania do beaty-

fikacji ks. Władysława Findysza.  

 

 

Stan personalny przełożonych, profesorów i alumnów  

 

1. W roku sprawozdawczym obowiązki przełożonych pełnili: 

Rektor – ks. dr J. Buczek 

ojcowie duchowni:  ks. mgr inż. M. Barć 

     ks. dr S. Kamiński  

prefekci:  ks. dr A. Sołtys  

 ks. dr K. Tyburowski  

dyrektor administracyjny: ks. mgr lic. T. Pindara 

Decyzją Ks. Bp ks. mgr lic. A. Widak został zamianowany Wicerekto-

rem WSD w Rzeszowie a ks. dr M. Dzik – został zamianowany prefektem 

studiów.  

 

2. Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy zmarłego w październiku 

ks. prof. dr hab. S. Potockiego, który od początku istnienia seminarium 
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prowadził wykłady z Pisma świętego. Obejmujemy go naszą modlitewną 

pamięcią chcąc w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność za trud i poświę-

cenie, jakie wkładał w rozwój duchowy i intelektualny naszych alumnów.  

W gronie Księży Profesorów wykłady z filozofii przyrody prowadził ks. 

dr M. Twardowski. 

Ogółem w okresie sprawozdawczym formację intelektualną prowadziło 

40 wykładowców, w tym 1 profesor dr habilitowany, 1 dr habilitowany,  

29 doktorów, 4 mgr licencjuszy, 5 magistrów. Wśród wykładowców było  

4 osoby świeckie. 

 

3. Wielu naszych profesorów prowadziło działalność naukowo-

dydaktyczną w innych placówkach naukowych w Rzeszowie i nie tylko.  

Ks. dr K. Tyburowski prowadził wykłady z patrologii w Wyższym Semina-

rium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie, ks. prałat 

dr W. Szurek, pełniący funkcję wikariusza biskupiego do sp. formacji ka-

płańskiej prowadził wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Tar-

nowie. Ks. dr P. Steczkowski – wykłady na PAT oraz URz, Ks. Bp E. Bia-

łogłowski, ks. dr Z. Bielamowicz, ks. dr K. Bochenek, ks. dr A. Garbarz,  

ks. dr J. Miąso, ks. profesor dr hab. S. Nabywaniec – prowadzili wykłady na 

URz, ks. mgr lic. A. Cypryś – wykłady WSIiZ.  

Należy wspomnieć, że Księża Profesorowie oprócz pracy naukowo-

dydaktycznej zajmują się wielorakimi działaniami na rzecz diecezji, praca  

w Kurii Biskupiej, Katolickim Radiu VIA, wielu z nich także prowadzi pra-

ce duszpasterską. Za ich poświęcenie i trud jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać” 

Wykłady prowadzili także ks. z diecezji tarnowskiej: ks. dr hab. M. Bed-

narz, ks. dr P. Gajda. ks. dr W. Szewczyk. Wykłady i seminarium z Ekume-

nizmu prowadził ks. dr S. Koza, wykładowca na KUL.  

 

4. Utrwalonym owocem działalności naukowej środowiska są publika-

cje. Księża profesorowie i wykładowcy opublikowali następujące pozycje: 
 

Ks. Bednarz M.  

Rola Ducha świętego według czwartej Ewangelii, „Studia Catholica Po-

doliae”, R. 3 (2004), s. 261-395. 
 

Ks. Bochenek K. 

1. Konsekwencje błędu antropologicznego w religii, „Resovia Sacra”,  

R. 8 (2001), s. 15-30.  

2. Filozoficzne aspekty rozważań Krakowskich scholastyków wokół kwe-

stii nieśmiertelności człowieka, „Resovia Sacra”, R. 9-10 (2002-2003), s. 37-52.  
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3. Scholastyka jako synteza myśli filozoficznej i literatury, HAYKOBI 

ЗAПИCKИ, 5 (2005) Ostrog 2005 (Ukraina), s. 182-199.  

4. Laproblematica filosofica dell’ Epitoma conclusionum theologicalium 

di Michał Falkener di Breslavia, „Acta Mediaevalia” XVIII (2005), s. 115-136.  
 

Ks. Buczek J. 

Duch święty w życiu ziemskim Jezusa Chrystusa w nauczaniu Jana Paw-

ła II, „Resovia Sacra”, R. 8 (2001), s. 47-71.  
 

Ks. Dzik M. 

Pochodzenie i znaczenie formuły „Ja jestem winnym krzewem” w J 15,1.5, 

„Resovia Sacra”, R. 8 (2001), s. 31-46. 
 

Ks. Garbarz A. 

1. Rodzina jako środowisko kształtowania miłości społecznej w ujęciu 

Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w: Materiały z sesji naukowej, która 

odbyła się 10 czerwca 2005 r. w Rzeszowie, red. A. Cypryś, A. Garbarz,  

B. Szluz, Rzeszów 2005, s. 179-188. 

2. Współczesne utopie społeczno-polityczne według Arcybiskupa Igna-

cego Tokarczuka, w: Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 10 czerw-

ca 2005 r. w Rzeszowie, red. A. Cypryś, A. Garbarz, B. Szluz, Rzeszów 

2005, s. 235-252.  

3. Uniwersalne wartości fundamentem pedagogiki według Arcybiskupa 

Ignacego Tokarczuka, w: Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI, 

red. Z. Frączek, Rzeszów 2004, s. 103-113. 

4. Patriotyzm jako zadanie formacji narodu w ujęciu arcybiskupa Igna-

cego Tokarczuka, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl 

– Rzeszów 2006, s. 227-254. 

5. Służba gospodarcza Pielgrzymki Przemyskiej w latach 1985-1993,  

w: Księga jubileuszowa Pielgrzymki Przemyskiej (w druku). 
6. Spór o majątek kościelny na przykładzie ekspozytury w Olchowcach  

w diecezji przemyskiej, „Resovia Sacra”, R. 11 (2004), s. 145-159.  
 

Ks. Miąso J.  

1. Katecheza – oddzielna czy integralna część edukacji?, „Resovia Sa-

cra”, R. 8 (2001), s. 275-279.  

2. Duch miasta Rzeszowa, w: Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeń-

stwo, red. K. Kaszuba, Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 301-307.  
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Ks. Motyka A.  

1. Biografie proboszczów rzeszowskiej Fary, w: Rzeszów dawny i współ-

czesny. Społeczeństwo, red. K. Kaszuba, Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 9-31. 

2. Zorganizowana dobroczynność rzeszowskich katolików w okresie 

międzywojennym (1918-1939), w: Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeń-

stwo, red. K. Kaszuba, Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 33-57.  

3. Biografie proboszczów rzeszowskiej Fary, „Źródło”, R. 13 (2004)  

nr 2, s. 81-95.  

4. Ks. Gotfryd Aleksander (1898-1979), „Źródło”, R. 14 (2005) nr 1,  

s. 169-170. 

5. Ks. Gayda Józef (1867-1936), „Źródło”, R. 14 (2005) nr 1, s. 170-171. 

6. Ks. Pasek Jan Chryzostom (1875-1942), „Źródło”, R. 14 (2005) nr 1, 

s. 171-172. 

7. Pasterz i świadek. Droga do chwały ołtarzy ks. Władysława Findysza, 

Rzeszów 2005. 

8. Cykl artykułów popularno-naukowych zamieszczanych w „Niedzieli” 

dotyczących historii diecezji rzeszowskiej.  

 

Ks. Nabywaniec S., ks. Zych S. 

Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r., 

„Resovia Sacra”, R. 8 (2001), s. 117-128.  

 

Ks. Nabywaniec S.  

Powstanie i rozwój parafii w Cholewianej Górze, „Studia sandomier-

skie”, (2004) t. XI, z. 1, s. 35-47.  

 

Ks. Podlaszczak J.  

Collazione di „Copro di Christo” nei manuale e nei trattati de ecclesia do-

po il concilio Vaticano Secondo, „Resovia Sacra”, R. 8 (2001), s. 73-81.  

 

Ks. Sołtys A. 

1. Prezentacja filozoficznej problematyki „Cognitive science” i ocena 

rozwiązania podstawowego jej problemu, „Resovia Sacra”, R. 8 (2001), s. 7-13.  

2. Rec. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii Kęty – 

Warszawa 2003, „Studia sandomierskie”, (2004) t. XI, z. 1, s. 223-228.  

3. Religia odrębną dziedziną kultury, „Studia sandomierskie”, (2004),  

t. XI, z. 2, s. 169-175.  

4. Rec. W. Stróżewski, Ontologia. Kraków 2004, „Studia sandomier-

skie”, (2004) t. XI, z. 4, s. 198-201.  
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Ks. Steczkowski P. 

Problem podstaw aksjologicznych demokratycznego państwa prawnego, 

w: Jakie państwo? Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 

2005 r. w Rzeszowie, red. A. Cypryś, A. Garbarz, B. Szluz, Rzeszów 2005, 

s. 95-106.  

 

Ks. Tyburowski K. 

1. Gli elementi della natura umana secondo l’ambrosiaster, „Resovia 

Sacra”, R. 8 (2001), s. 101-115.  

2. Ambrozjaster i zarys jego wizji historii zbawienia, „Studia sandomier-

skie”, (2004) t. XI, z. 2, s. 129-142.  

3. Bóg i diabeł i ich formae i exempla dla człowieka według myśli Am-

brozjastra, „Studia sandomierskie”, (2004) t. 11, z. 3, s. 135-152.  

4. Struktura piekieł według Ambrozjastra, „Studia sandomierskie” 

(2004) t. XI, z. 4, s. 119-129.  

5. Wpływ grzechu Adama na poszczególne elementy ludzkiej natury  

i sposób jego transmisji według myśli Ambrozjastra, „Studia Catholica Po-

doliae”, R. 3 (2004), s. 363-374. 

6. Następstwa Zmartwychwstania Chrystusa według „Commentarius in 

Epistulam ad Romanos” Ambrozjastra, „Studia Catholica Podoliae”, R. 3 

(2004), s. 375-382.  

7. „Homo ad imaginem Dei” w teologii Ambrozjastra, „Studia Catholica 

Podoliae”, R. 3 (2004), s. 383-404. 

5. W roku akademickim 2004/2005 formację w seminarium rozpoczęło 

134 alumnów w tym 2 na urlopie i 2 we Włoszech – 2 – W. Radomski – 

teologia biblijna, T. Fularz – bioetyka – studia u Legionistów Chrystusa. 

Rok I – 36 – ukończyło 27, rok II – 16 (15), rok III 12 (12), rok IV  

29 (23), rok V 16 (14), rok VI 21 (21). 
 

 

Formacja alumnów 
 

1. Formacja ludzka  
 

(...) formacja ludzka kapłana okazuje się szczególnie ważna ze względu  

na tych, do których skierowana jest jego misja. Właśnie po to, żeby jego 

posługa była po ludzku jak najbardziej wiarygodna i łatwa do przyjęcia, 

kapłan winien kształtować ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się 

dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystu-

sem Odkupicielem człowieka” (PDV 43).  
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W procesie kształtowania ludzkiej osobowości kleryka ważną rolę od-

grywały spotkania ks. przełożonych z poszczególnymi rocznikami, raz  

w miesiącu spotkanie wszystkich alumnów z Ks. Rektorem oraz spotkania  

z bon tonu.  

Okazją do kształtowania dojrzałości ludzkiej była działalność kleryckie-

go Koła „Caritas”, które w roku sprawozdawczym obejmowało 20 agend. 

Alumni w ramach tych agend mieli możliwość wyjścia do: szpitali, domów 

dziecka, DPS, świetlic parafialnych – w tym świetlicy dla dzieci z poraże-

niem mózgowym, duszpasterstwa niepełnosprawnych, placówek Państwo-

wego Pogotowia Opiekuńczego, zakładu karnego, placówki „Karan” oraz 

„Nowe Życie”. Alumni uczestniczyli również w duszpasterstwie głucho-

niemych. W ub. roku w dalszym ciągu kontynuowany był kurs języka migo-

wego prowadzony przez panią Wilhelminę Niedziałek. Poszczególne wyjścia 

odbywały się w czasie przechadzek czwartkowych oraz niedzielnych.  

W roku sprawozdawczym podejmowane były akcje charytatywne mię-

dzy innymi: ofiary z okazji Dnia Papieskiego, Tygodnia Miłosierdzia,  

św. Mikołaja. Alumni po raz kolejny włączyli się czynnie w zoorganizowa-

nie „IV Spotkania Rzeszowskich Świetlic  Socjoterapeutycznych”. 

Jednych z wymiarów formacji ludzkiej jest zaangażowanie alumnów  

w działalność kulturalną. Należy do niej redagowanie „Znaku łaski”, „Fo-

rum młodych teologów”, działalność scholi, chóru, zespołu muzycznego 

oraz grupy teatralnej, działalność dekoratorni oraz przygotowywanie przez 

poszczególne roczniki wieczornic. Alumni przygotowali również wieczór 

poezji śpiewanej i recytowanej oraz „Koncert Cecyliański”.    

W seminarium oprócz wieczornic przygotowywanych przez alumnów 

zostały wystawione: przez scenę Propozycji Młodzieżowego Domu Kultury 

spektakle: „O Kubie pastuchu i krowie drewnianej” oraz „O wędrowaniu 

Pana cztery opowieści”. A także śpiewogra „Pielgrzym z Dobromila” przy-

gotowana przez młodzież ze środowiska akademickiego. W ciągu roku mie-

li możliwość obejrzenia 46 filmów emitowanych za pomocą projektora mul-

timedialnego. Zorganizowane zostały wyjścia na filmy: „Opowieść  

o Zbawicielu” oraz „Karol. Człowiek, który został papieżem”, misteria Mę-

ki Pańskiej: „Słońce nagle zgasło” – wykonane przez Zespół Szkół w Gór-

nie a przedstawione w WDK w Rzeszowie a także Misterium Męki Pańskiej 

w Babicy. Alumni uczestniczyli w koncertach: „Rzeszów Ojcu św.”  

z 26 rocznice pontyfikatu Ojca św.; w koncercie zespołu „Manitou” w ko-

ściele OO. Dominikanów, przeglądzie muzyki i poezji religijnej w wykona-

niu młodzieży z Podkarpacia (WDK w Rzeszowie),  koncercie ewangeliza-

cyjnym: „Jednego serca jednego ducha”. 
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Klerycy korzystali również z sali gimnastycznej oraz basenu. Należy 

dodać, że w roku sprawozdawczym została oddana do użytku sala gimna-

styczna.  

W trosce o zdrowie alumnów w seminarium działał gabinet lekarski, ga-

binet stomatologiczny.  

Nad formacja ludzką czuwali wszyscy księża przełożeni a w szczegól-

ności ks. dr A. Sołtys, który sprawował opiekę nad agendą służby zdrowia, 

agendami duszpasterskimi oraz agendą kulturalną. 
 
 

2. Formacja duchowa 
 

„(…)formacja duchowa stanowi „element najwyższej wagi w wychowa-

niu kapłańskim.” (PDV 45). Ma ona prowadzić do zażyłej i nieustannej 

łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu świętym.  

W bogatym procesie formacji duchowej ważną rolę odgrywają ćwicze-

nia duchowne. Codzienna Eucharystia jest centrum życia kleryckiego i ka-

płańskiego a osobista adoracja eucharystyczna to spotkanie z Chrystusem 

dopełnia. Warto dodać, że w seminarium raz w tygodniu Msza św. odpra-

wiana jest w języku łacińskim.  

W procesie formacji duchowej ważna role odgrywają rekolekcje oraz dni 

skupienia oraz rozmowy indywidualne w ramach kierownictwa duchowego.  

Sześciodniowe rekolekcje jesienne, prowadził Ks. prof. dr hab. Jan 

Machniak z PAT w Krakowie. Zakończone zostały świeceniami diakonatu. 

Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. dr Adam Rybicki adiunkt przy kate-

drze Teologii duchowości w Lublinie. Zakończeniem rekolekcji wielko-

postnych było udzielenie posług akolitatu i lektoratu alumnom roku III i IV.  

Dni skupienia prowadzili Ojcowie duchowni oraz zaproszeni goście. 

Kwietniowy dzień skupienia poświęcony słudze Bożemu ks. W. Findyszowi 

prowadził ks. Antoni Bieszczad, (w czasie tego dnia jedną z konferencji wygło-

sił s. dr A. Motyka – postulator procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diece-

zjalnym), w maju skupienie przeprowadził ks. Wiesław Kondratowicz, dyrek-

tor Diecezjalnego Ośrodka Trzeźwościowego w Kowalewie – diecezja Kaliska.  

W roku sprawozdawczy został zorganizowany „Dzień biblijny”, który 

poprowadził ks. dr Dariusz Dziadosz prefekt i wykładowca WSD w Prze-

myślu oraz wykładowca na KUL. Na podstawie wybranych tekstów biblij-

nych mówił o tym, co znaczy dzisiaj być człowiekiem adwentu.  

Uroczyście, jak co roku przeżywana była Nowenna przed uroczystością 

Niepokalanego Poczęcia, podczas, której rozważania prowadził ks. dr M. Dzik. 

W swoich konferencjach podjął temat Maryi – „Niewiasty Eucharystii”.  
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Czas nowenny był bezpośrednim przygotowaniem dla naszych braci  

z roku trzeciego, którzy w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 

przyjęli szatę duchowną, oraz braci z roku piątego, którzy w tym samym 

dniu przyjęli kandydaturę. W niedziele Wielkiego postu ks. prałat W. Szu-

rek, wykładowca filozofii  w naszym seminarium głosił kazania pasyjne 

podczas nabożeństw Gorzkich Żali.  

Elementem bardzo ważnym w formacji duchowej jest sakrament pokuty. 

Posługę spowiedników oprócz ojców duchowni pełnili o. R. Bakalarz OP,  

(i w jego zastępstwie o J. Bakalarz OP) ks. S. Potera, ks. S. Tomkowicz,  

ks. J. Sondej, ks. S. Zych. W tym miejscu Rektorat wyraża podziękowanie 

za pełnioną posługę.  

Ważnym „narzędziem formacji jest rozmowa osobista, którą należy od-

bywać regularnie i często widząc w niej praktykę o niezrównanej i wypró-

bowanej konieczności”(VC 65). Rozmowy indywidualne prowadzili ojco-

wie duchowni z wszystkimi alumnami.  

Troska nad formacją duchową to dzieło naszych ojców duchownych,  

ks. mgr inż. M. Barcia oraz ks. dra S. Kamińskiego.  

 

 

3. Formacja intelektualna  

 

W roku sprawozdawczym nowym ratio studiorum zostały objęte 

wszystkie roczniki.  

W raku sprawozdawczym została odnowiona umowa afiliacyjna z PAT 

w Krakowie na okres 10 lat.  

Alumni zobowiązani do pisania pracy magisterskiej mieli do wyboru  

13 seminariów naukowych (w ramach seminariów naukowych powstało  

21 prac magisterskich: 16 obronionych na PAT w Krakowie, 5 na KUL.  

(4 z historii kościoła, 4 z teologii duchowości, 3 z liturgiki, 2 prace zakresu 

teologii moralnej, 2 z filozofii, 1 z teologii dogmatycznej, 1 z Pisma św. 

Starego Testamentu, 1 z teologii fundamentalnej, 1 z ekumenizmu, 1 z hi-

storii sztuki, pedagogiki.  
 

Tematy prac magisterskich: 

1. Łukasz Chmielewski – „Kult łaskami słynącego obraz Matki Bożej Bo-

lesnej w Rymanowie”.  

2. Roman Depa – „Doskonałość religii katolickiej w pismach świętego 

biskupa Józefa Sebastiana Pelczara”. 

3. Ryszard Hawryluk – „Maryjny kształt duchowości kapłańskiej w wiel-

koczwartkowych listach do kapłanów Jana Pawła II”.  
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4. Marcin Jaracz – „Wolność człowieka jako akt wyboru w ujęciu ks. Józefa 

Tischnera”.  

5. Bogusław Jaworski – „Człowiek mądry – chkm w wybranych przysło-

wiach Salomona (Prz 10,1-22,16). 

6. Mariusz Jeż – „Koronacja figury Matki Bożej Królowej Rodzin z kościo-

ła Imienia Maryi w Ropczycach jako przejaw trwałości kultu”. 

7. Tadeusz Kawalec – „Koncepcja człowieka wolnego od uzależnień  

w świetle myśli księdza Marka Dziewięckiego”. 

8. Witosław Kardaś – „Na drodze dialogu nauki i wiary (sprawa Galileusza)”. 

9. Wojciech Kmiotek – „Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafii 

Bączal Dolny jako wyraz kultu Bożego”. 

10. Rafał Krejmas – „Konieczność rozumu w religijności człowieka wg en-

cykliki «Fides et ratio» Jana Pawła II”. 

11. Zbigniew Lubas – „Błogosławieństwa związane z pracą człowieka we-

dług <Obrzedów błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji 

polskich> na przykładzie parafii Niebylec”. 

12. Marcin Olszewski – „Duchowość pracy ludzkiej w nauczaniu społecz-

nym Kardynała Stefana Wyszyńskiego (studium w oparciu o wybrane 

materiały źródłowe)”. 

13. Sławomir Piętowski – „Ekumenizm w publikacjach miesięcznika «Więź» 

w latach 1965-2003”. 

14. Piotr Potyrała – „Chrystocentryczny wymiar kapłaństwa hierarchiczne-

go w nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

15. Mariusz Romanowski – „Zabytkowy kościół pod wezwaniem świętych 

Apostołów filipa i Jakuba w Sękowej”. 

16. Piotr Soja – „Dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Ko-

ściele parafialnym w Strzyżowie”. 

17. Marek Story – „Duszpasterstwo przy parafii Kamień koło Rudnika nad 

Sanem w latach 1907-1939”. 

18. Marek Winiarski – „Pokuta jako podstawowa realizacja chrześcijań-

skiej doskonałości na podstawie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II 

Reconciliatio et paenitentia”. 

19. Marek Wygonik – „Posłannictwo kapłańskie w życiu i posłudze Ojca 

Pio z Pietralciny”. 

20. Grzegorz Wolan – „Wartość i nienaruszalność życia ludzkiego według 

Encykliki «Ewangelium vitae» Jana Pawła II oraz Katechizmu Kościoła”. 

21. Przemysław Zapór – „Aktualność doktryny św. Teresy z Lisieux”. 
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Alumni brali udział w sympozjach odbywających się poza seminarium 

między innymi: 

9 X – sympozjum „Nowa Ewangelizacja”  

15 X – sympozjum dotyczące duszpasterstwa głuchoniemych  

13-13 XI – sympozjum katechetyczne  

23-24 XI – sympozjum patrystyczne 

4-5 XII – sympozjum misyjne 

Alumni korzystali z lektoratów języka angielskiego, francuskiego, nie-

mieckiego, włoskiego, ukraińskiego.  

W ramach formacji intelektualnej odbywały się wykłady okolicznościo-

we. Warto wspomnieć wykład ks. prof. dr hab. Z. Zielińskiego na temat 

sytuacji kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1989. 

Służebną rolę w dziedzinie kształcenia intelektualnego kleryków spełnia 

biblioteka, czytelnia, zakłady naukowe. Prowadzona była komputeryzacja 

biblioteki. Stan biblioteki seminaryjne przedstawia się następująco: księgo-

zbiór główny 32 975 (w tym magazyn główny 25 400, zakłady naukowe 

7.575). Nabytki: książki: 1783, czasopisma: seminarium prenumeruje  

197 tytułów czasopism, cały dział czasopism liczy 1128 tytułów. Obecnie 

skatalogowanych 4963 woluminy w ramach 1054 roczników. 

W pracy bibliotecznej zaangażowanych było wiele osób wśród nich  

ks. dr K. Tyburowski, s. Halina Flis, pani Agnieszka Przywara, Ewa Droz-

dowska oraz Alicja Cieplak. Za włożony trud rektorat składa wyrazy po-

dziękowania. Wiele pracy w działalność biblioteki, czytelni i zakładów wło-

żyli sami alumni pod okiem opiekuna ks. dr K. Tyburowskiego. 

Ponadto w seminarium działa prowadzona przez alumnów „Bratnia Po-

moc” Na usługach formacji intelektualnej była również pracownia kompute-

rowa i kserograficzna.  

Nad formacja intelektualna alumnów czuwał ks. dr M. Dzik. 
 

 

4. Formacja duszpasterska  
 

Przygotowaniu do pracy duszpasterskiej służyły ćwiczenia z katechety-

ki, homiletyki, liturgiki oraz z teologii pastoralnej. Alumni od IV – VI kursu 

prowadzili w ramach praktyk duszpasterskich w ciągu roku hospitacje, 

przygotowywali i prowadzili katechezy, przygotowali homilie. 

W naszym seminarium działało 14 zespołów duszpasterskich: wśród 

nich duszpasterstwo charytatywne, KSM, LSO, Oaza, Stowarzyszenie Przy-

jaciół WSD i wiele innych. W ramach tych grup były organizowane spotka-

nia z księży odpowiedzialnymi za ich działalność w diecezji.  
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Okazją do zdobywania doświadczenia duszpasterskiego był udział 

alumnów w spotkaniach z gośćmi odwiedzającymi naszą wspólnotę. 

– spotkanie z abp E. Nowakiem – sekretarzem Kongregacji do spraw Ka-

nonizacji w Rzymie.  

– spotkanie z abp Ekwadoru Antonio Arregui Yarza 

– spotkanie z polskimi misjonarzami pracującymi w Gruzji: ks. A. Graczy-

kiem oraz ks. J. Pilusem.  

– spotkanie z bp pomocniczym diecezji Graz – Franciszkiem Lacknerem. 

– spotkanie z ks. Markiem Szpunarem – misjonarzem Syberii,  

Okazją do zdobywania duszpasterskiego doświadczenia były również 

praktyki wakacyjne.  
 

 

Ważniejsze wydarzenia  
 

– 12 X 2004 – pogrzeb ks. profesora dr hab. S. Potockiego w Raniżowie 

– 16 X 2004 – Jubileusz 26-lecia pontyfikatu Jana Pawła II 

– 19 X 2004 – uroczysta inauguracja roku akademickiego uczelni Rzeszo-

wa pod przewodnictwem kardynała S. Nagiego SCJ. 

– 23 X 2004 – święcenia diakonatu  

– 2 XI 2003 – uroczysta msza św. związana ze wspomnieniem Wszystkich 

Wiernych zmarłych w kościele św. Trójcy w Rzeszowie  

– 11 XI 2004 – uroczysta msza św. w kościele farnym z okazji Dnia Nie-

podległości 

– 19 XI 2004 – pogrzeb pracownika naszego seminarium W. Giery 

– 20 XI 2004 – Uroczyste zakończenie I Synodu Diecezji Rzeszowskiej  

– 8 XII 2004 – uroczysta Akademia poświecona Niepokalanemu Poczęciu 

najświętszej Maryi Panny – wieczorem wspólnota seminaryjna wzięła udział 

w uroczystych nieszporach i Mszy św. w kościele OO. Bernardynów. 

– 6 I 2005 – Msza św. w uroczystość Objawienia Pańskiego w katedrze, po 

Mszy św. odbyło się poświęcenie sali gimnastycznej przy seminarium.  

– 19 I 2005 – Msza św. w kościele katedralnym z okazji wspomnienia Pa-

trona Diecezji  

– 9 II 2005 – Wielki Post rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w katedrze 

rzeszowskiej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. E. Białogłowskiego 

– 27 II – Wspólnota seminaryjna wzięła udział w Drodze Krzyżowej ulica-

mi miasta Rzeszowa  

– 3 III – Alumni wzięli udział we Mszy św. w św. Kazimierza w intencji 

Ojczyzny oraz intencji Ks. Bp Ordynariusza. 
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– 24-25 III – Wspólnota seminaryjna brała udział w Triduum Paschalnym  

w katedrze,  

– 3 IV 2005 – msza św. w intencji zmarłego Ojca św. Jana Pawła II.  

– 4 IV 2005 – przeniesiona Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – uroczy-

sta msza św. w katedrze połączoną z odsłonięciem i poświęceniem obeli-

sku upamiętniającym osobę Ojca św. Jana Pawła II 

– 7 IV 2005 – msza św. za duszę zmarłego Ojca św. na Rynku w Rzeszowie 

– 17 IV 2005 – nawiedzenie obrazu Sedes Sapientiae  

– 21 IV 2005 – cała wspólnota uczestniczyła w Zjeździe seminariów du-

chownych na Jasnej Górze 

– 3 III 2005 – uroczystość Królowej Polski – msza św. w Kościele farnym 

– 14 V 2005 – 21 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa 

Kazimierza Górnego - Biskupa Rzeszowskiego 

– 2 V 2005 – w katedrze alumni uczestniczyli w nawiedzeniu relikwii  

św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

– 26 V 2005 – udział seminarium we Mszy św. i procesji Bożego Ciała  

w Rzeszowie 

– 3 VI 2005 – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katedrze 

pod przewodnictwem ks. Bp Ordynariusza 

– 19 V 2005 – udział całego seminarium we mszy beatyfikacyjnej Sług 

Bożych: Ks. W. Findysza, ks. B. Markiewicza, ks. I. Kłopotowskiego  
 

 

Sprawy gospodarcze  
 

W roku sprawozdawczym został zakończony remont hali widowiskowo-

sportowej oraz adaptacja starej auli na potrzeby biblioteki i czytelni. Wykony-

wano na bieżąco prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem seminarium. 

Funkcjonowanie seminarium nie byłoby możliwe bez pomocy Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi oraz pracowników świeckich. Składamy po-

dziękowanie na ręce siostry przełożonej Ł. Łajcy za cichą, ofiarną posługę 

w seminarium. Obejmujemy wdzięcznością również s. I. Pastuszkę, która  

w ubiegłym roku pracowała w naszej wspólnocie. Nie możemy nie wspo-

mnieć zmarłego w roku sprawozdawczym p. W. Gierę. Pamiętamy o nim  

w naszej modlitwie. Pod adresem wszystkich pracowników kierujemy pod 

ich adresem słowa szczerej wdzięczności.  

Działalność seminarium to dzieło całej diecezji. Naszą wdzięczność pra-

gniemy złożyć na ręce Księdza Biskupa Ordynariusza, Księży obecnych na 

dzisiejszej Uroczystości oraz wobec wszystkich naszych dobrodziejów  

i przyjaciół.  


