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KS. HENRYK KRZYSTECZKO
Wydział Teologiczny US

CZŁOWIEK GŁĘBOKIEJ WIARY

Wystąpienie na sympozjum „Ks. prof. dr hab. Romuald Rak 
teologiem-pastoralistą doby posoborowej”

Ks. Romuald Rak był naszym profesorem - chciałbym postawie akcent na okre
śleniu „naszym”. W tym zawiera sie bliskosc, zaufanie, autorytet. Był naszym profe
sorem, odpowiadajacym na pytania w ramach swojej specjalizacji pastoralnej, litur
gicznej. Ale tez na rózne pytania zwiazane z zyciem Koscioła, z diecezja, katowicka., 
jej biskupami, duszpasterzami. Opowiadał o biskupach, swoich przyjaciołach. Ksiadz 
Profesor duzo czytał i robił fiszki, które przynosił na wykłady. Miał dostep do litera
tury zagranicznej niemiecko- i francuskojezycznej. W tamtych czasach to nie było 
takie proste. Chetnie tez robił tłumaczenia. Pózniej, gdy juz byłem jego doktorantem, 
podsuwał mi obcojezyczne ksiazki - zebym napisał recenzje.

Duzo podrózował i pieknie opisywał swoje pobyty w róznych miejscach, czesto 
w sanktuariach. Podobała nam sie przyjazn, jaka łaczyła go z ks. Stanisławem Szy- 
meckim, naszym wykładowca., rektorem Seminarium Duchownego. Obydwaj znali 
doskonale tzw. Zachód, który nam klerykom wydawał sie taki tajemniczy. Czulismy, 
ze ich relacje miały wpływ na naszych przełozonych, profesorów. Mój pobyt w semi
narium przypadał na czasy, kiedy to zaczeto wprowadzać w zycie nauke Soboru Wa
tykańskiego II. Odczuwalismy to, jak rektor, przełozeni seminaryjni, profesorowie 
wkładali wiele wysiłku w to, azeby byc blisko studentów. Ks. prof. Rak celował 
w tym. Pomagało mu w tym duze poczucie humoru. Przełamywał bariery swoimi 
wicami. Przyzwyczailismy sie do tego, ze na poczatku wykładu nas rozsmieszał. 
A kiedy tłumaczył, ze jest wielki post i trzeba byc powaznym, wtedy skandowalismy 
„wic, wic”. A on nam ulegał i albo nam opowiedział jakis kawał, albo jakas zabawna, 
scenke z zycia swojego czy swoich przyjaciół.

Potrafił pieknie opowiadac o bp. Stanisławie Adamskim. Była to historia naszej 
diecezji opowiedziana z pozycji świadka wydarzen, obfitujaca w dosłowne wypowie
dzi biskupa, swiadcza.ce o jego madrosci, odwadze, ale tez poczuciu humoru. Wydaje 
mi sie, ze aby zrozumiec ks. prof. R. Raka, nalezy zapoznac sie z osoba, bp. Stani
sława Adamskiego. Chyba nie przesadze, jeśli powiem, ze autorytet tego biskupa 
przeszedł na Ksiedza Profesora. Odczułem to, gdy pracowałem w Kurii Diecezjalnej, 
bedac diecezjalnym duszpasterzem rodzin. Przepracowałem w niej kilkanascie lat 
i miałem okazje zasiadac do stołu z ks. Rakiem. Razem tez uczestniczyliśmy w regu
larnych, comiesiecznych spotkaniach kurialistów, w których uchodził za eksperta.
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W sposób naturalny zajmował miejsce przy biskupach. Czuliśmy, Ze jest kims waz- 
nym dla nich.

Charakterystyczne było to, ze ks. Rak najcześciej wypowiadał sie wtedy, kiedy 
był zapytany. Czesto bp a potem abp Damian Zimon po wysłuchaniu różnych głosów 
zwracał sie do ks. Raka: „A co na to Profesor”? Odpowiedzi były krótkie i sensow
ne. Ksiądz Profesor czesto nawiązywał do wczesniejszych wydarzen, wskazując na 
róznice i podobienstwa do okresu biezacego. Był na tych zebraniach ekspertem 
w dziedzinie liturgii, co szczególnie było odczuwalne w przygotowaniach do piel
grzymek piekarskich, podczas których pełnił funkcje komentatora. Ze wzgórza pie
karskiego dowodził pielgrzymka., zanim jeszcze rozpoczeła sie właściwa liturgia. 
Ludzi gromadzacych sie na Wzgórzu trzeba było czyms zajac, przyciagnac ich uwa- 
ge, poprowadzić modlitwe, opowiedzieć coś z historii diecezji - Ksiadz Profesor był 
w tym doskonały. Wykorzystywał swój talent muzyczny i umiejetnosc doboru piesni. 
Kiedy zaczeła sie juz właściwa liturgia, potrafił stac z boku, właczajac sie ze swoim 
komentarzem tylko wówczas, gdy to było konieczne. Pilnował, azeby uczestnicy 
liturgii zachowywali sie w sposób odpowiedni do tego, jak ona przebiegała - jak 
gdyby utozsamiajac sie badz to z biskupami i prezbiterami, badz to z uczestniczacym 
równiez w liturgii ludem. W obydwu tych rolach odczuwalna była jego delikatnosc. 
Delikatnosci tej doswiadczali klerycy posługujący w liturgii. Czasem Ksiadz Profesor 
musiał zwracac uwage asyscie na pewne błedy czy niedociagniecia - robił to z duza 
kultura., przypominajac, jak było na wykładach, albo w formie pytania: czy nie było 
tego na wykładach? Potrafił tez delikatnie upominac ksiezy - np. kurialistów odpra- 
wiajacych w katedrze. Ks. Rak chetnie przewodniczył liturgii w koncelebrze.

Podobna, postawe, jak przy ołtarzu i na zebraniach, o których wspomniałem, 
mozna było obserwowac przy stole. Potrafił doskonale łaczyc dwie skrajne role - 
prowodyra i słuchacza. Jako ksieza pamietamy rózne spotkania z okazji uroczystosci 
kościelnych, spotkania po liturgii w katedrze. Przyzwyczailismy sie do tego, ze 
zabierał głos ks. prałat Romuald Rak. I tutaj lubilismy go słuchac, bo mówił piek- 
nym jezykiem i ciekawie, z duza. doza, humoru. Ale i w tych spotkaniach uderzało 
to, ze czesto bywał zachecany do tego, by cos powiedział.

Niektórzy mieli to szczeście odwiedzac go w jego mieszkaniu. Tutaj Ksiadz Profesor 
ujawniał swój talent muzyczny, zasiadając do fortepianu. Tam mozna było doswiadczyc 
tego, ze muzyka to był jego swiat. Budował nas muzykalnościa. Ona tez - jak do- 
myslam sie - kształtowała jego charakter, wrazliwosc, subtelnośc uczuc. Ks. Rak był 
i jest znany ze swoich kompozycji liturgicznych. Smiem przypuszczac, ze modlił sie, 
grajac czy spiewajac, przez co modlitwa jego obfitowała w uczucia wzniosłosci i za
chwytu Bogiem, co potem moglisśmy odczuwacś, kiedy przebywalisśmy z nim.

Chciałbym tez podkreslic ceche bardzo wyrózniajaca ks. prof. Raka, a która jest 
niezwykle rzadka; cecha i trudna; - przyznam sie, ze i dla mnie trudna;. A mianowicie: 
Ksiadz Profesor nie obgadywał. Kiedy ktos wyraznie podpadł mu, a jeszcze bardziej 
nam, gdy zaczelismy jakby zastepczo robic mu rachunek sumienia, wówczas jedynym 
okresleniem, wskazujacym na to, ze ten ktos mu sie nie podobał, było: „On jest jakis 
dziwny”. A wiedział o ksiezach bardzo duzo. Przy tej okazji wspomne, ze był dusz
pasterzem gospodyn farskich - pań posługujacych na probostwie. Od nich na pewno 
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miał wiele ciekawych informacji na temat ksiezy. Ksiadz Profesor potrafił nie robic 
z nich uzytku w rozmowach z innymi.

Jesli chodzi o moje osobiste kontakty z ks. prof. Rakiem, to miałem sie z nim 
dobrze jako promotorem. Dawał mi duza swobode co do tematyki i sposobu pisania. 
Delikatny był w wypowiadaniu uwag. Co dla mnie było wazne - podobnie jak dla 
wszystkich piszacych - nie musiałem długo czekac na zwrócenie mi oddanych do 
przeczytania tekstów. Pamietam jego zdenerwowanie w dniu mojej obrony. Ja przy
szedłem bardzo punktualnie, a on wczesniej - wyszedł mi na spotkanie, zatroskany 
o to, zebym sie nie spóznił, bo wszyscy juz byli i czekali na doktoranta. Przez cały 
czas pisania czułem jego zyczliwosc. Tak było tez na seminariach naukowych. Pa
mietam z tamtych czasów ks. Jana Chrapka, pózniejszego biskupa, który zawsze miał 
wiele do powiedzenia, a Ksiadz Profesor do słuchania. Słuchał i zadawał pytania, 
pobudzajac nas do twórczego myslenia. I chyba nas nauczył tego.

Okazja, do rozmów były nasze wspólne przejazdy samochodem na trasie Lublin- 
Katowice. Nie były one czeste, bo Ksiadz Profesor duzo jezdził koleja. Interesował 
sie koleja.. Miałem wrazenie, ze na pamiec zna rozkłady pociagów. Kiedy jechalismy 
autem - jego samochodem - potrafił przewidziec, kiedy spotkamy po drodze prze- 
jezdzajacy pociag. Wiedział, o której godzinie i dokad jedzie. Do Lublina jezdził 
czesto w towarzystwie ks. Wacława Schenka, profesora liturgiki i proboszcza z Byto
mia. Ks. Rak czasami ilustrował ich wspólna, podróz w sposób zabawny, ale nie 
złosliwy, opisujac jego zachowanie i przytaczajac niektóre jego wypowiedzi. Byli 
zaprzyjaznieni. Obydwaj kochali liturgie.

Gdyby chciecś podsumowacś te wspomnienia o ks. prof. Raku, to chyba w ten 
sposób, ze Ksiadz Profesor potrafił zyc Eucharystia.. Ci, którzy prześledzili jego 
dorobek naukowy i zaangazowanie duszpasterskie, potwierdza, zapewne, ze tak było. 
Z poczucia jej waznosci wynikało tez właczenie sie w propagowanie wczesnej Ko
munii Swietej. Mam tez takie przekonanie, ze cechy ludzkie Ksiedza Profesora wyni
kały tez z tego zachwytu Eucharystia. Moge powiedziec, ze jeśli dla mnie osobiscie 
Eucharystia jest wazna, to przynajmniej w jakiejs mierze zawdzieczam to mojemu 
Profesorowi. I chyba moge tez tak powiedziec w imieniu wszystkich jego studentów 
- naszemu Profesorowi.


