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September 21, 1978 

r..e.:r Father Jastnskt: 

Tl1rough th 
1earned of th e kindness ot F 
and 15 to ho e celebrauons th ather Milewski I 
na t ton to t nor You on t he at a re Planned t ' have Jus t 
not allow he Priesthood ~Olden anntversa or Oc tober 14 
tnany d me to be With . ntonunately ry of Your Ordt-
that m;m:n~s have been m::~ on either ot' t:: schedule Will 

c eduled has become o~o::l since I re::r::: ;aYs. So 
I do essly burdened rorn Rome 

;::ering You ":: :~::i the occasion t o a . 

lon;e;::;:e this stgn::i~:~:ratulatto~s 
8

:~ h~t.tever, without 
to the Chur:f devoted Priestl anntversary inyy~u:repare to 

nitton can b h have mertted foy service that Yo ~ile . The 
in the cel e 81ven. I ho r You whatever h u ve given 
Cod for th eb!atton Will do p: t that those ""ho j o~or and recog
You t o so :a lllany bless.tngs t ha in a spir! t o f ~h n :1th you 

ny Others. t have c orne t an fulness to 
Y o You and through 

on . ou will be i 
)our anntversary ; my Prayers in a 

J· • ay. very Parttcular way 

kuh every good ""ish, I am 

Cordtau 
Y Yours in Christ, 

-.&t. / ~- ~ 
(}A.r ch;ishop ot D "'-..,. 

etrott 

1-iine Lake manor ll.partments 
32gl Christopher Lane - ~pt . 302 
Keego Harbot, rflichigan, 48033 . 

d . 23 wrzenia, lg7B. 

The Reverend monsignor Wale~y Jasiski 
SS . Cyril and methodius Sem .1.nary 
Orchard Lake , Michigan, 4B033 . 

Drog i Ksie Jubilacie! , " 

"Oto ( :JZie, kt~ry uczynil Pan,. cie~z~y i o~~:~l~iu:!~ ~~~ · Boga , 
Zloty Jubileusz! Pi~ c dziesit l~! n: .l.~~::; ~o;:l. 
Katolicyzmu i Polon.l.i . Jake ogr . 

. . h znajomoci KsiclZa Jub.l.lata 
w trzydziestu dziew.l.,Cl~ latac Ksidza Praataa Ogrom 

zawsz~,podziwialem ~za l on ' i:~ow~~~z~~a~~oszury, setki kaza, ~iezli
przeroznych artyk u ow do P ' . ' , . ' 0 setkach studentow, 
c zone konferencje, moc rekolecJi, c~ m~~~~ci Boga Bli nie go i 
w ktÓrych Ksi dz Praat .. wpaj:~ - ~a~~e~am Ksidza Jubilata . T~ wszystko 
Ojc zyzny. "Homo Sa~iens t~ ~ i dz wspÓ pracowa. Tu w}asnie 
zdziaaa taska Baza, ~ , k~ o r' s i b laska Boa nie bya daremna . 
naley 5i ' Ksirtdzu czesc l uznan e, o B 

. dzem Praatem , brtd skada o~u . 
w dniu Jublleuazu , wr~z z ~si 

1 
Ksi dzu udzieli. Szczego lnl8 

dz iki za te hojne dary , ktoredB~gl~~c~I tego p r zywileju Ksi~dz a 
b~ d  Bogu skla~a~ dz~~i~ e . u z~: ~ jltracy.Oby, dugie l~ta mogli
Ju~ilat~ pozn~c : byc sw:a~k~:ai ~ie r nie s u y Bogu, Koacioolli , 
bysmy Sl  wspoln.le kochac l. 

Blin iemu i Ojczynie. Ad fllulto Annos! 

Ks . Praat Aleksander A. Cendrawski 

WADYSAW RUBIN 

BISI..t i P lYT. SE'JI:n" 

llElCC.AT PRYMASA POI SKI 

111 " ll\ : S7PAS1"1~R$TW .... EMIGRACJ I POI-!"101".1 

00186 ROMA 

Przewielebny i Drogi Keite Praacie, 

26.U:.l978 

Zoty Jubileusz Kapaski Drogiego Ksidza Praata jeet mi~ 

okaEj~, aby zapewni Dostojnego Jubilata o mojej serdecznej ozno~ci 

w Jego uroczystym "Te Deum" oru wyrazi~ Mu uznanie 1 tyczy obfitych 

ask Botych na dalsz~ drog Jego tycia. 

Kapaskiemu po ean n i ctwu Drogiego Ksidza Praata towarzyszy 

szczególne bogosawiestwo Boe. Przejawio si ono w przezvyci~a

niu napotykanych przeciwnotci i we wspaniaym wykoJIYllaniu prac podj

tych dla dobra Ko~cioa i naszych vapóbraci yjcych na drogach 

pielgrzymstwa polekiego. Dugoletnia ofiarna praca na stanowieku >TY

chowawcy, pisarza i proteaora polonijnej modziey w Zakadach Nauko

wych Orchard Lake daa Po1on11 wielu ~wiatlych kapanów i dziaacEy 

którzy przyczynili si wiele do tego, e nasi Rodacy idqc w ~czno~ci 

z Bogiem urzeczyvietn1al1 w swoim yciu wzniose ideay religijne i 

ludzkie oraz przyczyniali si do godnego rozwoju kraju, v jakim wypad

o 1m ty. 

Dziku.j~c gor~co Bogu u te wspaniae osignicia, wiadoz~ce rów

niet o wiernej wspópracy Jubilata z ask~ Bot, pragn Jako Delegat 

Prymasa Poloki dla Du.szpasterstva Emigracji wyrazi Ksidzu Praatowi 

azczególne uznanie i eerdeczn~ podzik za Jego ofiarny trud podjty 

dla dobra naazej emigracji. 

Mio mi za~czy do togo listu telegram z jubileuszowym bo· · · 

wiestwem Ojca Switego. 

Wdziczny dogbnie polecam z ufnoci Drog•

Mioeierdziu Botemu 1 naszej Niepok .. , _ ew'"''"'" 
'i'n'\C\6 

tyczenia 1 bogosawie '"... s e o\ el 

:~",c\\Ó 'oc e? !""' ,ntt O:. lf ~\'10"-' 
· z'! ~ ya 

\'t''\i'loeW'"". 

• 

COMLSION CATOLICA. , .. . 

INTERNA.TlONAL CATHOUC MIGRATlON COMMISSON COMMISSIONE CATTOUCA IHTERNAliUn"'-

COMMISSION INTERNATION,t..LE CATHOLIOUE PER LE MIGRAZIONI 
POUR LES MIGRAllONS N 

INTERNATIONA.LE KATHOUSCHE KOMMISSlON FOR WANDERUNGSFRAGE 

Ctl·1202 GENtvf 

Jl.,.cjeUUM- 06 

13 October 1978 
1416, li9' · •c;A.THioiiCON• 

T~31·1MI 

JEM/V i 

Rev . Fr. v. Jasinski 
The Orchard Lake Schoo1s 
Orchard La.ke' MI 48033 
u.s.A. 

Dear Father Jasinski, 
. n that you are celebratin~ the 

I was del>ghted to leartion to the priesthood th>s year. 
Golden Jubilee of your ord7na were I not to extend to you t~e 
I feel I would be most re~ss tariat and of myself on th~s 
congratulations of the ICMC Secre 
joyous occas~on. 

. F ther Jasinski, but that your 
There is no quest~on, a t to the needs of the Church 

religious life has been ahmo~~:nleft their nativ~ ~ands to 
and especially of those w o l and their fam~l~es. Your 
establish a new life . for the~~~i~~!s at Orchard L~e has become 
guidance in your.sem1nar~ ac ion on Polish migrat1on . 
almost a byword 1n any d1scus s 

f our most warm wishes ~nd prayers 
You may b~ assur~dfo your future contribut1on to the 

f o~ your inte~t1ons an or 
needs of mank1nd. 

With kindest personal regards, 

Sincerely yours, 

I~~:~~ttifl 
Jo E. McCarthy 

es1.dent 

, ,, . 11 



[fl lSCOPUS KATOWI C ENSIS 

PJ 14-84/78 
Czcigodny Ksie Jubilacie, 

z okazji Zotego Jubileuszu Kapaskiego pragniemy 

Ksidzu Jubilatowi zoy nasze szczere i serd~czne zycze

hia bogosawiestwa Boego i obfitych ask Bozych. 
w dziaalnoci s~ojej duszpasterskiej i katechetycznej 

i seminaryjnej odda Ksi dz Jubilat nieocenione usug1 D1e

cezji Katowickiej, swoj prac naukowo-katechet~cz~ roz~u
dzi Ksidz Jubilat ~ niejednym kapanie zrozum1a~e ko~ecz

noci pogbienia wiedzy teologicznej. Najbogatezy jednak 

w prac kapask i w sukcesy duszpastersk o -pedagog1c~ne 

jest okres na emigracji amerykaskiej zarówno ~ Polsk1m 

Seminarium Duchownym w orchard Lake jak r6wn~ez w.charyz
matycznych prawie akcjach na rzecz Polonii Zagran~~znej. 

Praca ta bya znaczona wszdzie ofiar i modl1tw, 

trosk i bogosawieniem, sowem Boym i uczynkami do-

broc i i nadziei. niech soca 
Skoro obecnie udzie si ju nachyliu 

Boego wieczorne promienie dugo wiec' nad zasuonymi 

nieszporami kapaskimi. 
w intencjach Czcigodnego Ksidza Jubilata i razem 

z Nim pragniemy odpiewa dzikczynne Te Deum i poprze 

je arcypasterskim bogosawiestwem. 

Katowice, dnia 12 czerwca 1978 

Ks.Praat Jubilat 
Dr Walery JASINSKI 

Orcherd Lake 

· ... j.5 \l ,''' 

,,-,· ~· 
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Przewielebny i Drogi Ksi e P raa1ie! 

P isz  t en list, by mi e  rdo  udziau bodaj na odle g o  ~ ~iel

ki ej rado ci Drog i ego Ks idz a Pra ata. C ó  bowiem moe przyno s i  wiksz 

ra do ni w iadomo  oddanie si Bop bez reszty przsz pi dzioBi t lat 

kap at iskiego yc ia. A kady wie , t e Drog i Ksidz Praat nie pami t a nigdy 

o sobie, lecz zawsze o Chrystusie, naj c z ciej widzianym w drugich . Troslla 
o to, by bl i nim : k apanom , studentom, -wiernym, da  Boga, da  pozna  le
pie j Boga, zb li y czo ~ieka do Boga - to praca pi dziesi c iu lat Czci
godnego Ks i d z a Pr aat a. 

Wród tych r zesz , k tór ym Keidz Praat ni ó s Chrystuea w sowie 
1 w Eucharystii , od wielu lat pierwsze mi ejsce zajli polacy "exules" , pol

acy em i granci, 'f B zye c y ci którzy twor'"" "Poloni wiata". Sam wygnaniec, 
Drogi Ks i d z P ra a t najlepie j r ozumia ich duchowe potr zeby . Tote  nieu
stanni e s zuka s posobów -wy ra:tenia tego, co oni czuj~\ 1 rodków zaradczych 

w prz e c iwno c iach, by to ich odczuwanie nie marnowao si zostawione bez 
naleytej opieki kapana ; takiego kapana który z nich jaet i czuje jak oni. 

Oni to dz i  d ucho wo j ednocz ai z Drogim Jubilatem, by w y razi  

g o r<\ o podz i k za t en wieloletni trud dla Polonii w wiecie . A .raz z nimi 

bracia ka p ani, k t ór zy si dla nich !o:nnowa.li wedug dobrych wska za K si

dza Pra at a. Niech mi b d z ie wolno doczy  do nich oraz do wszystkich, 

którzy otaczaj  Dro giego K sidza Praata i zoy  najgor t sze sow a p o dz i

ki za po-w i cenie si dl a ty ch, którzy tvo r z " Poloni" w viecie. N i ech 

B6g wynagrodzi hojnie do b r o  serca Drogiego K sidza Praata darZ C swymi 

as k ami , pokojem i rad o ci . ModlitW!\, a zwaszcza 0 ! 18!11 Mszy h. bdziemy 
dz i ko w al i Bogu z a p i dz iesit t al< p iknych i o wocny ch l a t kapa sk ic h 

w yciu Drogiego Jubilat a p r o szc Boga o bogosawies t w o na dalsze lata . 
Wszystkie nas ze modli t wy , pro d by 1 tro ski skadam y w r c e Niepokalane j 
Dz i e wicy, by j e pr z ede t awia Swemu Synowi , k t óry wybra nas do uc zestni c
twa ." J ego k a p a s t wi e . 

cz wyrazy c zci i b rat erakiego oddani R. w P,:mu 
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Z~GIO

la~S ... 

Ks. Walery Józef Jasiski urodzi si dnia 21 lutego w 
roku 1904 w Koszalinie na Pomorzu z rodziców Jakuba i 
Wiktorii . Rodzina bya liczn. Do szkó uczszcza w Myso 

wicach na lsku . Studia filozoficzne odby na Uniwersytecie 
Jagielloskim, za studia witej teologii na uniwersytecie 
Papieskim Gregorianum w Rzymie . Studia ukoczy ze stop
niem doktorskim. 

wicenia kapaskie otrzyma dnia 14 padziernika 1928 
roku z rk Biskupa Arkadiusza Lisieckiego, ordynariusza 
diecezji Katowice. Jako kapan sprawowa w Polsce nastpu
jce obowizki: by wikarym w parafii Db - katechet 

szkolnym w Katowicach . ojcem duchownym w Seminarium 
lskim , wizytatorem szkó handlowych i przemysowych z 
ramienia Kurii Biskupiej i wreszGie profesorem w Zakadach 
Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake. 

Do Stanów Zjednoczonych przyby Ks . Walery Jasiski w 
roku 1939 celem zbadania pracy i systemu wychowawczego 
w szkoach handlowych i przemysowych. Wybuch wojny dnia 
l-go wrzenia. 1939 roku uniemoliwi mu powrót do Polski. 
Zosta zaangaowany do pracy wychowawczej i naukowej w 
Seminarium Polskim w Orchard Lake. 

Na tym stanowisku trwa od roku 1939 a po dzie dzi
siejszy. Wykada w trzech Zakadach dogmatyk , kateche
tyk, apologetyk i religi . Obok pracy naukowej i wychowaw
czej pomaga w pracy duszpasterskiej kolejno w parafiach 
Boego Ciaa, Przemienienia Paskiego w Detroit, Trójcy 

witej w Windsor, Zmartwychwstania Paskiego w Detroit i 
w . Stefana w New Boston. 

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych prowadzi nie
zliczon ilo rekolekcji dla Sióstr, ,szkó , wieckich katoli 
ków i inteligencji. Mia te niezliczon ilo wykadów , nauk, 
odczytów, prelekcji, przemówie i rezolucji. Kilka cyklów 
radiowych. Setki artykuów do pism naukowych, tygodników, 
dzienników w jzyku polskim i angielskim. 

Od roku 1958 obejmuje Ks. Jasiski redakcj SODALISA 
- organu fakultetu Szkó w Orchard Lake. Naley do wielu 
organizacji naukowych w Stanach Zjednoczonych i zagranic. 
Specjalny wysiek woy w Polsko -Amery kaskie Stowarzy
szenie Historyczne, gdzie od wielu lat jest w dyrekcji i by 
prezesem. By równie przewodniczcym dystryktu Detroit
Windsar Katolickiego Stowarzyszenia Filozofów. 

By wspó organizatorem Zjazdów Homiletycznych Kapa 

nów Polskich oraz Zjazdów Polsko-Amerykaskich Zgroma
dze eskich. Jest inicjatorem i propagatorem katolickiej 
integracji grup etnicznych i harmonii kultur, celem ubogace
nia osobowoci czowieka i kraju w którym yje. W tej 
dziedzinie ma ogromne zasugi . 

Niezmordowany krzewiciel polskoci, dobrego imienia Pol
ski wród swoich i obcych . Jest jednym z najczynniejszych 
kapanów w dziedzinie ekumenizmu. Jest kapelanem kilku 
organizacji. Jest asystentem kocielnym Stowarzyszenia 
"Veritas" od chwili zaoenia . Pracuje jako kapelan z " ACA
DEMI~ " - Stowarzyszenia Polskich Akademików. Jest wspó
organizatorem Pielgrzymek modziey Polonii do Polski. Jest 
ks. dr Jasiski autorem kilku prac naukowych z dziedziny 
pedagogiki , wychowania, teologii i zagadn i e emigracyjnych. 
Ks. W. Jasiski jest przyjacielem przede wszystkim chorych, 
modziey i potrzebujcych . W dowód uznania zosta ks . W. 
Jasiski kanonikiem honorowym diecezj Katowice dnia 18 
czerwca 1958 roku, za Ojciec w . Jan XXIII wyniós go do 
godnoci praata domowego dnia 16 lutego 1963 roku. 

Dnia 26. stycznia 1960 otrzyma obywatelstwo amery
ka skie za zgod swego biskupa katowickiego. 

16 1Ut€(j0 1963 ROkU 

O]CI€C WItY ]an XXIII 

naba x. wal€R€mu 

tytu 

PR~ata bomOW€(jO 
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Rodzice Ks. Jasi skiego 

wród swoich dzieci i wnuków 

Kleryk [as1ski 

w.ród rodzestwa 

Ojciec i Matka 

Ks. [asisk1ego 



" ... ABY WASZE KAPASKIE YCIE BYO 

PRAWDZIWIE OTWART~ I YW~ KSIG~ 

EWANGELII, Z KTÓREJ WIERNI Bh. MOGLI BEZ 
ADNEJ TRUDNOC'T CZY f AC SOWA YCIA ... '' 

sowa Kard. Luciru1i do Kapanów Polskich 

Ot:WAR'CA 

]{SiGA 
• • 

Z Y CIA 

]{Ap ANA 



Ogromnie trudno jest pisa o kim kogo si miuje , kogo 
si podziwia, kogo kultur , wiedz , serdeczno, smakuje 
si na kady dzie. Trudno pisa o swoim profesorze, Ojcu 
duchownym, o tym który swymi wartociami mobilizuje, 
uaktywnia, pobudza do naladowania i wysiku prawie hero
icznego w imi suby Bogu, Kocio · lowi, Polonii , Seminarium. 

Trudno polega na tym, aby przez nieudolne sowa nie 
umniejszy , nie znieksztaci obrazu kapana , wychowawc, 

a zarazem przyjaciela. 

Podczas pobytu na rekonwalescencji po ataku sercowym 
na Bahamas, otrzymaem od nadzwyczaj ciekawego koman
dora Nacz-Tymiskiego - ksik, chyba z humorystycz
nych wzgldów "How to stay young all your life" - "Jak 
by modym przez cae ycie". Autor ksiki Clement Martin, 
M.D. lekarz, mia szalenie ciekawy wstp i rozdzia l , w któ
rym mówi. e zasadnicz rzecz dla czowieka jest jego rytm 
ycia . Oczywicie, e czytaic t ksik szukaem poytku 

z niej dla ycia kapaskiego i gdybym mia mono, a nie 
by na absolutnym odpoczynku, to chyba bym przeksztaci 

t ksik na "Jak by zawsze modym w kapastwie" . 

atwo byoby mi t ksik napisa, bo w yciu zetknem 

si z kapanami , którzy t tez doktora Marlin w caej peni 

swym yciem potwierdzili . atwo byoby o tym wiecznie mo
dym kapanie napisa , majc przed oczyma takiego giganta, 
jakim jest Ks. Stefan Kardyna Wyszyski . Bogosawiony 

by Orchard Lake, nasze Seminarium, obecnoci wielu kap
anów-gigantów, nie mówic ju o zaoycielu Ks. Jozefie 
Dbrow s kim, którego cnoty kapaskie mona atwo rozezna 

w stopniu heroicznym. 

Miaem ogromne szczcie , e mogem jako student, a 
póniej jako profesor przey rytm ycia kapaskiego takich 
olbrzymów, jak Ks. Konstanty Cyran - ogromna wiedza, ycie 
potni e ujte w ramy kapaskich powinnoci, ofiarny, 
troskliwy, prostolinijny, ze specjaln zdolnoci wywietlen i a 

tego o czym Pismo w . mówi : "tak, jest tak, nie, jest nie ... 
Stranik depozytu wiary tak w yciu, jak i w wykadach, w 
kazaniach. w kierownictwie duchownym. 

Miaem szczcie by w obecnoci "Biedaczyny" z Orchard 

Lake, kapana frasobliwego - Ksidza Maksymika. Jego rytm 
ycia kapaskiego to modlitwa, praca i absolutne, zupene 

dawanie siebie. Smakowali jego dobro tak ludzie w naszej 
okolicy, jak i cae wioski , kocioy w wyniszczonej wojn 

Polsce. Jego wypowiedzi, to lakoniczne aforyzmy, ale które 
wskazyway w jaki sposób prawie doskonay, co tzn. kapan 

ubogi, Jest cigle z nami , a bogosawiona jest jego obec
no wród nas - ksidz praat Józef Rybiski - biblista, 
uczony, a który w swoim rytmie ycia kapaskiego sta si 

i staje si cigle niedocigniony. Wie, nie tylko Orchard 
Lake, ale i katolicka Polonia, e pierwsze po prawej stronie 
mieszkanie - dwie skromne cele, s miejscem modlitwy, 
pracy, czuwania ksidza Rybiskiego. Rytm jego ycia kap
askiego jest trudny, surowy, ale jako taki pogodnie, do
gbnie kapaski. Miaem mono podczas jego jub ileuszu 
50-lecia skreli nieudolnie sylwetk tego wychowawcy, 

nauczyciela wielu pokole kapanów Polonii Amerykaskiej . 

Smakowanie jego wiedzy, duchowoci, serca, przyjani i 
polskoci, to jak smakowanie dobrego razowego polskiego 
chleba. 

l wreszcie dzisiejszy Jubilat - Ksidz praat, prof. dr. 
Walery Jasiski. 

Przypatrzmy si rytmowi jego ycia . Mieszka w dwóch 
pokojach, zawalonych ksikami, czasopismami o ogromnym 

wachlarzu. Póki pene niezliczonej iloci notatek pisane 
swoistym szyfrem - stenografi, któr od swej modoci 

przystosowa do kilku sobie znanych jzyków. 

Rytm ycia kapaskiego, a waciwie to droga ycia ka
paskiego Ks _ praata Jasiskiego jest ogromnie prosta, 
cho nadzwyczaj wielowarstwowa a kada czstka tej wie

lowarstwowoci to specjalny rozdzia jego otwartej ksigi 

ycia kapaskiego. Spróbujmy przypatrze si cho kilku 
z tych rónych kierunków jego drogi kapaskiej. 

"BEZCEnny baR Na kosCiola, Na aklabow naukowych w ORchaRb lak€ 1 polonii" 

Przyby Ks. dr Walery Jasiski do Stanów Zjednoczonych 

w roku 1939, kiedy Europa i wiat byy jak beczka dynamitu
prochu. Celem przybycia byo zbadanie systemu nauczania 
religii w szkoach zawodowych - wiza na 3 miesice i po 
wrót na rozpoczcie nowego roku szkolnego. 

Wybucha wojna wiatowa, a zaczo si od Polski. Powrót 
by niemoliwy . Ks. W. Jasiski zgasza si do pracy w Za
kadach Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake. 
Jest przyjty i w sytuacji jakiej si znalaz pocieszony. 
Klska, cho po bohaterskich zmaganiach Polaków bya 

wstrz~sem dla wszystki ch, to dla Polonii Amerykaskiej tra
gicznym przey"ciem. Noc zapada - czas bólu , cierpie. 

ro?terek, zaama , pesymizmu, bolesnego i nerwowego szu
kania przyczyn , czas wielkiego zawodu i rozdarci1. Trzeba 
byo dopiero piorunujcych klesk Belgii, Holandii . Fran~ii. 

Norwegii . aby zrozumie moce i heroiczny wysiek walcz

cych samotnie Polaków. 

W tym czasie rozpocz sw prac Ks. Walery. Ks. p. 

Jó1ef Swastek - historyk Polonii , kiedy przemawi3 na 

bankiecie 40-lecia kapastwa Ks. W. Jasiskiego, ze swa
d jemu tylko dan, opisa "t noc ponur" i zjawienie si 

Ks. Jasiskiego jako "wiata" które pesymizm, beznadziej

no, zaamanie, niewiar, marazm, przeamao, dajc dzie
jow perspektyw, wizj, inne horyzonty, inne spojrzenie, 
pene nadziei. Sam bdc bez kompleksów rozgrzewa serca 
promiennymi kazaniami , referatami, pogadankami na zebra
niach i radiu . Sw pracowit , spoecznie zaangaowan syl 
wetk kapask umacnia i wzbudza dum w sercach Ame
rykanów polskiego pochodzenia. Parnitam sowa Ks. Józefa 
Swastka, tak spokojnego w ocenach i opiniach historyka, 
jak z pasj mówi o sobie i kolegach w Orchard Lake, P 

im "dawicym si , sk r powanym , zabkanym , zmaltretowa
nym, wyszydzanym, bo Polska, kraj ich Ojców w niewoli'~ 

da Ks . Walery nowe ycie i now ch do pracy i wysililu 

- olni nas sob i przekona, e "Jeszcze Polska nie zgi

na póki my yjemy". Tak mówi Ks. Swastek, który kiedy 

powiedzia mi: "Bardzo pragn napisa rozpraw o Ks. Ja

siskim w Stanach Zjednoczonych, bo On jest bezcennym da-



rem, którego Polska Katolicka nam daa, tak dla Orchard Lake 
jak i dla Polonii . Drugi po Ks. Józefie Dbrowskim. Pierwszy 
rozpocz, wraz z O. Moczygb, to byo bogosawiestwo 

Boe, a Ks. Jasiski da nam podstawy filozoficzne, da sens 
' aaje." To chyba dosownie cytuj sowa n. Ks. Józefa 
Swastka o Ks. W. Jasiskim, z którym praca w Uczelni Chry
stusowej i w P.A.H.A. zwizaa w najszczersz przyja. 

Rytm zyCia kaplansktECiO 

Zycie kapana ma by ksig otwart Ewangelii, aby kady 
móg czyta i smakowa, umacnia si. Oto Kardyna Luciani 
- Jan Pawe l, prosi polskich kapanów podczas ich obec

noci w Wenecji. Ta prawda i nakaz dotyczcy otwartej 
ksigi ycia w sposób zasadniczy, odnosi si do ycia kap
ana w Seminarium duchownym - wychowawcy przyszych 

kapanów. ycie Ks. Prof. W. Jasiskiego w sposób doskonay 
jest otwart ksig, gdzie kady student i kady nalecy 

do rodziny Zakadw Naukowych w Orchard Lake moe bez 
kopotów odkry wszelkie dziwnoci i sekrety ycia kap
askiego. 

Zacznijmy od mieszkania. Dwa pokoje to pracownia pena 

ksiek, czasopism, cae póki notatek, skryptów i mate
riaów przygotowywanych do wykadów, redakcji Sodalis
Polonia, kaza, prelekcji i przemówie. 

Kada prelekcja, kade kazanie, kada mowa bya na pi

mie i stenografii przygotowana. Z trudnoci mona znale 

miejsce spoczynku tzw. óko. adne mikkoci, adnego 

luksusu. Krzesa, fotel, biurka, gdzie ze starzyzny przynie
sione, najczciej podczas nieobecnoci ufundowane przez 
studentów, przyjació. Jakie radio, telewizor, kilka obra
zów dyskretnie wiszcych, najczciej te przez przyjació 

przybite na ciany. Maszyna do pisania i biurko, zawalone 
papierami i korespondencj. Przez lata cae jedna czwarta 
pokoju zajta bya rzeczami, które skaday si na zawarto 
paczek wysyanych do Polski. Wasnorcznie to robi, sam 
i wicej tumaczy mi, e to terapia - odpoczynek, kiedy 
jest zmczony aby pisa, czy czyta, lub ma ból gowy. Do 
pokoju ks. Jasiskiego kady móg wej, kiedy chcia, bo 

klucza nie uywa, a studenci wiedzieli, e jeeli jest wiato 
to ksidz jest i ma czas dla nich. Ks. Jasiski to przede 
wszystkim AD YCIA - uporzdkowanie. 

Wstaje o godz. 5:45 i idzie na spoczynek po 12 w nocy. 
Tak codziennie. Dopiero po kopotach z sercem mona byo 

go z trudem namówi, aby po obiedzie na chwil pooy si 

- czyni to najczciej drzemic na fotelu przy biurku. 
Przez lata cae rano jecha z Msz w. do Sióstr wgierskich 
do Villa Francesca, dla Starszych Pa, czstujc je krótkimi 
homiliami - wytlumaczeniem czyta mszalnych. Kada Msz-.. 
sw. przygotowana, przemodlona, czuo si, e jest centrurn 
ycia ks. Jasiskiego, wraz z rytmem nadawanym przez brF. 
wiarz. Rozmylania kapaskie byo sta'ym punktem program~; 
Po niadaniu praca przy biurku i przygotowanie si do wyka
dów, zaj. Studium solidne i to dzie najnowszych, jeli 

mona w jzyku rodzinnym autorów, byo czci zasadnicz 

dnia. Przeczytane i przemylane materiay staway si szybko 
wasnoci innych, bowiem ks. Jasiski radonie si nimi 
dzieli, czy to w dyskusji, czy w rozmowach, wykadach. Tak 
obecnym by stale na terenie Uczelni, ie trudno sobie WY
obrazi, kiedy znalaz czas i by obecny na tylu tysicach 

godzin spdzonych w pracy spoecznej , na zebraniach, komi
tetach, zjazdach, odwiedzinach, a szczególnie niezmordowany 
w odwiedzaniu chorych, 

Rytm ycia kapaskiego, a zaraz pytanie gdzie jest sekret 
tej otwartej ksigi ycia kapaskiego, która tak czaruje, 
tak ubogaca, daje nadtchnienie? ad ycia , w sposób sta
romodny kontrolowany, a skadajcy si z nastpujcych 

punktów absolutnie koniecznych dla ycia kapaskiego, dla 
rytmu duchownej osoby: Medytacja, Studium, Egzamin par
tykularny sumienia, Czytanie duchowne, Róaniec, Modlitwa 
"Domine Jesu", Wizytacja Najwitszego Sakramentu - Roz
chód-dochód, Rachunek sumienia - Spowied w. . . . Mo
dlitwy brewiarzowe oczywiste, przygotowanie si do Mszy w. 
nawet nie punktowane, bo s drug natur. Codzienne plusy 
i minusy, codziennie sprawdzane punkty. Ks. Walery nalea 

od swego dziecistwa kapaskiego do "Confraternitas Sacer
dotum Saecularium - Unio Apostolica" i to prowadzi go do 

zotego jubileuszu. Ks. dr. Jasiski jest absolutnym absty
nentem, kapanem niekoktailowym. Rytm ycia kapaskiego 

nie jest zakócony nawet w podróy, w rozjazdach. Przemie
rzyem z nim tysice, tysice mil w samochodzie, na okrcie, 
w samolocie, punkty do kontroli te same, mogem si temu 
przypatrze i umacnia, smakowa, bo to zasadnicza strawa 
kapaskiej mocy. 

Przelicznym rysem kapaskiego ycia Pra. Jasiskiego to 
ogromna yczliwo dla wszystkich, a kapanów specjalnie. 

adnej zoliwoci, cynizmu, podejrze negatywnych uwag, 
a wprost przeciwnie rado z osigni cudzych sukce
sów, wyrozn1en. Wród wielu charakterystycznych cech 
trzeba cho sowo napisa o Ks. Jasiskiego "sercu na doni " 

z gotowoci dzielenia si z czymkolwiek co ma z dru-

gim. Dowiadczyo tego tak bardzo wielu, a zawsze czyni 

to z tak deliktanoci, prostot. Takim samym jest w dzie
leniu si swym czasem, adna rozmowa, adne spotkanie 
nie jest mao wane - angauje siebie caego, dogbnie, za 
wszystko jest wdziczny , za wszystko dzikuje, pamita 

szczerze wynagradza. 

Jedn z najwyszych radoci ks. Jasiskiego, to kiedy jego 
uczniowie smakuj rado twórczego dziaania w swej pracy 
kapaskiej, w swych owocach, w swym wysiku. Wiele pa
rafii w metropolii Detroickiej i w Windsar mogo radowa 

si z jego posugi kapaskiej podczas weekendów. Tam 
gdzie pomaga, pomaga caym sob. Kazania jego, obecno 
nó zebraniach towarzystw parafialnych bardzo ubogacay. 

Niedziel bez pomagania na parafii uwaa za jak nie
pen, zreszt czyni to i podczas wakacji i podczas pod
róy Nigdy nie zapomn, kiedy bylimy w Accapulco w naj
wikszy skwar mia chyba trzy Msze w., zastpowao si 

ksidza, który skorzysta, e móg na kilka dni wyjecha do 
rodziny podczas sezonu turystycznego. Rekolekcje, dni sku
pienia nauki stanowe to byy specjalnoci, które znakomicie 
przeprowadza. Poczucie humoru sprawiao, e najbardziej 
piekce sprawy rozadowywa. Gorce naboestwo do Serca 
Jezusa i dziecice wprost uwielbienie Matki Zbawiciela to 
jeszcze dopenienie kapaskiego rytmu ycia. 



W Polonii brak adnego obrazka Matki Boej Czsto

chowskiej i dobrego wytumaczenia jego, bardzo dokuczao. 

Pierwszy kolorowy obrazek by opacony przez Ks. Wale
rego, jak równie napisa dobry komentarz, który w tysi
cach egzemplarzy poszed do rk wpierw czytel ni ków Soda
lisa, a nastpnie kto tylko zapragn. 

Takich braków-potrzeb znalaz wiele i czsto w pojedynk 
sam zaradza. Kiedy szukam jakich sów , które by pomogy 
troch zrozum i e . myl Ks. Walerego, to mimo woli przy
pominaj si sowa woania w. Pawa do Filipian . . . bo dla 
mnie yciem jest Chrystus. a mier mi jest zyskiem ... " 

Uczony kaplan 1 nowoczEsny 

Ks. dr. Walery Jasiski by moim profesorem. Notatki z 
jego wyk adów to kopa lnia zwizych, przejrzystych, nowo
czenie uj t ych materiaów na temat prawd wiary witei, 

dogmatów i aplikacji do ycia wspóczesnego. Od grubych 

ksiek teologicznych, na których bazowa, wyprowadzi nas i 
domag a~ si studiowania biecych materiaów zawartych w 
czasopis:nach, w sprawozdaniach ze zjazdów naukowych , 

oraz z rodków przekazu masowego z prasy, radio, telewizji, 

teatru, wystaw. Teologia i jej nauczanie nigdy nie byto 

oderwane od ycia, nigdy szcztkowe. a zawsze na tle 

panoramy i ycia caego wi ata. aden dogmat wiary nie 

by przekazany nam bez ta, na które wspóczesny czowiek 

moe napotyka , jeeli t prawd chciaby przyj. 

Zdolno syntezy, wycigania wniosków praktycznych i ap
likowania ich do ycia i pracy kapaskiej czynia go wprost 
fantastycmym i bya ogromn pomoc, aby przyswoi sobie 
trudne mater i ay teologii i filozofii. 

Wrczyli mu przed laty studenci z Kolegium Najwitszej 

Maryji Panny "Zoty Klucz" jako profesorowi. " który umia 

wyoy, przekona , otworzy wrota do wiedzy o Polsce". 
JP.st Ks. Jasiski erudyt o zasigu rzadko spotykanym, bo 
oprócz zagadnie z dziedziny filozofii, teologii , socjologii , 

pedagogiki, a szczególnie katechizacji, która ju w Polsce 

przed wojn daa mu miejsce wród wybitnych pedagogów. 
byt entuzjast i znawc nauk przyrodniczych, oraz psycho
logii. Jego biblioteka i stosy czasopism. które przewertowa 

zostawiajc znaki, a podkrelenia i uwagi robione w steno
grafii wskazyway, e nie ma wielkich tajemnic w drukowa
nym sowie dotyczcych jego zainterosowai których by nie 

przeczyta, przemyla i tym materiaem nie ubogaca stu
dentów, suchaczy i czytelników, oraz grona profesorskiego. 

Proboszcz bazyliki Gnienieskiej Ks. Inf. Reiter wyzna 

mi kiedy, e lekcj pokazow z katechizmu , któr Ks. Jasi

ski przed wojn przeprowadzi na jakim kursie. do dzi 

pamita, cho byo to czterdzieci lat temu. wietny by ks. 
Ja s i ski na zjazdach naukowych, czy to krajowych, czy mi

dzynarodowych. Do historii przejdzie udzia jego w Ottawie 
na zjedzie wiatowym na temat integracji po katolicku 
rojtej i zastosowania Exsul Familiae w yciu emigrantów. 
Referat" a nastpnie zaangaowanie si i obrona papieskiej 
idei Piusa XII okazaa jasno. jak swymi postulatami wyprze

dza najlepszych znawców, a studium prowadzone w Orchard 
Lake byo daleko przed uchwaami danymi nam przez Sobór 
Watykaski. Sam byem wiadkiem i braem udzia w tym 

zacitym boju o prawa i zrozumienie katolickiej integracji 
przeciw asymilacji i traktowaniu mnieiszoci w Kociele iako 

zo konieczne. Ks. dr. W. Ja~iski górowa wiedz i przy
gotowaniem nad najwikszymi asami midzynarodowej or
ganizacji . Znajomo jzyków obcych bardzo pomagaa Ks. 
Waleremu precyzyjnie sformuowa wnioski i konkluzje. Re
konstruuj w mei pamici conajmniei 20 ziazdów. w którvch 
Ks. Jasiski brai czynny udzia, pozytywny, wzbogacajcy 

sw wiedz dyskusj. Nazwa Orchard Lake Schools bya zna
na przez jego udzia i podziwiana. 

Wiele razy ks. Profesor Jasiski przewodniczy sesiom 
naukowym i piastowa urzdy prezesa, czy to w Polsko
Ameryka sk im Stowarzyszeniu Historycznym, którego by jed
nym ze wspózaoycieli i przez dugie lata jednym z naj
czynniejszych czonków zarzdu, czy w organizaciach filo-
70fów katolickich i innych. 

Ma te Ks. Jasiski rzadki dar suchania i wypytywania 

si o prac oraz osignicia innych i cieszenie si z tych 
osigni. Wreszcie niezmordowany jest Ks. Walery w wy
oeniu, wyjanieniu, pouczeniu tych , którzy pragn go 
sucha. Pouczenie, dzielenie si sw wiedz z innymi to 
jaki specjalny rys charakterystyczny, to jakby druga natura: 
wykadowca, nauczyciel o wielkiej delikatnoci i pokorze, 
nie mówic o wiedzy gbokiej. Podczas 39 lat pobytu w 
USA napewno nazwisko ks. Prof. W. Jasiskiego w koach 
naukowych katolickich, a przez to i naszej uczelni Polo
nijnej byo znane i cenione. 

Na koncie swych prac pisemnych oprócz ksiki wydanej 
przed wojn "O Katolick Szko w Polsce", ma kilka prac 
dotychcych przede wszystkim zagadnie polonijnych 
przeszo 300 artykuów w jzyku polskim i angielskim o 
szerokim wachlarzu tematyki. 

Troch wiata na prac redaktora SODALIS-POLONIA rzuca 
wywiad przezemnie z ks. Jasiskim przeprowadzony podczas 

cikiej choroby, która tego niezmordowanego kaplana po
oya na ou boleci. 

Specjalny rozdzia w ksidze ycia ks. prof. Walerego 
naleao by powici jego wizi i wspópracy z mistrzami 
pdzla i dluta, architektami i muzykami. Przyja ze znako
mitym malarzem Janem de Rozen daa myli do monumentu 
w Anaheim, Cal.. kaplicy . Szkoy Kadeckiej. Wiele mozaik i wi
tray. to owoc dugich serdecznych rozmów i dyskusji dwóch 
uczonych i artysty. Bardzo bya natchnieniem wi z "cza
rodzie jem rylca" jednym z najwikszych mistrzów drzeworytu 
Stefanem Mroewskim. Tylu innych, a na terenie Orchard 
Lake wi z mistrzem Marianem Owczarskim. Wiele kocio

ów wraz z milenijnym Sanktuarium Amerykaskiej Czsto

chowy wiele zawdzicza natchnieniom ks. pra. Walerego 
Jasiskiego. Wiele ksiek i prac jest napisanych z2 jego 
serdecz n namow i zacht. Niezmordowany w rzucaniu 
ideii , które ródo znachodziy si w duszy rozmodlonej, 
umyle o gbokiej wiedzy i sercu yczliwym kademu. 
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Poczqtki "Ventasu 

Na okrc1e, w drodze do Pafski 

25~lec1e kapastwa WJ€L€B. 

ks. bR. wal€R€Cj0 ]aSJSkl(jO 

Zebralimy si dzi w licznym gronie, by da wyraz naszym 
uczuciom w uroczystym dniu 25-letniego Jubileuszu Kapa

stwa Czcigcdnego Ks. Dra Walerego Jasiskiego. 
Nie myl si jeli powiem, e nie ma tutaj nikogo, który 

przyszed dlatego, bo wypada, bo tak nakazuje konwenans. 
Wszystkimi kierowaa mia ch, chtna gotowo i dobra 
wola. Przyszlimy za gosem serca, by zoy serdeczne gra
tulacje Jubilatowi i wyrazi nasz szczer wdziczno i po
dzik, jaka mu si susznie naley. 

Wielu sporód nas - to uchodcy. Wyrwani z korzeniami 
ze swej gleby ojczystej, rzuceni w obcy wiat i otoczenie, 
zdani na tward walk o byt, o egzystencj. Kady ma swoje 
trudnoci, przykroci i zmartwienia. Kadego gnbi nieustan
na troska i lk o swoich bliskich w kraju, ktróym kadej 

chwili moe grozi najgorsze. 
W tych cikich warunkach atwo zbdzi, atwo si za

bka, atwo zej z waciwej drogi: Potrzebujemy oparcia, 
drogowskazu, kompasu. 

Takim niezawadonym filarem, na którym moemy si 

oprze z penym zaufaniem, takim pionem wskazujcym od
chylenia, tak kotwic w zacisznej przystani jest dla nas 
Ksidz Doktor Jasiski. 

czy on w sobie wysokie zalety umysu, serca i charak
teru. Jego umiejtne i ludzkie podejcie do problemów y

ciowych jedna mu powszechny szacunek i uznanie. My, którzy 
mamy ten cenny przywilej sta bliej jego osoby, czujemy 
gbok wdziczno i przywizanie za to co dla nas uczyni, 
co czyni i co - mamy nadziej - czyni w przyszoci 

zechce. 
Z gbi wdzicznych serc skadamy Czcigodnemu Jubi

latowi nasze gorce podzikowanie i yczymy mu po staro
polsku wszego dobra. 

Niech nam yje - quinque lustris gloriose perectis - ad 
multos annos. 
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MSZA W. 

DNIA 14 PADZIERNIKA 1978 ROKU 

SANKTUARIUM MATKI BOZEJ ORCHARD LAKE 

Kanclerz Szk6 w Orchard Lake 

Ks. STANISAW MILEWSKI 

FAKULTET SZKó W ORCHARD LAKE 

STUDENCI 

lttUR(jL\ mszy wttJ 

Na Wejcie: My Chcemy Boga 

My chcemy Boga Panno wita, 
O usysz naszych woa gos! 

Mioci Boej dwiga pta 

To nasza ch luba to nasz los. 

Refren: Bogosaw sodka Pani! 
Bogosaw wszelki stan! 
My chcemy Boga my poddani! 
On naszym Królem, on nasz Pan! 
My chcemy Boga my poddani! 
On naszym Królem on nasz Pan! 

My chcemy Boga w rodzin kole, 
W troskach rodziców, dziatek snach, 
My chcemy Boga w ksice w szkole, 
W godzinach wytchnie, w pracy dniach! 

Refren: ... 

Przed rozpoczciem Mszy witej: Bogarodzico 

Bogurodzica, Dziewica! Bogiem stawiana Maryja! 
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja. 
Zici nam! Spuci nam, Kyrie eleison. 

AKT POKUTY (piewany) 

Kantor: Panie, który zostae posany, aby uzdrowi skrusza· 
nych w sercu, Panie, Panie zmiuj si. 

lud: Panie, Panie zmiuj si. 

Kantor: Chryste, który przyszede wzywa grzeszników, 
Chryste, Chryste zmiuj si. 

lud: Chryste, Chryste zmiuj si. 

Kantor: Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby si 
wstawia za Twoim ludem, Panie, Panie zmiuj si. 

Pierwsze czytanie: l Ksiga Królewska 17:8-17 
Psalm Responsoryjny: Gaude Mater Polonia· (Hymn na cze 

w. Stanisawa Szczepanowskiego Biskupa i Mczennika 
Krakowa) 

PIERWSZE emANIE: l Pewna kobieta, ona Qednegol z synów 
prorockich, skarya si Elizeuszowi mówic: - Suga twój, mOi 
m, umar; a ty wiesz, e twój suga ba si Jahwe. Przy· 
szed wierzyciel zabra sobie dwoje moich' dzieci za niewolników. 
2 Elizeusz zapyta j: - Co mógbym uczyni dla ciebie? Powiedz 
mi, co masz w domu? Odpowiedziaa: - Suebnica twoja nie ma 
nic w domu, prócz odrobiny oliwy: 3 Rzek: - Id, poycz sobie 
skdind naczy, od wszystkich twoich ssiadów, naczy pustych 
niemao. 4 Wejd, zamknij drzwi za sob i za swymi synami, wlej 
(oliwyl do wszystkich naczy, napenione za odstaw. s Ode
sza wic od niego, zamkna drzwi za sob i za swoim synami. 
Podczas gdy oni podstawiali jej (naczynia) ona za laa (do nich 
oliw). 6 Gdy napenia naczynia, rzeka do swego syna: - Podstaw 
mi jeszcze naczy. Odpowiedzia jej: - Nie ma wicej naczy. 

Wtedy oliwa przestaa si sczy. 7 Posza i oznajmia (o tym) 
mowi Boemu. On za powiedzia jej:-ld, sprzedaj oliw i spa 
swój dug. Z reszty utrzymuj siebie i swych syndw. 

Drugie czytanie: l Koryntian 1':1·13 
(Hymn w. Pawa o Mioci> 

DRUGIE emANIE: Gdybym mówi jzykami ludzi i anioów, a 
mioci bym nie mia, bybym jako mied dwiczca albo cymba 
brzmicy. 2 l gdybym mia dar proroctwa, zna wszystkie tajem
nice i posiad wszelk wiedz, a wiar miabym tak, ibym prze· 
nosi góry, a mioci bym nie mia, niczym nie jestem. 3 l gdybym 
na ywienie ubogich rozda wszystk majtno swoj, a ciao 
swoje wyda na spalenie, a mioci bym nie mia, nic mi nie po· 
moe. 4 Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci, 
nie dziaa obudnie, nie nadyma si, 5 nie aknie czci, nie szuka 
swego, nie wpada w gniew, nie pamita urazy, 6 nie cieszy si z 
niesprawiedliwoci, ale wspóweseli si z prawdy. 7 Wszystko 

znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadzieje, wszyst· 
ko wytrzyma, a Mio nigdy nie ustaje, chocia proroctwa si 

skocz, cho zniknie dar jzyków, cho przeminie wiedza. 
9 Bo w czci tylko poznajemy i wczci prorokujemy 10 
Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonae, ustanie to, co jest 

czciowe. 11 Gdy byem dzieciciem, mówiem jako dzieci. 

Lecz gdym sta si mem, wyzbyem si tego, co dziecice. 

12 Teraz widzimy niejasno, przez zwierciado, lecz póniej twarz 

w twarz. Teraz poznaj po czci, lecz póniej poznam, jakom i 
poznany jest. 13 Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i mio: 
to troje, a z tych najwiksza jest mio. 

Aklamacja przed ewangeli: (piewana) 



h o m 111" - ks. OR. w. z 1 e m s" 
Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Ksie Kochany Jubilacie, Profesorze; Doktorze, Praacie, 

Redaktorze, Moderatorze! Ksie Jubilacie - .. . tyle tytuów! 

Rodzino z krwi, rodzino z mioci , zbieramy si tu dzi 

w kaplicy przy otarzu, aeby uczci pami; ycie, i prac 
czowieka ; . która rozpocza si w roku 1904 w Koszalinie 
na Pomorzu. Nowo stworzona dusza; ciao; czowiek. Rado 

wielka w rodzinie, bo syn; Walery, "Ego te baptizo in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti" wypowiedzia kapan przy 
chrzcie w. i narodzi si nowy czowiek do ycia nadprzy
rodzonego 74 lata temu. A pidziesit lat temu narodzi si 

nowy kapan w Katowicach. Wanie w ten dzie. l razem z 
biskupem i z innymi wypowiedzia te sowa wprowadzajce do 
Mszy w. "lntroibo ad altare Dei , ad Deum qui laetificat iu
ventutem meam". l przez ostatnie 50 lat y tymi sowami, 
przystpujc do otarza codziennie. Cho w ostatnich latach 
z powodu zmian liturgicznych nie uywa tych samych sów , 

to jednak y duchem modoci pochodzcej od Boga. Dzi 

Ksie Walery, Ksie Praacie, cieszymy si, e moemy 

razem z tob wspóofiarow t Ofiar Mszy w. tu na ob
czynie, nie w Polsce; nie w Katowicach, nie w Mysowicach ; 

ale w Orchard lake; cieszy si i modli si z Tob. 

The ways ot Gad are strange ways and St. Augustine 
expressed it so beautifully when he said that " Gad writes 
straight with crooked lines." And how many crooked lines 
there were in your life, Father. Ten "Pierun lski " który 
tu przyjecha w roku 1939 i przyby do Orchard lake 
zmieni nietylko nasze ycie, nasz prac ; zmieni nie tylko 
oblicze Orchard lake; Archidiecezji Detroit; Stanu Michigan; 
Stanów Zjednoczonych; ale moemy powiedzie z rk na 
sercu; e zmieni oblicze Polonii wiata . 

Father Jasiski came to Orchard lake by strange ways. 
Ordained 50 years ago in Poland; assigned to studies in 
Rome; assigned to catechetical werk in his own diocese 
working in the Chancery. in the year 1939 on the occasion 
ot the New York World'; Fair, decided to come to America 

to see the Fair, to see the country; and to study its peda
goglcal system. The ways of the lord were such that on 
Septernber 1st his native country of Poland was attacked 
and he was forced to remain here. In 1940 as a student in 
the fi rst year of Prep l met Fr. Jasinski for the first time 
and 4 years later in June ot 1944, l entered his classroom. 
lt is my privilage to be the oldest teacher on the faculty 
that Fr. Jasinski taught. And when the Chancellor asked 
me to preach the homily; the first thing l did was to go to 
the basement ot the Castle and look into my boxes there 
and find the old green government surplus binder wi th all 
ot the notes trem the courses that he taught us. The first 
course in those days numbered a little differently in the 
Registrar's Office, Religion l, Christian Doctrine. l called 
the office to find out what grade l got - 97. Father was 
a geod teacher and l a geod student. In the second semester 
we took Apologetics. Blushingly, l admit, l only got an 83. 
l was a poor apologist. And then Religion 91; the Decalogue, 
back to 95. The fourth semester; Grace and the Sacraments 
- 92. But the numbers and the titles and the grades have 
come and gone and are forgotten, but the content, the 
spirit; the philasophy and the theology, the doctrine; the 
faith; the hope, the love - those were like mustard seeds 
planted, not only in my heart but in the hearts of literally 
thousands ot students for the past 39 years, crossing the 
paths ot the campus ot the Orchard lake Schools. 

In the old days; Fr. Jasinski taught in Theology - Dogma; 
Catechetics. In the College - all of the courses in Theology. 
For many years there is not a single High School Senior 
who left this campus without being totally and absolutely 
immersed in the three cultures, Christian; Polish,. and 
American. 

He was a man for others. He gave of himself so willingly 
and so fully. And in trying to capture a fuli lifetime into 
these brief moments, l was frightened. Because in making 
notes; l compiled over 100 sheets. How do you synopslze; 
condense 100 sheets ot thoughts, of facts, of activities,. 
o f werk, o f love, o f a t ot al dedication 1 

* Wygoszona w czasie Mszy w . Jubileuszowej w kociele w Orchard lake. 

ycie ks. praata Jasiskiego rozpoczo si w domu 
katolickim. Odzwierciadlao s i  ono w piosence, której sowa 
brzmi : "Nad moj koysk matka si schylaa i mówi 

pacierz pobonie nauczaa" . Pierwsza szkoa , pierwsza peda
gogika; pierwsza katecheza; pierwsze sowa, usyszane z ust 
matki swojej, nigdy nie zapomniane; przez cae ycie pami 

tane. Bóg poprowadzi , wzi za praw rk , tak jak cytat 
na obrazku z pierwszej Mszy w . i wice mówi Psalm 71: 
"l prowadzi przez cae ycie ". Poprowadzi do Ameryki, do 
nowej Polonii; nowego imigranta; który nie wiedzia co 
w przyszoci go czeka. 

Father Jasinski related himself to the total Church, the 
total Country; the total aspect of every dimention of life. 
The first jeb to study English. And if you converse with him; 
he still has same what l would cali "cute little turns of 
the language." My favorite it "thanks, Gad." And maybe; 
grammaticaly it might not be quite accurate; but theolo
gically; it is fully encompassing of his attitude. l asked 
certain people on campus to gi·:e me their spontaneous 
responses to associations with Fr. Jasinski. l can't remember 
them, Father, l apologize. lf you want to see them, l have 
the whole list. There are more than 60 of them. That was 
a typical one: "Oh! A Christian gentleman", occured very 
often. "A scholar." "A writer"; "A lover of youth." " Mr. or 
Father contemporary"; "Father with it." "Aiways right on 
top"; "Baseball, hot dogs., apple pie and Father Jasinski". 
That's the american slogan. Maybe Chevrolet stole it 
from himbecause how will we all who were in his classes re
niember how he would talk about hot dogs and coca-cola and 
baseball as the symbols of American culture. But he didn't 
leave it there. Others said that hehad a tremendous influ
ence on them. Maybe primarily in his quiet, calm way. l think 
l may have Fr. Jasinski shout twince and both occasions 
were in a sermon. l didn 't realize how much he had dane: 
how much he had accomplished, in how many different 
areas he was involved, until l began to make those notes 
on those 100 plus sheets. 



But that's not the way Jesus looks upon it, nor the way 
Fr. Jasinski looks upon it. l'd like to cali him today, a bottom 
line man . lt's not the figures themselves. lt's not the items 
that we total. lt's not occasion or the person. lt's the 
bottom line. And that's the way Jesus counts. What did 
you do? When someone was thirsty, what did you do? 

Wh en someone needed your help or wanted his confession 
heard, what d id you do? How many walks across the campus 
to the old post office and now the new one? 

We always said he wasn't very pragmatic. And the first time 
he tried to tie those packages himself, l think he admitted 
to himself that they kind of came apart. But he learned 
how to wrap, and tie, and paste on the labels, in addition 
Ali of this in a short lifetime at Orchard Lake of 39 years 
and a short lifetime :n the priesthood of 50. 

The eulogist of Pope John Paul l compared the Holy 
Father to a meteor; who appears upon the sky bril liantly out 
of nowhere; flashes his light. and then disappears. No 
meteor Fr. Jasinski. Rather, a star, whose light will con
tinue to shine down upon the earth for many and many 
light years to come·, because he was a progressive funda
mentalist long before it was fashionable. He was an ethnicist 
before the word was invented. He was a cultural pluralist; 
because that's the way he was educated. In Kraków; in 
Rome; in the United States. And everything that he had; 
he gave. l think that on the day of his ordination, he wrote 
his first will and testament, which he will not change; be
cause he hasn't all his life. l bequeth all that l have; all my 
time; a li my energy, a li my talents,. a li my faith , a li my hope; 
all my love. He gave of himself and gave so much. l recently 
read some of the texts of Pope John Paul's discourse to 
the priests from Poland, who visited him. The Holy Father 
asked these priests to live their lives as open books of the 
Gospel; so that everone looking upon them can read the good 
news in their lives. l think Fr. was a Iiving evangelist; who 
always lived with an open book of the Gospel , especially 
that excerpt from Paul, that description of what is real 

charity. Next t i me you re ad i t or he ar i t, l defy you not to 
think of our Jubilarian . 

Moemy dzi pozwoli sobie troc h  z mien i  s owa hymnu 
religijnego; narodowego i p o wiedzie: "B o e co  k s i d z a 

Jasiskiego przez tyle lat otacza blaskiem swej opieki" Dz i 

modlimy si z nim i dla niego. Ofiarujemy swoje sow a 

dzikc z ynienia i wdzicznoci za niego. Polska daa Ameryce 
tyle i ludzi i tradycji . Daa Puawskiego, K o ci us zk , i d zi  

zaliczam jako specjalny dar Polski dla Polon ii Ameryka s kie j 

- Ksidza Praata Walerego Jasiskieg o. Boe c o Ksidza 

Jasiskiego nam da , Tobie dzi za niego dziku j e m y . Modli
my si ; piewa m y: "Maryjo; Królowo Polski,.' ' ale moe Maryja 
sama po swojemu w Jej d z ie sobotn i pie w a Ks i dzu 

Jasiskiemu: "Ksie Walery: p a mi tam , czuwam!" Jeste 

sug uytecznym . Wyko n a e to co po wi nienie w ykona . 

· Ni . eb~ si ci.eszy. wi~ t s . i  ~ ie s . z y. ' or ~ ha ~ d L ak~ s i  cieszy. 

Ksie Jas i ski - dzi ku jemy . 

l l tUR(jla €uchaRystyczna 

O jak s m i e Twe przybytki Panie 
O jake dusza w nich weseli si , 

e w r ó d nas biednych Ty wybra mieszkanie, 
e oko wiary to odsani a Ci . 

Refren : Tu w Sercu Twoim otwarty zdrój, 
Rana bezdenna mioci Twej 
Z Tej Boskiej rany, O Jezu mój, 
W m biedn dusz tw mio wlej 

Tu Ci znajdujc serce dry z radoci, 
Niebo na ziemi wierna dusza ma 
W t sknym wygnan iu zdrój Boskiej sodkoci , 

Gdzie niknie gorycz i boleci za. 

Refren: . . . 

komunia WI€Rnych 
Hymn Kongresu Eucharystycznego 

Refren: Ty sycisz Gody ludzkich serc, 
Swym Ciaem i Sw Krwi 

O przyjd i daj nam Panie nasz, 
Chleb yc i a rk Sw. 

Pasterzu Dobry wzywasz nas, owieczki wierne Ci, 
My chcemy i za Tob w lad po wszystkie 
ycia dni. 

Refr en: ... 
Niech wielbi Ci radosny p i ew , wdzicznoci hymn 
niech brzmi 
e uzna nas godnymi Boskiego Ciaa , Krwi: 

Refren: . . . 
N aj witsze j Eucharystii dar poczy wszystkich nas 
Milionom serc, milionom dusz j ednoci nadszed czas. 

Refren: .. . 
O Panie nasz, o Boe nasz , sw ask spraw ten cud1 

By cay w i at u w i e rzy Ci , Twój wity tworzc lud. 
As when the shepherd calls his sheep, 
They know and heed his voice, 



So when you cali your family Lord, 
We follaw and rejoice. 

Refrain: You satisfy the hungry heart, with gift of 
fi nest wheat, 
Come give to us, O saving Lord 
the bread of life to eat: 

Refrain: You satisfy the hungry ... 
With joyful lipswe sing to you, 
Our praise and gratitude, 
That you should count us worthy Lord, 
To share this Heav'nly food. 

Refrain: You satisfy the hungry ... 
l s not the cup we b less and share 
The blood of Christ outpaured 
Do not one cup, one loaf declare 
Our oneness in the Lord. 

Msza w. Zutego Jubileuszu 

w kociele Przemienienia Fanskiego 

Na Dzikczynienie: Polskie Te Deum 

Ciebie Boe chwalimy, Ciebie Panie wyznawarny 
Ciebie Ojcze na ziemi, z caej duszy wysawiamy, 
Którego ani skoczenie, ni pocztek 
ma istnienie. (2x) 
Tobie Anieli w niebie nuc: wity, wity, Swity 

l bez ustanku Ciebie wielbi, Boe niepojty! 

Chwaa Twa wieczny Panie, na wieki nie ustanie: (2x> 

Na zakoczenie: Maryjo, Królowo Polski 

Maryjo, Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, 
Jestem przy Tobie pamitam, 
Jestem przy Tobie pamitam, 
Czuwam! (3x> 
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kazani€ ks. Biskupa kRawczaka 

Ukochany Ksi Jubilacie, Rodzino Ksidza Jubilata , 

Drodzy Konfratrzy, 

Najmilsi w Chrystusie Panu, 

Przed pidziesicioma laty nasz Dostojny Jubilat, Ksidz 

praat Walery Ja s i ski usysz a  nastpuj ce sowa z ust 

swego Biskupa: 

"Wemi j szat kapask, która oznacza mio , mocen 
bowiem jest Bóg pom noy  w Tobie mio  i doskonao  w 
uczynkach ". A ty, Ksie, odpowiedziae " Bogu dziki ". 

Biskup twój zaintonowa VEN CREATOR i podczas piewu 

powiedz i a s o wa: "Racz Panie konsekrowa i powici te 
rce przez to namaszczenie i nasze bogosa w iest wo. Aby 
wszystko co pobogo s aw i, byo bogosawione, a co bd 

konsek ro wa, byo konsekrowane i powicone w imi Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa. Powiedzia ci nastpnie , Kochany 
Jubilacie: " Wemij wadz skadania Bogu ofiary i odprawia
nia Mszy tak za ywych jak i za umarych , w imi Paskie , 

Amen. 

Przypominam Ci te sowa, aby razem z Tob BOGU NAJ
WYSZEMU - Ch rystusowi A rcy kapanowi dzikowa za 
ogrom · a sk otrzymanych i aby zastanowi si chwil nad 
go dn oc i  i dziwnymi drogami twego ycia. 

Wicej. aby dzikowa za kad czynno kapask , w 
której Chrystus Pan wyrcza si tob . 

Idc Twoim ladem, cho w kilku zdaniach , jak ty w 
swoich wykadach czynie , dam TO HISTORYCZNE - DZIE
JOWE. 

Jeste czow iekiem -POLAKIEM, który o polsko sw musia 

ju walczy jako modzieniec w niemieckiej szkole, tskni , 

pracowa, modli si o niepodleg Polsk . ycie swe mu
siae zaznaczy dwiema wiatowymi wojnami . W Polsce imi 

swoje jako pedagoga, kapana , uczonego zdobye midzy 

innymi ksik "O katolick szko polsk ". 

Stae si jak okreli mój przyjaciel , p . Ks . Józef Swa
stek, historyk Polonii , "Drogocennym darem Polski wi

tego Milenium dla Polonii i dla Pafskiego Seminarum." 
Tu, w roku 1939, po "agw i cym wrzeniu, rozpocza 

s i twoja "wielka przygoda" w odkrywaniu, zrozumieniu, 
studiowaniu oraz wzbogacaniu tajemnicy dla ciebie nowej 
i ciekawej. mianowicie POLONII AMERYKANSKlEJ i POLONII 
WIATA . Bogosawiona to bya praca i wszyscy z niej korzy
stalimy. Te pierwsze twoje myli syszelimy podczas wy
kadów w Seminarium Polskim, a n as tpnie na tylu zjazdach 
i wyka dach. Wszystko co mówie tchno gorc mioci 

Ko c ioa , Polski , Polonii i Stanów Zjednoczonych . A bye 
wiadkiem i wicej brae udziau w tych ogromnych prze
obraeniach , które wiat a z nim Ko c ió, USA, Polska i Poo
nia przechodzia . Przez 39 lat bye wród nas, pracowae , 

suye , wzbogacae. Moglimy wszyscy czyta ksig twe
go kapaskiego ycia i chwali Ojca Niebieskiego, bo czyny 
twoje i dziea byy szlachetne. To jest to caej twojej kap
a skiej posugi. 



Dokument Soborowy " Presbyterorum ordinis" - Dekret o 

posudze i yciu kapanów , mówi nam o celu wszystkich 
kapanów, cytuj : "Wszyscy za kapani d do jednego, 
mianowicie do budowania Ciaa Chrystusowego, które w na
szych zwaszcza czasach wymaga rónorodnych zada i no
wych przystosowa." 

Przestudiowale dekrety Soboru Watykaskie go 11 , przy
je je z radoci i czci oraz s tar ae si w swoje ycie 

wprowadzi i da jako straw najlepsz do smakowania 
modziey seminaryjnej, parafianom gdzie pamagae jak i 

katolikom wieckim, a zwaszcza inteligencji . 

Nazwaa ci modzie i twoi suchacze KAPANEM NOWO
CZESNYM - to znaczyo , e Budowani8 Ciaa Chrystusowego 
dokonywae nie bojc si zmian, nowych przystosowa , od
nowy. Jak radoci byo patrze na Ciebie i twe podejcie 

pastoralne, które pomagao przede wszystkim naszym roda
kom zrozumie, e wchodzimy w now faz rozwoju ycia 

Kocioa i Polonii , e to nie mier, ale nowe ycie , tylko 
inne - peniejsze . 

Jak wielk radoci dla mnie jest w tej chwili, w osobie 
ks . praata Jasiskiego da Wam przed oczy kapana szcz

liwego, który swym yciem mówi , podobnie jak Jan Pawe 

Pierwszy o kapastwie radosnym, szczliwym, bo opartym 
na gbokiej wierze i nadziei chwalebnej nagrody. Daj Wam 
kapana suebnego, który nie tylko tkwi wiernie w murach 
seminaryjnych, ale caym sercem udziela si pracy spoecz
nej Polonii, chorym i potrzebujcym. 

Daj przed oczy kapana uczonego, nie tylko autora nie
zliczonej iloci prac naukowych i artykuów , ale nade wszyst
ko dajcego swe dowiadczenie" gbok wiedz w sposób 
pokorny, yczliwy , prawie niedostrzegalny. Je li trzeba byo, 

byt twardym, zwaszcza dla niedopieczonych teologów i 
mdrków, i by przekonywujcym i cierpliwym. 

Daj Wam Kapana Wychowawc. - Jak szczerze, jak po
prostu, jak odrazu, dzieli si swym dowiaczeniem z drugim, 

z kadym, bo nikt mu nie by obojtnym. By niezmordowany 
tym, aby przekaza swe dowiadczenie, mdro przemodlo
n" wysublimowan. Wychowywa przede wszystkim sw 

osobowoci, swym postpowaniem , a nam kapanom rado 

przynosi sw bezporednioci , prostolin ij n drog rozu
mowania i yczliwoci. 

Daj Wam przed oczy Kapana, e tak powiem par excel

lence Kapaskiego. Czy to nie brzmi dziwnie? Nie! Nasz 
Jubilat gdziekolwiek by, cokolwiek czyni, a zwaszcza w 
koach naukowych, ekumenicznych, w pracy spoecznej, towa
rzyskiej, by zawsze kapanem i przede wszystkim Kapanem 
ChrystusGwym. Spojrzenie mia o perspektywie nadprzyro
dzonej, zawsze sz ukajcy wartoci w w i etle i przez pryzmat 
Serca Jezusowego, kryteriami wiary witej, Boych przyka
za, i wskaza magisterium Kocioa witego. 

Daj Wam wreszcie kapana kochajcego Serce Jezusa, 

które jest "wzorem cnót wszystkich." Na mod Serca 
Jezusowego ksztatowa swe kapaskie serce. Ma te jeszcze 
jeden rys swego kapaskiego ycia, to dziecice naboe

stwo do Matki Boej - Matki Kapanów. Zda si wszystkim 
nam mówi: Per Mariam - Christus. 

Przeczyta lem, ukochani Rodacy, czytania, które Jubilat 
prosi, aby podczas Mszy w. Jubileuszowej byy odczytane. 

Pierwsze czytanie to o Eliaszu i wdowie - pamitacie 

sowa wdowy: "Ziemy st raw a potem pomrzemy" - taki 
by gód. Eliasz w imi Boga powiedzia : "Nie bój si! Id 

i zrób! Bóg bowiem rzek : Dzban mki nie wyczerpie si i 

baryka oliwy nie opróni si. Do w i adczy to wiele razy 
Jubilat, widzia to wiele razy na przykadzie Polski, widzi 
sta le na przykadzie Orchard Lake, które gdy wypenia swe 
posannictwo, ma bogosawiestwo Boe. Bogu musi si 

zaufa absolutnie dogbnie' 

Drugie czytanie wybra pie o mitoci w. Pawa w Licie 
do Koryntian. "Gdybym mówi jzykami ludzi i anioów , a 
mitoci bym nie mia, sta bym si jak mied brzczca albo 
cymba brzmicy . . : Tak wic trwaj wiara, nadzieja 
mio , te trzy z nich najwiksza jest mio" ... . 

Ukochae ten hymn mioci, Jubilacie, i sta ci si on 

drogowskazem Twego ycia - bo to Chrystusowe, bo to 
naladowanie naszego Arcykapana Jezusa Chrystusa. Z Ewan
gelii wzie Ks. Jubilacie sowa Jezusa Chrystusa wedlug w. 
Jana: 

Z MOWY POEGNALNEJ o zjednoczeniu z Chrystusem. Mówi 
Zbawiciel: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Oj
ciec mój jest tym, który uprawia . . . Prosi Chrystus Pan: 
Wytrwajcie w mioci mojej " l koczy urywek ten z Pisma 
witego wity Jan sowami znamiennymi: "To wam po

wiedziaem aby rado moja w was bya i aby rado wasza 

by~a pena." 

O to prosi te i Jubilat Arcykapana Chrystusa dla kadego 
z nas aby rado nasza bya pena. 

Prosimy i dla Ciebie Chrystusa Pana, aby Jubilacie Dos
toiny i Ukochany, smakowa owoce twej niezmordowanej 
pracy i kapaskiej posugi. Prosimy, aby rado mia i 
wszelkie moce, a zwaszcza wtedy, kiedy tak bliski stae 

si Chrystusowi Cierpicemu i Jego Bolesnej Matce. 

Bogu sam dziki skadam, e da mi t ask. e ci dzi 

cho w ten skromny sposób usuy mog i pokaza tw 

sylwetk tu obecnym i caej Polonii. Sylwetk kapana 

Szczliwego, Nowoczesnego, kapana suebnego , kapana 

uczonego, kapana wychowawc, kapana filozofa ycia i dróg 

Polonii, kapana kochajcego Serce Jezusa i o dziecicej 

mioci Bogarodzicy Dziewicy, Bogiem Sawioll'ej Maryi. 

Czowieka Ksidza par excellence kapaskiego. Kt~pana Po

lonijnego- Ja te, twój student, spacam z najwiksz czci 

dug wdzicznoci. 

Pragn tu podzikowa te i w imieniu naszej Archidiece
zji, której porednio przez lat 39 wiernie suye, dajc nam 
rado obcowania z Tob i wspópracy w budowaniu Ciaa 

Chrystusowego. 

Bogu dziki skadamy za Twoje i nasze kapastwo Chry
stusowe i przez rce Matki Najwitszej, Matki Kapanów, 

prosimy o moce i bogosawiestwo dla ciebie, Dostojny 
Kochany Ksie Praacie. Amen. 



· · kiego 
W Kociele PrzenJJenienw Pans 

Ks. Bislwp Kmwczak 1 Ks. Proboszcz 

Msza w. fubileuszowa 

Prl'ewidziany program przyjcia na sali parafialnej zosta 

ze wzgldu na trudnoci z mikrofonami nieco zmieniony l 
odby si czciowo w kociele. 
PROGRAM rozpocz ks . Kanclerz Stanisaw Milewski wy
gaszaj c gbokie i serdeczne przemó~ienie: Gowa_ Ucze!ni 
Polonijnych Zakadów Naukowych Ks. M1lewsk1 wyrazi wdzi

czno Uczelni Chrystusowej za ogrom pracy, powicenia. 

i kapaskiej posugi Jubilata przez dugie 39 lat w Orchard 
lak e. 
Pene czci przemówienie wywaro na obecnych wielkie wra
enie. Nastpnie wprowadzi ks. Kanclerz obecnych z rodze
stwa z Polski - Brata Adama i Siostr Stefani, oraz p. 
Alicj Kowalczyk, prezesk Stowarzyszenia Veritas. Dalsza 

cz programu miaa miejsce na sali parafialnej pi~knie 

udekorowanej przez Artys t i Mistrza Mariana Owczarskiego, 
DO MSZY SW., JUBILEUSZOWEJ suyli klerycy Seminarium 
Polskiego, za chór pod dyrekcj p. prof. WADYSLAWA 

BUDWAILA znakomicie piewa . 

Mgr. STEFANIA NARDELLI Siostra Ks . Jubilata, wygosia 

Z okazji 50-lecia Kapastwa 
Ks. pra. W. Jasiskiego przemówienie: 

DROGI SOLENIZANCIE, Wielebni Ksia, Szanowni Pastwo. 

Rodzina Jasiskich stale mieszkajca w Polsce, upowania 

nas, naszego brata Adama Jasiskiego i mnie Stefani 
Jasisk Nardelli do brania udziau w uroczystociach z o
kazji 50-lecia kapastwa naszego brata ks. praata Walerego 
Jasiskiego. 

Kochni! Jestemy w okresie tworzenia si co raz to wik
szych aglomeracji, czy to gospodarczych, czy ideowych, ze
spoów i bloków, ukadów i zwizków. Wymieni przykadowo 

Organizacj Narodów Zjednoczonych, Zw. Polaków "Polonia", 
Olimpiady sportowe, Zwizki zawodowe, NATO, liga Arabska 
i last not least kocioy. 

Aby móg powsta jakikolwiek zwizek midzy ludmi, nie 
wystarcza ich geograficzna blisko, konieczna jest jaka 

idea, która ich oywia , idea która zaspakaja potrzeby natury 
ludzkiej. A im bardziej idea ta odpowiada naturze ludzkiej, 
jej deniom i marzeniom, ludzie jej su, tym pilniej 
dla niej pracuj, tym gorliwiej staraj si o rozszerzenie 
jej zasigu. Idee nie znaj granic, równie i koció kato
licki1 do którego naleymy, jest taki sam w Rzymie, w USA, 
w Polsce. Gdziebymy nie chodzili do Kocioa Katolickiego, 
zawsze jestemy w nim w domu. l taka uroczysto katolicka, 
jak 50-lecie wice kapaskich Ks. praata Jasiskiego 

sprowadzia nasz rodzin równie do USA, do tej sali. Zda
jemy sobie spraw z tego, e sama przynaleno do jakiej 

organizacji jeszcze nie wystarcza, aby by ywym czonkiem 

tego zespou . Niech to uzasadniam na ywym przykadzie 

naszej duej rodziny Jasiskich. 

Nasz brat ks. Walery wyjecha z Polski w 1939 r. tj. przed 
wybuchem drugiej wojny wiatowej i zamieszka w U. S. A. 
Dziel nas tysice kilometrów, ale jak si spotykamy, wydaje 
si nam, jak gdybymy si wcale nie rozchodzili. Co nas 
czyo , e nie oddalilimy si od siebie, mimo tak wielkich 
odlegoci dzielcych nas? 



Oto: l> czya nas korespondencja, nie zdawkowe zdania 
z okazji np. wit, lecz listy przedstawiajce prac i radoci, 
przeycia osobiste i wydarzenia ogólne, i to z obu stron, wza 
jemnie. 2) odwiedziny wzajemne, nie krótkie wizyty wype
nione sloganami, lecz odwiedziny, które zapoznaj przybysza 
z yciem codziennym, z zadaniami i kopotami , sukcesami i 
niepowodzeniami drugiej strony. 3) mae (!l prezenty, przed 
wysyk starannie obmylane i przygotowywane. 4) modlitwa 
wzajem11a - ks. Walery za~:zyna kady list od znaku krzya 

w. i koczy hesem: módlmy si wzajemnie! l to praktyko
walimy. Dodajmy wzmianki przy modlitwach rannych i wie· 
czarnych. Z okazji imienin czy urodzin, rocznic czy lubów, 

zgonów czy zdanych egzaminów my w Polsce zamawialimy 

Msze w . i Walery celebrowa je u siebie w USA. Bdc w 
Polsce nasz brat udziela lubu i chrztu w. swoim brata

com i siostrzecom. A jeeli brat obchodzi jak swoj uro
czysto, my w Polsce zamawialimy Msz w. , urzdzalimy 

zjazd rodzinny i relacje tych radosnych dni rodzinnych wysy
alimy do niego. Módlmy si wzajemnie, to haso nas obo
wizywao i przyrzekamy, e bdzie nas obowizywa. 

Inynier ADAM JASINSKI brat Jubilata - z okazji 50-lecia 
Kapastwa Ks. praata Walerego Jasiskiego: 

SZANOWNI l DRODlY ZEBRANI. Zabieram tu gos jako naj
modszy representant rodziny Jasiskich, stale mieszkajcy 

w Polsce. Byo nas dziewicioro dzieci. Walery by najstar
szym. Nasi rodzice wychowali nas w duchu jednoci. Stale 
nam powtarzali : Trzymajcie si razem. W ten sposób wród 
~zonków rodziny Jasiskich powstay jakby mózg wspólny 
i serce wspólne. Rado jednego czonka rodziny, staa si 

radoci kadego z nas. Zmartwienia poszczególnych czon

ków stay si zmartwieniem wszystkich. Jeeli kto mia 

jakie problemy lub trudnoci, rozwizywalimy je wspólnie 
T wspólnot stale by objty nasz brat ks. Walery, który 
od 1939 r. mieszka w USA. Odlegoci nie odgryway adnej 

roli . Moja siostra Stefania Jasiska Nardelli wyjania, jak 
utrzymywalimy t wspólnot rodzinn. Ja chc przedstawi, 

jak na przykadzie 50-lecia wice kapaskich naszego 
brata ten wspólny mózg i to wspólne serce rodzinne dzia
ay. - Zoty jubileusz kapastwa jest wydarzeniem nie-

codziennym. Wyobraalimy sobie, e brat obchodzi t 

rocznic i w Polsce i w USA. Mymy uroczystoci na Slsku 
przygotowali tak: z okazji przyjazdu brata w sierpniu 1978 r. 
zaplanowane byy obchody w Warszawie u Ksidza Prymasa, 
w Czstochowie na Jasnej Górze i w Mysowicach na lsku. 
Do domu rodzicielskiego ks. Walerego zaproszeni zostali: 
Ksia z jego rocznika studenckiego, Ksia, którzy byli 
alumnami, kiedy Walery by ojcem duchownym w Seminarium 
lskim w Krakowie Ksia, którzy z nim wspópracowali 
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w Kurii katowickiej, reprezentanci kurii biskupiej w Kato
wicach, reprezentanci Orchard lake Schools i caa rozga
ziona rodzina. Cieszylimy si wszyscy. A tu nagle jak 
grom z jasnego nieba, pada wiadomo, e nasz brat jest 

tak ciko chory, e nie moze przyjecha do Polski - ma 
bowiem raka w szpiku koci. Cay gmach przygotowa rozpad 

si. Powstay nowe problemy: czy brat bdzie móg w pa
dzierniku bra udzia w obchodach jubileuszowych przygoto
wanych w Orchard lake Schools oraz orzez Polonie w Detroit 
przewidzianych na dzie 14 padziernika 1978 r. Zastanawia 
limy si równie , kto z Polski pojedzie do USA. Narada ro
dzinna ustalia: Wyjedzie nasza siostra Stefania Jasiska 

Nardelli, oraz, ja, Adam jako najmodszy z rodzestwa, Bratu, 
chwaa Bogu, jest lepiej i mamy nadziej, e dziki opiece 
lekarskiej i modlitwom wszystkich mu yczliwych ludzi, b

dzie mu dobrze, czego jak najserdeczniej Mu yczymy. 

Obchodzimy wanie zoty jubileusz kapastwa Ksidza 

praata Walerego Jasiskiego . Na tym miejscu, w imieniu 
naszej rodziny skadam serdeczne podzikowanie wadzom 

Orchard lake Schools, zwaszcza Ks. Kanclerzowi Stanisawowi 
Milewskiemu, Ks. dr. Wadysawowi Zibie, Ks. praatowi 

dr. Zdzisawowi Peszkowskiemu za zorganizowanie uroczy
stoci. Bez ich yczliwoci, wspaniaomylnoci, troskliwoci, 

ofiarnoci brat byby moe zgin! Dzikujemy Ks. probosz
czowi Rembelskiemu, oraz p. dyr. Budweiiowi i jego wspa
niaemu chórowi, za gocinnoci w kociele Przem. Pa skiego 

odpowiedzia : "Barka jego ycia po brzegi wypeniona zotym 

ziarnem ycia i twórczoci , pynie wolno po morzu iycia 
do portu wiecznoci." 

Dzikujemy modziey High School , College, Seminarium 
za okazan sympati, która dla chorego jest doskonaym 
lekiem. - Dzikujemy take pracownikom Orchard lake 
)chools za ich troskliwo, pracowito, które s podpor 

dla chorego. 

Sowa gorcego podzikowania nale si czonkom Stow. 
"Veritas" , skadamy je na rce p. prezeski Alicji Kowalczyk. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wczyli si, Vv 

uwietnienie jubileuszu, a zwaszcza wszystkim, którzy 

modlili si za brata - w imieniu rodziny Jasiskich -
serdeczne Bóg zapa .. . 



Przemówienie Pani Alicji Kowalczyk, prezeski Veritasu, wy
goszone na przyjciu Jubileuszowym Ks. pra . dr. Walerego 
Jasiskiego - w dniu 15 padziernika 1978 r. w sali para
fialnej Kocioa Przemienienia Paskiego w Detroit. 

Boe, Wielki w niebie; który suchasz nas w tym kociele .. 
Drogi Ksie Jubilacie z Rodzin, przyby z Polski, Ksie 

Biskupie, Ksie doktorze Kanclerzu Zakadów Naukowych 
w Orchard Lake, Ksie Praacie Doktorze Peszkowski, Przed
stawiciele Duchowiestwa i Organizacji Polonijnych, Siostry 
Zakonne; Wszyscy zgromadzeni tu dzisiaj Przyjaciele Jubilata. 

Zapytany kiedy; co si dzieje z yjcym wielkim pisarzem 
francuskim Pawem Claude!, Jan Guitton, jego przyjaciel, 
odpowiedzia: "Barka jego ycia po brzegi wypeniona zotym 

ziarnem ycia i twórczoci, pynie wolno po morzu ycia 

do portu wiecznoci." 
Sub t, p o j On wedug ostatnich sów Chrystusa, wypo
wiedzianych na ziemi do Apostoów; jako nauczanie; któremu 
~dwa wiadectwo Swym yciem. Istot tego nauczania od
nonie Polonii Amerykaskiej byo pogbianie jej wiado

moci o sobie samej, kraju ojców i kraju zamieszkania. 
Jubilat nasz naucza swych idei nie tylko modzie w Za
kadach Naukowych w Orchard Lake, ale take ksztatowa 

umysowo przyszej polonijnej inteligencji w Koach Mo

dziey Harcerskiej; Veritasowej i Akademickiej. W duchu 
swych idei urabia nie tylko modzie, ale i starszych, za
równo wieckich, jak i braci kapanów i siostry zakonne; 
nie mówic ju o czonkach stowarzysze kulturalnych, 
polsko-amerykaskich, amerykaskich i midzynarodowych. 

Wszyscy wanie tutaj dzisiaj zgromadzeni : jestemy Twoimi 
uczniami, Ksie Profesorze. Wszyscy mamy wobec Ciebie, 
Ksie Walery Jasiski , niewtpliwy dug wdzicznoci za 
wasny wzrost wewntrzny ; za pawiks i enie w nas wiata 
umysu i mdroci serca. l dlatego, drogi nasz Jubilacie, 
ksie Doktorze, Walery Jasiski, Ciebie czcimy i kochamy. 
Cieszymy si wraz z Tob Twoim Zotym Jubileuszem wice 
Kapaskich i yczymy, aby dugo jeszcze nas sw wiedz 

i sercem owieca i karmi . 

Jako skromny wyraz naszej dla Ciebie, Ksie P r aacie , czci 
i mioci; czonkowie "Veritasu" w Detroit, oraz grono Twych 
Przyjació, postanowili wyda, dedykowany Tobie, Ksie 

Doktorze, tom SUMY TEOLOGICZNEJ W. TOMASZA Z AKWINU; 
którego jeste mionikiem, w przekadzie z aciny na j zyk 

polski przez mec. Piusa Becha. Tom ten bdzie mia tytu: 

"Bóg Stwórca; Anioowie" - Tekst dedykacji na stronie 
tytuowej bdzie brzmia nastpujco: 

Z okazji Zotego Jubileuszu wice Kapaskich, Ksidza 

Praata, Doktora Walerego Jasiskiego, w uznaniu Jego 
wielkich zasug jako kapana, patrioty, filozofa i teologa, 
pisarza i wychowawcy -

czonkowie Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersy 
teckiego "Veritas·· w Detroit, oraz przyjaciele Jubilata, 
przyczynili si do wydania niniejszego tomu Sumy 
Teologicznej, darem $ 1,650. 

Na kocu tomu bd wydrukowane nazwiska wszystkich 
ofiarodawców, Twoich przyjació Ksie Praacie, dziki 

którym tom ten zostanie wydrukowany. 
Poniewa ukae si on na pocztku przyszego roku -

na razie - ofiarujemy Tobie, Drogi Jubilacie, facsimile 
doczajc do niego oryginalny list Ksidza Dra Stanisawa 

Becha z Londynu; który w naszym imieniu zaatwi spraw 

wydania tego tomu w Katolickim Orodku Wydawniczym 
"Veritas" w Anglii. 
Do"facsimile"' tomu Sumy, Tobie Ksie Profesorze dedyko· 
wanej, doczamy podarek pieniny, od tego samego grona 
Twoich Przyjació, których pomoc umoliwia wydanie tego 
tomu. List ich znajdziesz w zaczeniu do "facsimile" tomu 
Sumy. Do obu darów, poza wrczonym ju Tobie, Ksie 

Moderatorze, przez modzie Veritasow doczamy w yjt 

kowy i dla Ciebie szczególnie cenny prezent, sprawozdanie 
z dwudziestopicioletniej dziaalnoci "Veritasu" w Detroit, 
który jest plonem Twojej i naszej pracy dla Polonii detroic
kiej . Wreszcie przyjm jeszcze jeden dar, tym razem od nas 
wszystkich, dzisiaj na tej sali zgromadzonych. 

Jest nim - oddane Ci bezgranicznie - nasze Serce. 
ALICJA KOWALCZYK 

Z OKAZJI ZLOTEGO JUBILHISZLI SWICEt\1 KAPLAt\!SKICH 
KSIDZA PRAA T A DOKTORA 

WALEREGO JASit\!SKIEGO 

W UZNANIU JEGO WIELKICJ l Zi\SLUG JAKO Ki\PLANA, PATIOTY, 
FI LOZOFA l TEOLOGA. PISARZA l WYCHOWAWCY 

CZONKOWIE POLSKIIGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZE 
"VIRITAS'" W DETROIT 

ORAZ PRZYJACIELE JUBl i i\ TA PRZYCZYNTLI SI DO WYDANIA 
NINIEJSZEGO TOMU "S m\ Y TEOLOGICZNEJ"- DAREM$ 1.500. 



wRaz z wam1 
Wielce Szanowna i Droga Pani Alic1a Kowalczyk 

Dzikuj za list z 19 wrzesnia. Czek $1000 przekazaem 

Veritasowi; skd Pani otrzyma formalne pokwitowanie. Tekst 
dedykacji dostosowaem do Pani ycze-z jednym wyjtkiem 
a mianowicie zamiast $1.500, daem 1,650, jako e ks. dr. 
Jasiski nietylko w Detroit, ale i tutaj ma przyjació, a raczej 
przyjaciela, który zoy ofiar $150 na ten sam cel. list 

ofiarodawców daem do umieszczenia na kocu ksiki. 

Zbierzcie si razem by uczci Jubilata, Ufam, e On bdzie 
wród Was i wysucha Waszych yczliwych sów. Z mojej 
strony pragn wyrazi Jubilatowi me uczucia wdzicznoci 

za to e miaem honor z Nim si spotka i cieszy si Jego 
przyjani. Podziwiaem Jego zdrowy rozsdek kapaski l 
duszpasterski zapa i umiejtno wnoszenia sprawy Polonii 
w opini obywateli U.S.A. wczajc w to synów Polski, którzy 
znaleli si w kraju Waszyngtona. Walczy uczenie o ich 
prawa; a równoczenie uwiadamia ich o tym; jakie s ich 
prawa. By i jest mionikiem nauki w. Tomasza z Akwinu. 
W tym by zgodny z licznymi gosami najwikszych powag 
wiatowych w tej dziedzinie; a zwaszcza z wezwaniami 
Papiey , woa j cymi, by ludzie mylcy zapoznawali si coraz 
gbiej i dokadnieJ z jego wskazaniami. 

yczliwo Jubilata bva dla mnie zacht do wytrwaoci 
w podjtym dziele wydawania Sumy Teologicznej w polskim 
przekadzie-, czego dotd nikt nie mia si podj. Jestemy 

szczliwi, ie macie wród siebie kapana tak wiatego; jak 
Wasz Ksidz Jubilat. 

Wral z Warn1 ycz Mu duglego zyc1a w zoruw1u l ob· 
f1toci ask Boga Najwyiszcgo. 

Oddany w Panu suga i przy aciel 

1\s STANISAW BECH 

NA WYDANIE TOMU SUMY TEOLOGICZNEJ- DEDYKOWANEJ 
Ks. WALEREMU JAS!NSKIEMU 

AKADEMIA: BOGDAN i IRENA BEREZNICCY 
EUGENIUSZ i CZESAWA BERENICCY: STEFANIA BUKOWSKA: 

IRENA BIERMASKA: EDWARD i DANUTA BOROWICZ: 
WACW i HELENA CHMIELEWSCY: ELEONORA CZUJKA: 

MARIA Z CHMIELEWSKICH i TEODORE COTTRELL: 
MARTA Z CHMIELEWSKICH i ROBERT MARTRA Y: 

JADWIGA CEGLEWSKA: ELEONORA CZUJKA: 
WINCENTY i ANNA CHRYPISCY: 

ANDRZEJ i BLANDJNA EHRENKREUTZ: 
WODZIMIERZ i WANDA MASZCZYCOWIE: 

ZDZTSW i ANNA JACHULSCY: IRENA KALENKIEWTCZ Z RODZIN: 
EDMUND i HELENA KAPSA : ALICJA KOWALCZYK: BOB KRESKI: 

EDWARD KORCZYSKI: STAN1St W i NINA KRAJEWSCY: 
IRENA KLTMAN: CELTA KREUTZ: ZOFIA LESISZ: 

JAN i LIDIA KRYSZTAOWICZ: IRENA i PIOTR LISIECKI: 
STANISAW i BARBARA LISIECKT: IRENA MALLY z RODZIN: 

MARIA M05CTCKA: GEORGE i JOAN NACELEWICZ: 
A. A. OGóREK FAMILY: KAZIMIERZ i BRONISAWA OLEJARCZYK: 
JAROSAW i MARTA ROSTAFISKT: ED. i HALINA PASNIEWSKI: 

STEFAN i BRONISAWA MARCZUK: JADWIGA REYMONT: 
LUDWIK i JANINA ROLEWTCZ: ZBIGNIEW i ANNA WYRWICZOWIE: 

ZASTEP INSTRUKTOREK "ISKRY'': ZOFIA ZARZYCKA: 
ZARZD OBWODU ZHP W DETROIT; 

ANTONI i LEONORA ZAJKOWSKI: MARIAN i IRENA ADAKOWIE: 
WODZIMIERZ i HELENA ZMURKIEWICZ: W. M. LACKOWSKI: 
ZBIGNIEW i ELZBIETA ZYSNARSKI: W. i ANNA BAKOWSKI; 

REV. WADYS W GO WIN i REV. WOJCIECH KANIA 
SOCJETY OF CHRIST: 

JóZEF i STANISAWA SKORUPKOWIE: 
STANISAW. MAtGORZATA. ANDRZEJ STROCIAKOWIE: 

STOWARZYSZENIE KAPANóW POLSKICH: 
ADAM i JADWIA HAHN SPORR~YSKI: KAROl CIA S2YMASKA: 
DANUTA SWORSKI Z RODZIN: STAN i ALICJA SWIERKOWSKI; 

FRANEK i ANIA TYMOWSCY : MlECZYSAW i JANINA TAUKOWIE; 
IRENA TODTHLEBEN: STANISAW i JEAN UNIECHOWSCY: 

KRYSTYNA WELC: HNRYK i ZOFIA WIERSZYO: STAN. SADOWSKA: 
HELENA i HALINA WITKOWSKIE; 

JAN WAMPUSZYC Z RODZIN 



JUBihfJ"tf 
DZ.lKUJE 

Przemówienie na Zakoczenie Mszy w. Jubileuszowej z okazji 
50-lecia Kapastwa Ks. Profesora Walerego Jasiskiego 

odprawionej dla Polonii Amerykaskiej w Kociele Prze
mienienia Paskiego w Detroit, dnia 5-go padziernika br. 

kochani PRZYJaCIElE, 
Z gbi serca dzikuj za Wasz udz i a we Mszy w . D zi k 

czynnej z okazji mojego 50-letniego Jubileuszu Kapast wa . 

Pó wieku tej suby Boej to wielka aska,za któr nikt nie 
moe dostatecznie dzikowa. Tym bardziej mog e m to zrozu
mie im bardziej do j rz e waem do zdawania sobie sprawy za 
sów Boskiego Mistrza, mianowicie: "Jeeli wykonalic i e 

swoj powinno ; rzek Pan, bdcie przekonani, e j esteci e 

tylko nieuytecznymi sugami". Dobitnie zrozumiaem te 
sowa gdy na Mount Palomar w Kalifornii patrzyem na ko
lorowe fotografie Wszechwiata z jego niezliczonymi mg a 

wicami ; z których centrum nawet naszego duego systemu 
sonecznego widzie nie mona, bo jest za may. Wtedy 
byem oszoomiony faktem; e niezmierzony Stwórca tych 
mgawi c powoa mnie niewidzialny pyek, do bytu; do iycia, 
do kaoastwa i podtrzymywa mnie przez 74 lata. lm bardziej 
zdawaem sobie spraw ze swojej nicoci tym bardziej zro
zumiaem swój niespacalny dug wdzicznoc i wobec Boga. 
Ponadto moja praca w Polsce i wród Polonii pomo g a mi 
zrozumi e, ile za w dziczam Narodowi Polskiemu i_ Amer y ka 

skiej Polonii. Bez nich bowiem nie bybym kapanem i nie 
mógbym pracowa jako duszpasterz i nauczyciel teologii. 

Wy za najmilsi z dobroci serca przybylicie , aby mnie 
pomaga  dz i k owa Bogu za niezl iczone aski , których naj
wyszy Pan udzieli mi ,. oraz aby uczestniczy w mojej ra
doci. Bóg zapa Wam za to. 

Dlaczego wybraem za Koció dla swojej Mszy Jubileu
szowej t pikn wityn i  Pask pod wezwaniem Prze
mienienia Paskiego? Otó wybraem j paniewaz pod ks. 
Prob. Kilarym pracowaem w niej w soboty i niedziele i 
poniewa przyczyniem si w pewnej mierze do umieszcze
nia duej mozaiki tytuowej w gównym otarzu. Jest ona 
kopi sawnej mozaiki Rafaela znajdujcej si w Watykanie. 
Rafael ukoczy tylko górn cz tego a r cydziea przed 
swoj mierc i . Ta cz obrazu przedstawia Przemienienie 
Paskie . Widzimy unoszcego s i  Mistrza w kierunku nieba. 
Obraz jest s a wn y ~ poniewa udao si Rafaelowi znosi prawo 

grawitacji. Przemieniony Chrystus bowiem jest tak przed
stawiony, e widz ma wraenie, e Jezus wbrew prawu gra
witacji powinien si unosi w gór, a nie spada na dó. 

Scena ta pozwala mie przedsmak Boskiej chway Chrystusa 
Pana. Dolna za cz obrazu zostaa wykoczona przez 
uczniów Rafaela. Scena ta przedstawia, co si dziao u stóp 
góry1 na której szczycie Przemienienie Paskie miao miejsce. 
Apostoowie daremnie starali si uzdrowi chorego chopca, 

a ponad to uwolni go od zego ducha. Wtedy Apostoowie 
pokazali na Chrystusa jak na tego, który jedynie moie taki cud 
uc z yni. Mozaika ta i jej tre jest jedn z arcydz i e sztuk; 
które najbardziej lubi. Tylko Boski Mistrz moe nas uszla
chetni; uwici i przemieni w dobrych chrzecijan, ka
p anów i kandydatów do nieba. ycz Wam abycie radonie 

prz eywali t przemieniajc moc Chrystusa. 
P rzyznaj; e wyobraaem sobie; jeszcze pó roku temu 

inaczej ten obchód swojego jubileuszu, ni si on obecnie 
do kona. Pó roku temu nie mylaem, e bd dotknity 

rakiem szpiku koci, e odprawi swoj Msz w. Jubileu
szo w s iedzc na krzele. Pan Bóg inaczej zrzdzi. Choroba 
moja s ta a si dla mnie wielk szko ycia. Nie ubolewajcie 
wier. n ::uP mna. Chllrnh<l t<l rn7hia twMda skorup, która 

nam un i emoliwia rozumie prawdziw natur ludzk l jej 

ni co, a zarazem wielko. Nie na kocu choroba pozwala 
zrozumie rol cierpienia Chrystusa i nasz wspóudzia w nim. 
A prz ecie to jest najpewniejsza droga do witoci i wiecz
nej ra d oci, na któr wskazuje Przemienienie Paskie. 



MODhltFWfl 
Przed przyjciem w sali Parafii Przemienienia Paskiego, 

wygloszona przez Ks. Proboszcza P. Sanczenk z London, Ont. 

OJCZE NASZ NIEBIESKI l CHRYSTE NASZ ARCYKAPANIE! 

Dziki Ci za ask, najpierw przeycia z naszym Ukocha
nym Jubilatem radoci nieskoczonej WIECZERNIKA - w 
Ofierze Mszy witej, która jest ask nieskoczon Twego 
UOBECNIEN IA-EMANUELA-Bóg wród NASI Dziki Ci Boe , e 

moglimy przez posug Kapana otrzyma CHLEB YCIA i 
pi z KIELICHA ZBAWIENIA. Dziki Ci za to. Dziki Ci za 
SOWO BOE. A teraz dziki Ci i za t wieczerz AGAPE, bo 
przecie pr zyprowadzia nas mio i wdziczno za i dla 
KAPANA TWEGO, który nam cigle swym yciem przypomi
na, naucza, umacnia, jak sodko i zaszczytnie by Chryste 
na Twej subie. 

D zi ki Ci Boe Najmiosierniejszy , e umacniasz nasze 
serca przykadem , jak znosi swój krzy-cierpie n ia i chorob 
Ks . prof. Walery Jasiski, i Dziki specjalne, e pozwolie 

mu dzi tu by z nami i Ciebie Boga wysawia Najpikniej

szym zakoczeniem tej AGAPE-UCZTY MIOCI to odmówie
nie wspólnie, tak przez niego umiowanej modlitwy AKTU 
DODANIA CAKOWITEGO MATCE BOEJ JASNOGORSKlEJ 

MARYJO. KROLOWO POLSKI, JESTEM PRZY TOBIE, PAMI~
TAM, CZUWAM! 

AKT ODDANIA SI: MATCE B01:EJ 

Matko Boa, Niepokalano Maryjo, Tobie 
powicam ciao i dusz moj, wszystkie 
modlitwy i prace, radoci i cierpienia, 
wszystko, czym jestem i co posiadam. 
Ochotnym sercem oddaj Tobie w nie· 
wol mioci. Pozostawiam Ci zupeln 

swobod poslugiwania si mn dla zba
wienia ludzi i ku pomocy Kocioowi w. 
którego jeste. Matk. - Chc odtd 

wszystko czyni z Tob, przez Ciebie i 
dla Ciebie. Wiem, e wasnymi silami 
niczego nie dokonam. Ty za wszystko 
moesz, co jest wol Twego Syna i zaw
sze zwyciasz. Spraw wic, Wspomoy

cielko wiernych, by moja rodzina, parafia 
i caa Ojczyzna byy rzeczywistym Kró
lestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

Dz i esitek róaca albo 3 Zdrowa Maryjo. 
Pod Twoj Obron. . - APEL JASNOGÓRSKI 

maRYJO, kRólowo polski 

J€St€m pRzy tOBI€ , pam1~tam, czuwam 

Najwikszym darem, jaki nam ludziom dae, to Syn Twój 
Jezus Chrystus, który jest nasz DROG, YCIEM, PRAWD 

i ZMARTWYCHWSTANIEM. 

W NIM wszystko i przez NIEGO i na zawsze! Po yciu i 
mierci zbawiennej na Krzyu, kiedy pozwoli SERCE SWE 
otworzy wóczni "ródo ask wszelkich" nie zostawi nas 
sierotami, a ustanowi swój KOCIOt WITY - SWE MIS
TYCZNE CIAO. W tym CIELE MISTYCZNYM nieustannie trwa 
i rozmnaa swe nieskoczone miosierdzie, askami sakra
mentalnymi, przez posug KAPANA. 

Dziki Ci skadamy w szczególny sposób za jednego z 
Twoich KAPANOW Walerego Jasiskiego, którego przed pó 

wiekiem powoae do swej suby. Dziki Ci za niego ska

damy, bo swe ycie kapaskie wzorowa ks. Walery wedug 
Twego Serca. naucza Twoich prawd rzetelnie i gorliwie, 
czynic swe ycie otwart ksig Ewangelii Twojej. Szed 

przez ycie dajc nam przykad godny naladowania: dobrze
czynic, przebaczajc, siejc zrozumienie Twych Chryste ta
jemnic. 

Tob Chryste yjc i dla Ciebie, umacnia nas, e TY 
BOE jeste MIOCI, i e ycie kapaskie dogbnie urze
czywistniane jest wyrczaniem CIEBIE tu na ziemi, aby jak 
sam powiedziae we Wieczerniku: 

RADO MOJA W WAS BYA l ABY RADO WASZA BYA 
PEtNA. 

Dziki Ci skadamy za kad chwil przebywania z naszym 
Jubilatem, bo to byo przeywanie radoci kapana prawdzi
wego, szczliwego, pracujcego niezmordowanie, nauczaj

cego i o sercu miujcym swe i nasze kapastwo. 

Dzikujemy Ci Arcykapanie Chrystusie, za kapana Wale
rego Jasiskiego, który nasze serca podbi sw dobroci, 

pokor, gorliwoci i wielkim umiowaniem tego, co zwi

zane z naszym Seminarium Polskim, z nasz Poloni Kato
lick, z nasz Ziemi Ojców - Polsk, ze Stanami Zjedno
czonymi i KOCIOEM. 

Dziki Ci Boe skadamy za kadego kapana, którego on 
wychowywa. Jestem jednym z nich w Orchard Lake. 

A teraz nas i te dary, które z dobroci Twej 
Boe naucz nas dzieli si sercem i chi 
e~ naszym, Amen. 

ks. konopko 



DOh;tpOJNEMU JUBIL.ftpOWI 
DZIENNIK POLSKI (6 i 7 padz. 1978) 

Zamierza pojecha do Polski i tam Bogu podzikowa za 
50 lat suenia w Winnicy Paskiej. Ale zabolao go co. 

l jakkolwiek by ju po ataku serca do dawno, tym razem 
nie by to ból serca, ale pleców. Poszed do doktora. dia
gnoza krótka: nie wolno jecha, lecz trzeba zabra si do 
kuracji. Ks. Prof. Walery Jasiski bez sowa si zgodzi. 

Bo Ksidz Profesor to dziwna i ciekawa posta. Nie atwo 
daje si przekona. Wiadomo - filozof i inaczej patrzy od 
nas na wszystko, a w dodatku kapan, te wicej przy
wizujcy wagi do Misterium Boiego ni my, przecitni 

miertelnicy. l gdy w rozmowie czy dyskusji jest arcydos
konay , trudno oprze si jego niezbitej wprost logice. 

Au courant prawie wszystkiego z prost; bezporedni 

szczeroci przyznaje si do czego , czego nie zna lub nie 
sysza . Nigdy nie udaje, ani nie pretenduje do rzeczy, 
których nie zna. Ale chtnie sucha , bo cae ycie si uczy; 
czego nie zawsze mona powiedzie o wszystkich lub wik
szoci profesorów. 

Decyzji lekarza si podda i przystpi do leczenia si . 

A tymczasem ycie idzie naprzód i tak wanie zblia si 

jubileusz 50-lecia kapastwa ks. dra Walerego Jasiskiego, 
w niedziel; dnia 15 padziernika, w parafii Przemienienia 
Paskiego. 

Na innym miejscu jest do obszerny ;" ale na tle bogatego 
ycia i nie mniej bogatej twórczoci stanowczo za may 

artyku o Ksidzu Jubilacie. Tu, w tych kilku wierszach 
chcemy odda prawdziwy hod Kapanowi , który znalaz w 
swym yciu · specjaln misj. Na pewno byo to zrzdzeniem 
Opatrznoci , która daa go nam; Polonii Amerykaskiej. 

Czy ks. Jasiski spodziewa si ; e wikszo swego ycia 

spdzi tu, a nie w Polsce, i sam stanie si polskim Amery
kaninem? Napewno nie, ale nie sprzeciwia si wyrokom 
Boskim. Podda si nim; uwaajc; e ma swoj misj do 
spenienia wród Polonii Amerykaskiej. 

Szczciem dla niej i dla Orchard Lake byo , e trafi do 
Polskiego Seminarium i tu wanie wystpi w caej peni 
niezwyky talent ks. Walerego. nauczyciela; pedagoga; wycho
wawcy, pocieszyciela, filozofa i teologa. Wszystkie te zalety 
s najwyszej jakoci. Moe nie zawsze kazania jego byy 

" atwe do strawienia", ale nie o to chodzio. Ks. Jasiski 

zmusza do mylenia, do przetrawienia tego, co mówi. Albo 
rekolekcje wielkanocne na temat znaczenia iycia i mierci. 

Mówi si o wielu osigniciach Ks. Jubilata, ale - naszym 
zdaniem - jego praca jako kapana i wychowawcy prze~sza 
wszystko inne. Ilu to rodzinom da prawdziwe pocieszenie. 
Ilu modyr.h ludzi poszo prost, praw , chocia moe cza
sami trudn drog tylko dlatego, e on tego nauczy , on im 
wytyczy kierunek. Nie by atwy dla siebie, i nie by atwy 

dla drugich, a jednakowo wymagajcy i obowizkowy . Przed 
laty w towarzyskiej rozmowie na temat obowizków po
wiedzia. Od wszystkiego mona si wymówi, ale nie od 
danego sowa. Ono najwicej zobowizuje - tak w przysidze 
czy n<~wet w zwykej obietnicy ... " 

W tvm zdaje si kry caa filozofia i w tym zawiera si 

cae vcie Dostojnego Jubilata, który sw prac wzn i ós 

olbrzvmi wkad do Polonii Amerykaskiej ; w ycie Stanów 
Zjednoczonych i w ycie samego Kocioa Rzymsko-Kato
lickiego. O szerokich horyzontach, ks. Jasiski potrafi 

dochodzi do sedna sprawy czy rzeczy; bo ma umys ana
lityczny i zdolno poznawania prawdy. Moe dlatego da 

z siebie na rzecz Opieki Pasterskiej Migracji Polskiej z nie
''stpliwvm uporem dc do peniejszych praw dla Polonii 
w Kociele Rzymsko-Katolickim. 

Ocen tej pracy pozostawiamy komu innemu; lepiej na 
tym si znajcemu , a dzi dzikujemy Ksidzu Doktorowi 
Jasiskiemu, Nauczycielowi Polonii, za wszystko z najlep
szymi 7vczP.niami i modami o odzyskanie zdrowia. Bóg Zapa 

R€bakqa " l:>z tcnntka p o lsktcc;o" w l:>€LROtt 



wywtab z ktbzem PRO~SORtn 

WfL.EijYM Jf.h;I.h;KIM 

RebaktoRem »SObalJs polenta(( 

Sdzimy , e ksidz Redaktor nie odmówi nam proby 

udzielenia wyjtkowego wywiadu o sobie samym w zwizku 
z 50-t rocznic swojego ycia kapaskiego (14. X. 1978 r.), 
którego 39 lat spdzi w subie Polonii, zwaszcza Semi
narium Polskiego, i którego 20 lat spdzi jako Redaktor 
naszego czasopisma. Chyba nie mylimy si sdzc, e nie 
znaj c ycia Ksidza , nie mona dostatecznie zdawa sobie 
sprawy z roli, któr Ksidz Redaktor speni w Seminarium i 

na stanowisku Redaktora. 

P. (pytanie) Aby zrozumie siebie, albo innego czowieka, 

trzeba wiedzie, kim jest i skd si wywodzi. Zaczynamy 
wic od pytania, jakich wpywów Opatrzno uywaa, aby 
Ksidza Redaktora przygotowa do roli , któr mia odegra 

w Seminarium i w "Sodalis Polonia" i konsekwentnie w 
Polonii? 

R. (odpowied) Urodziem si w roku 1904 w Koszalinie na 
tej Ziemi Pomorskiej , która kiedy bya cakowicie polsk 

i katol i ck, a po Reformacji staa si cakowicie protestan
ck i n i em i ec k . Wreszcie po 11 wojnie wiatowej staa si 

znowu po l sk i katolick. (Nawiasem dodaj , e nie bez 
wzruszenia odp r awi e m Msz w. w katedrze koszaliskiej, 

gdy ta wrócia do Ko c i oa i do Polski). 

Ojciec mój po odbyciu suby wojskowej (pochodzi z poz
naskiego , moja Matka z domu Baejewiczówna z Chemna) 
przeprowadzili si na Górny lsk do Mysowic, poniewa 

ojciec mój zna jzyk polski. 

W Mysowicach naleaem do polsko-niemieckiej parafii 
i uczszczaem do (niemieckiego) gimnazjum klasycznego. 
Tak si otworzyy dla mnie oczy na stare kultury, uczc si 

bowiem jzyków: aciskiego, greckiego, hebrajskiego_ 

Gdy po Plebiscycie lsk wróci do Polski, zostaa utwo
rzona nowa diecezja, która posaa mnie do Krakowa na 
Uniwersytet Jagielloski, czyli do centrum kultury polskiej, 
a potem zostaem wysany na studia teologiczne do Papie
skiego Uniwersytetu Gregoriaskiego w Rzymie, czyli do 
centrum teologii katolickiej. Tam zdobyem doktorat teologii 
i pogld na wiat katolicki i na kultur wiata. 

P. Jak przedstawiao si dowiadczenie duszpasterskie na 
lsku przed przybyciem Ksidza do Stanów Zjednoczonych? 

R. Byem wikarym w podmiejskiej parafii w Dbiu pod Ka
towicam i. Praca ta zetkna mnie z ludem lskim , którego 
si nauczyem ceni i kocha. Lud ten jest podobny do w 

gla, który wyglda niepozornie, ale wewntrz jest peen aru 

i wartoci. Po roku przeniesiono mnie do Nowej Wsi, gdzie 
miaem uczy w eskim Seminarium Nauczycielskim. Miaem 
tam wykada histori katolickiej pedagogiki i metody nau
czania. Mieszkaem wród robotników' i równoczenie spenia

em obowizki kapelana szpitala robotniczego. 

Praca ta w Seminarium Nauczycielskim skierowaa moje 
zainteresowania na wspóczesne prdy dydaktyczne i pedago
giczne. 

mier za ojca duchownego lskiego Seminarium Du
chownego w Krakowie (uton w Wile), sprawia, e ordyna
riusz katowicki ks. Stanisaw Adamski przeniós mnie na sta
nowisko ojca duchownego do Krakowa i na wykadowc ka
techetyki. Tam pracowaem 2 lata, a do bolesnej "reformy" 
Seminarium przez wizytatora rzymskiego, która to reforma 
przerwaa na pewien czas nowy kierunek wychowania kle
ryków, który to kierunek <sdz) zosta póniej wprowadzony 
przez Sobór Watykaski 11. 

Potem na moj prob ks. bp. Adamski przeniós mnie do 
szkolnictwa diecezji katowickiej i do pracy w Referacie 
Szkolnym Kurii Diecezjalnej w Departamencie Szkó Zawodo
wych. Ponadto staem si wykadowc w Wojewódzkim 
Instytucie Pedagogicznym. 

Ojcowskie kierownictwo Ks. Bpa. Ordynariusza Adamskie
go, który antycypowa póniejsz reform Soboru Watyka. 
skiego 11, i moje wasne dowiadczenia dydaktyczne zapro
wadziy mnie na nowe kierunki metodyczne w nauczaniu 
teologii dogmatycznej. Do dzi dnia trzymam si tych kie
runków, bo przecie przygotoway przyjcie nowych pr

dów wprowadzonych przez Sobór Watykaski 11. 

P. Jak si Ksidz Redaktor dosta do Ameryki? 

R. Ksidz Bonifacy Sawik , harcmistrz ze szkoy samego 
Baden-Powell, zosta zaproszony przez ZPRK (Zjednoczenie 
Polsko-Rzymskie Katolickie), do Stanów Zjednoczonych, aby 
si zajmowa modzie polonijn. Gdy doczy do zaprosze 
i affidawitów moje nazwisko, otrzymaem niespodziewanie 
paszport i wiz. 
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ARKA miaa miejsce, wietnie urzdzona ~twa ~.~· 
, .., .Pt.w':Ks. >:Jubilat W AfERY SK! ir,Qztaje"i ~ra~'e· . ~· Opraw 

artystyczn, ogóln da rzebiarz p. Marian Owczarski 
Oczy przykilwaa wi ' etnie ana gowa Jubilata w stali 
nierdzewnej. Na wystawie- te mona byo podziwia misternie 
Na 4 duych planszach znalazy si fotografie, dokumenty, 
odznaczenia, listy telegramy ilustrujce ycie i prace Jubilata 
i bogato zrobiony ornat przez Siostry Westarki z Warszawy. 
Na stoach rozmieszczone zostay numery SODALIS-POLONIA, 
ostatnich 20 roczników, które redagowa Ks. praat Jasiski , 

oraz ksiki i publikacje. 

Okadki czasopisma "Sodalis-Polonia " 
Orze z nierdzewnej stali 

z palnika art. Owczarskiego 



Po przyjedzie w czerwcu 1939 r. do Nowego Jorku na 
wystaw midzynarodow, odkryem, e polski pawilon mia 

dobry przegld wkadu Polski do kultury i wiedzy wiata. Z 
tego przewodnika bardzo korzystaem. Pracowaem najpierw 
w obozie modziey ksidza Gieryka pod Chicago. Obóz ten 
by prowadzony przez ZPRK. 

Gdy l wrzenia wybucha wojna, trzeba byo szuka pracy 
w Ameryce. Proboszcz polski w Minneapolis popar moj 

myl , aby napisa do Orchard Lake, gdzie, jak si okazao , 

szukano nauczyciela. Tak zacza si moja wspóp raca , któr 

obecnie ju przez 39 lat prowadz z Zakadami Naukowymi 
Polonii Amerykaskiej za wiedz i zgo d mego Bpa Ordyna· 
riusza, który wyrazi zgod, abym pracowa dla dobra Polonii, 
wobec której Polska ma niemay dug wdzicznoci . 

P. Jak si to stao , e Ksidz Redaktor wgbi si wicej 

ni wielu innych w problemy Polonii? Czy Ksidz zapozna 

si z nimi w czasie studiów swoich w Polsce? 

R. Gdy mój pobyt w USA si przeduy (mój okrt zosta 

storpedowany}, okazao si, e o Polonii nie wiele wiedziaem 
i e musz si gbiej interesowa Poloni, dla której prze· 
cie miaem wychowa m odzie. Wobec tego przy pomocy 
kolegów z Orchard Lake odwiedzaem moliwie najwicej pa
rafii polskich. Ponadto podróe automobilowe od Atlantyku 
do Pacyfiku tak po stronie USA jak i Kanady stay si dla 
mnie wielkim podrcznikiem Polonii Amerykaskiej oraz g · 

bokim przeyciem . yc ie za bliskie z modzie Polonii w 
Orchard Lake nauczyo mnie lepiej rozumie Poloni , a na
wet kocha j. Tak wic w n ajatwiejszy sposób zetknem 

si z problemami wspóczesnej Po!onii. A tych problemów 
byo coraz wicej . Niektórzy bowiem zupenie otwarcie uwa
ali , e Po lonia jest wymiera j ca i e Seminarium Polskie 
mona zamkn , bo spenio swoje zadanie. Znajomo za 

jzyka polskiego gwatownie zanika i wanie nikomu ju si 

nie przyda w Ameryce. Zreszt Polonia nie ma przyszoci 

ci w USA, bo naturalnie musi si roztopi w tyglu ameryka· 
skim bez ladu. Parafie polskie i Zgromadzenia polskie razem 
z Seminarium straciy racj bytu. Szczególnie smutne byo 

to, e te opinie podzielay niektóre koa polskie i koa kato
lickie. Modzie za w Orchard Lake, której byo coraz mniej, 
zadawaa bardzo dotkliwe pytania zwizane z tymi problema
mi. Wicej jeszcze, szerzyo si przekonanie w Ameryce i w 
Kociele, e parafie polskie, seminarium polskie zagraaj 

jednoci tak Kocioa jak i Stanów Zjednoczonych, a za tym 
s szkodliwe dla przyszoci Polaków w Ameryce. 

Chcc wic uczy w trzech szkoach Zakadów Naukowych 
Polonijnych w Orchard Lake, a mianowicie w szkole redniej, 

w colegium i w Seminarium Duchownym, nie mogem prze
oczy  tych problemów i musiaem si nimi zajmowa, aby 
studentom da rzeczow odpowied na te prdy, które coraz 
mocniej uderzay w same fundamenty katolickiej Polonii 
Amerykaskiej. 

P. Co wic uatwiao znalezienie odpowiedzi na te pod
stawowe pytania? 

R. Niewtpliwie wybuch 11 wojny wiatowej i tragedia, 
któr sprowadzia na cay naród polski, oraz wiadomoci o 
obozach koncentracyjnych i o heroicznej wiernoci Polaków 
do Kocioa , polskoci i dla sprawy aliantów, budziy ofiarny 
zapa Amerykanów polskiego pochodzenia. Przed wybuchem 
wojny powtarzano, e Polonia amerykaska w wikszoci 
swojej ju nie interesuje si spraw polsk. Okazao si, e 

Polonia jest nie tylko ywa , ale ofiarnie czynna, czego dowo
dem jest Liga Katolicka dla niesienia pomocy Polsce, -.Rada 
Polon ir, Kongres Polonii, Instytut Naukowy Polski i podziwu 
godna akcja wysyania paczek, a to milionów w kadym roku 
do Polski . 

To wszystko stao si niezaprzeczalnym dowodem ywot

noci Polonii , i nie pozwalao mówi o mierci albo o u
miercaniu katolckiej Polonii amerykaskiej. Pod ktem tych 
faktów, trzeba byo inaczej ni z punktu widzenia rasizmu 
anglosaskiego patrze na racj bytu Seminarium Duchow
nego i parafii polonijnych. Zreszt wiadomoci z pola walk z 
hitleryzmem zdemaskoway w brutalny sposób okropno ra
sizmu nie tylko niemieckiego, ale take anglosaskiego, co 

podcio same korzenie antypolskich rasistowskich tendencji. 
Antypolskie za tendencje polityczne musiay zmale pod 
wpywem faktu, e Polska okazaa si wiernym aliantem 
wiata zachodniego. 

Najcenniejszym przyczynkiem do odparcia ataków na racj 

bytu katolickiej Polonii i Seminarium Duchownego, staa si 

nauka papiea Piusa XII , zawarta w dokumentach "Summi 
Pontificatus", "Exsul Familia" nauka o " Kompletnym Czo

wieku", gboko przywizanym do swoich tradycji oraz in
strukcja "Pastoralis Migratorum Cura" Pawa VI. Dokumenty 
te day solidny, teologiczny duszpasterski, socjologiczny 
fundament pod racj bytu parafii polskich i Seminarium 
polskiego, oraz pomogy sformuowa idea duszpasterski 
dla opieki nad migrantami czyli emigrantami i imigrantami. 
Nauka papiey wskazaa na opatrznociow rol tych kato
lickich polskich instytucji ! Polonii. 

Nauka ta doprowadzia do pojcia harmonii trzech kultur 
w duszach Amerykanów polskiego pochodzenia: kultury ka
tolickiej, amerykaskiej i polskiej, a to na paszczynie 

wspóczesnego wyksztacenia zawodowego z uwzgldnieniem 
Polonii wiata , Amerykanin polskiego pochodzenia móg 

przej  do nowej fazy rozwoju Polonii. To take otworzyo 

szerokie horyznty dla przyszoci Polonii i nawet doprowa
dzio do pojcia Polonii wiata. O tych sprawach ju od lat 
jest regularnie mowa w wielu numerach "Sodalis Polonia". 

O fazach za rozwoju Polonii jest mowa w VI tomie 
"Sacrum Poloniae Millennium" w moim obszernym wstpie 

do tego tomu. Ponadto przejcie do tej nowej fazy uatwia 

zmiana w socjologii amerykaskie, podkrelajcej szkodli
wo rasizmów i ciasnot umysow "melting potu", czyli 
tygla, w którym kultura polska zniknaby bez ladu . 

Socjologia amerykaska coraz bardziej podkrelaa zna
czenie w wychowaniu rodzinnym znajomoci kultury i tra
dycji wasnych przodków, oraz wskazaa na niebezpieczne 
skutki tpienia wasnych tradycji. - Sam papie Pius XII nazy
wa te skutki chorobliwym kompleksem niszoci, apati, a 
nawet utrat godnoci ludzkiej, co si najbardziej uwydatnia 
tam, gdzie onierze i emigranci zostali oderwani od swoich 
tradycji. 



Nauk t papiey i socjologii, oficjalnie przyj i mocno 
podkreli Sobór Watykaski 11 w sawnym dokumencie "O 
Kociele w wiecie wspóczesnym" w rozdz. "O znaczeniu 
tradycji i kultury". 

Udzia przedstawiciela Zakadów Naukowych w Orchard 
Lake od roku 1970-77 w rocznych pracach w Midzynarodo 

wej Komisji dla Spraw Migracyjnych rozszerzy horyzonty 
bada w tym kierunku. O tych sprawach szeroko napisaem 

w naszym pimie "Sodalis Polonia", oraz w pamitniku Zjaz
du tej Komisji z roku 1960 w Montrealu w Kanadzie. 

Dziki staraniom ksidza Peszkowskiego, doszo do naw i 

zania bliszych kontaktów z Watykanem przez pielgrzymki i 
wizyty do Ojca w., do Czstochowy i do ks. Kardynaa Wy
szyskiego. Ukoronowaniem tego sta si przyjazd 16 bisku
pów polskich na Kongres Eucharystyczny na zaproszenie 
pierwszego Kardynaa Polonii - Ksidza Kardynaa Jana 
Króla. 

P. Czy poza Zakadami Naukowymi w Orchard Lake inne 
organizacje korzystay z pracy Ksidza? 

R. Oczywicie. Dowodem s rekolekcje zamknite i kon
ferencje dla Sióstr Felicjanek, dla Sióstr Ducha w., dla 
Sióstr Nazaretanek, Sióstr w. Jozefa i Siostr Dominikanek 
w Kalifornii; rekolekcje dla kapanów w Archidiecezji De
troickiej. Dowodem tego mog by prace jako prezes lub 
jako czonek Polsko-Amerykaskiego Stowarzyszeni a Histo
rycznego albo Detroickiego Stowarzyszenia Filozoficznego. 
Ponad 300 artykuów w "Sodalis Polonia" s wiadectwem 

promieniowania tych moich prac. Poza tym w Kalifornii przez 
kilka letnich wakacji prowadziem kursy dla zakonnic, przy
gotowujce je do nowych zmian w K'!'Jciele. Ponadto wyda
em ksieczk o "Idealnej Felicjance" oraz "Pamitnik l-go 
Zjazdu Zgromadze Zakonnych eskich Polonii". 

P. Ksidz interesowa si sztuk kocieln. Czy Ksidz 

mógby o tej dziaalnoci co powiedzie? 

R. Sztuka prawdziwie kocielna jest wyraeniem prawd 
wiary za pomoc architektury, malarstwa, rzebiarstwa, poe-

zji, muzyki. Sdz, dobrym prz y k adem tego jest ko c i ó 

szkolny SS. Dominikanek w Anaheim w Kal iforni i. Koció 

jest planowany i jego idee s  opracowane przeze mnie. 
Model koc i oa przed s tawi ksid z architekt Myrda, a freski, 
witrae i mozaiki s dzieem prof. dra Henryka Rosena. Ko
ció na zew n t r znej c i anie w form ie duych mozaik przed
stawia daenie ludzkoci do wi t ej Bo e j Mdroci , a na 
wewntrz~ej cianie podaje uosobien ie z st p i enia tej Boej 
Mdroci poprzez wieki do naszych czasów. Szczytem teje 

Boej Md r oci jest Trójca w ., Bóg Ojciec jest wyraony 
w olbrzymim witrau Boga Ojca. Stwórcy mgawic, 

Olbrzymi fresk wcielonego Syna Bo ego dua mozaika Ze
sania Ducha w. uzupen i a j  nauk o Bozej M d r o ci. K o ció 

ten otwiera zwie d za j cy m pobliski Disney Land oczy na ol

brzymie bogactwo ideowe ka tol icyzmu, zwa s zcza filozofii i 
teologii tomistyczn ej. P o d o bn  rol , c ho  w mniejszej mierze 
przedstawia mozaika w ka pl icy SS. Dominikanek w Oxford, 
Michigan. Poza tym, gów n y o t ar z z du mozaik Rafae 
lawskiego Przemien ienia P askie go , jak i otarz rzebiony w 

kociele w. Trójcy w Win dsor, Ontario, w iadcz o moim 
wpywie. 

Zreszta jednym z za d a "Soda lis Polonia" jest zapozna 
czyte lnikÓw z nowymi zdobyczami artystów polskich , jak 
np. projekty architektoni czne nowych ko c io ó w oraz repro
dukcje prac Henryka Rosena, Stefana Mr o e wskie go T rzc i 

skiej,Kamisk i ej, Mariana Owczarskiego, K s i d z a Sznajdera, 
pana Kociuszki, praata Strojnego, Si ostry Fabii , Fe licjanki, 
p. Styki, pani Dbrowsk i ej, Ba osa, Paszyna, Stryj e skiej, 

Stachewicza, Matejki, Raynoch Brzozowskiej, J an c zy s kiej, 

Van Duzera, Wyspiask i ego, Wit Stwosza Wró bl ewskiej, Ks. 
Szarbiewicza, Botticelliego, Jankowskiego, Jungwirth, Janiny 
Laszkiewicz-Masowskiej, Kosie kiego, Vargi, Jeremi i. 

P. Czy Ksidz Reda ktor u wa a, e wywiera wpyw na 
wspóczesn my l polsk ? 

R. Zdaje si, e tak. Np. w Polsce lic z  si coraz wicej 
z zarzutem, e ignorancja historii, soc jologii, ekonomii , pe

dagogiki, duszpasterstwa Polonii powinna s i  szybko sko 

czy. Nie wolno ju dzisiaj pisa o historii Narodu Polski ego, 

a p r z emilcze  jego czwartej czci - czyli 10 milionów Po
laków rozrzuconych po caym wiecie. Coraz czciej zaczyna 
si podk r ela , ie polskie seminaria duchowne powinny si 

inter es owa  duszpasterstwem Polaków wszystkich kontynen
tów i ofi c jaln nauk Kocioa o duszpasterstwie migracyjnym 
kuli ziemskiej, którzy nigdy nie widzieli kapana mówicego 

po polsku? 

Coraz wyraniej zaczynamy zdawa sobie spraw z faktu, 
e Polonia potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Polonii. 

Ostatnio KUL przypomnia , e Polska odgrywa wan ro l  

w kulturze wiata. 

P. Czy Ksidz Redaktor w jakikolwiek sposób wspópracu j e 

ze Stolic Aposto l sk , Hierarchi polsk i amerykask oraz 
z teologi biec 

R. "Sodalis Polonia" co prawda nie jest pismem nauko
wym teologicznym, to jednak stara si ono przynos i  te 
dokumenty papieskie: encykliki, dekrety, listy pasterskie 
hierarchii, które s wane, aby duchowiestwo i inteligencja 
wie c ka Poloni i mogy sobie zdawa spraw z trudnych bie
cych problemów jak np. "Humanae Vitae", "Celibat", 
Rzymska Deklaracja o wspóczesnych sprawach seksualnych, 
albo o interpretacji dogmatów, albo Konstytucja Apostolska 
"Exsul Familia" , albo teologia Rahnera. 

P. Czy Ksidz Redaktor m i aby jedn krótk uwag, która 
by zamykaa, co Ksidz Redaktor chcia o sobie powiedzie? 

R. Tym zdaniem to sowa Chrystusa Pana: "Tak i wy: gdy 
wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sudzy nie
u yteczni jestemy. Wykonalimy to, co powinnimy byli wy
kona . " (K 17, 10). 

Ogromnie jestem wdziczny za askawy wywiad i ycz 

zdrowia , si i wszelkich mocy Boych Ukochanemu Ksidzu 

Praatowi. 

Ks. dr Z. Peszkowski 

Zakady Naukowe w Orchard Lake 

"Sodalis-Polonia" padziernik 1978 



co naleaoby wieozie o ksioza? 

bR WALERYM )ASiNS]{iM 
Z chwil, gdy ks. dr Walery J. Jasiski przyjecha w r. 

1939 na Midzynarodow Wystaw do Nowego Jorku, mia 

lat 35. 

Przyjeda z diecezji Katowickiej, której biskupem by 

wówczas 65-letni ks. biskup Stanisaw Adamski. 

Nie wiem czy ks. biskup Adamski doczeka si w Polsce 
Ludowej specjalnej biografii, ale wiem na pewno, e taka 
mu si naley, bo by to czowiek genialny, odznaczajcy 

si: wielkim rozumem, szalon erergi, pasj pracy, talen
tem organizacyjnym i wielkim sercem. 

Widzimy wic, e ks. dr Jasiski, pracujc w Kurii Kato
wickiej, mia nie byle jakiego mistrza. 

Ks. Jasiski przyjecha jako turysta, majc zamiar zwie
dzi Wystaw, zobaczy kawaek Ameryki, pozna jej system 
wychowawczy i wraca. 

Jednake inwazja hitlerowska i zajcie Ojczyzny przez 
wrogów zmienio jego plany. Zosta, bo nie mia gdzie 
wraca : . . 

W tym pamitnym dla nas roku 1939 ks. dr Jasiski mia 

ju za sob studia, uwieczone doktoratem na papieskim 
Uniwersytecie 'Gregorianum', prac wychowawcz jako Ojciec 
Duchowny lskiego Seminarium Duchownego, oraz jako Ka
techeta Szkoy Zawodowej na lsku ponadto 14 pozycji wy

dawniczych na tematy wychowania modziey i katechizacji. 
Poza jzykiem polskim zna dobrze acin, niemiecki i woski. 

Z Nowego Jorku przyjecha do Orchard Lake i zabra si do 
pracy w Seminarium, oraz do pracy wród michigaskiej 

Polonii. A pracy tej byo pod dostatkiem. 

Europa bya ju w wojnie, a Stany Zjednoczone, jakby 
czujc, e bd zmuszone wzi w niej udzia, usioway 

przeprowadzi przypieszon asymilacj swojej ludnoci. 

Przeprowadzono to w sposób radykalny, bez sentymentów. 

Wszystkie mnle)szoscl narodowe zostay si wrzucone do 
amerykaskiego tygla, gdzie miay si stopi w jeden ame
rykaski Naród. 

"Jedna flaga, jeden jzyk, jedna szkoa" - krzyczaa 

grupa anglosaska. Koció Katolicki, prowadzony przez Irland
czyków, odgrywa w tej akcji powan rol. 

Parafie etniczne zostay skazane na amerykanizacj. Nie 
rzadko zabroniono w kocioach piewów w jzykach naro
dowociowych , a w szkoach parafiaL nauki tyche jzyków. 

Polonia nie umiaa si broni. Masy polonijne nie bardzo 
rozumiay przeszoci historycznej "Starego Kraju" i w 
wikszoci byy pozbawione tradycji kulturalnej. Oczywicie 

byy one przywizane do religii, do jzyka i po swojemu 
Polsk bardzo kochay ale czsto nie wiedziay dlaczego 
i za co. 

Ks. dr Jasiski mia wizj i n n ej Ameryki , on widzia Stany 
Zjednoczone zbudowane na pluralimie kultur wszystkich 
imigrantów i zdawa sobie spraw o ile taka Ameryka jest 
gbsza, peniejsza i wiksza. Jednake ta jego idea bya w 
tamtych czasach bardzo niepopularna, musia wic i pod 
prd i prawie w osamotnieniu, bo niewielu go rozumiao, a 
jeszcze mniej chciao si angaowa i naraa. 

Zacz pisa. W roku 1941 ukazuj si broszury: "Teksty 
dotyczce asymilacji Polaków w Ameryce", "Po co uczy 

si jzyka polskiego i kultury polskiej w Ameryce" , oraz 
"Jzyk polski na ambonie i w szkole w Ameryce". W roku 
1943 wspólnie z Ks. Józefem Gierulem opracowuje ks. 
Jasiski ksieczk pt. "O katolick Poloni Amerykask " , 

w której daje odpowied na stawiane Polonii zarzuty. 
W latach tych ks. Jasiski uczy w Seminarium i stara 

si zaszczepi w sercach swych suchaczy zrozumienie 
dla spraw polskich i polonijnych i wychowa przyszych 

przywódców. Idzie wród Poloni i wspólnie z dr. Stefanem 

Woszczewskim zakada "Koo Studiów nad Poloni " Dziwna 
to bya organizacja, skadaa si z dwóch wykadowców 

z których obydwaj byli z tytuami doktorskimi, ale gdy jeden 
z nich by ksidzem, to drugi by socjologiem. Gdy Ks. Ja
siski podziwia energi katolickiej Polonii, p. Woszczews ki 

odsania twórcze s i y spoeczne tyche imigrantów polskich, 
którzy stworzyli ywy organizm spoeczny, zwany Poloni Ame
rykask , z jej dynamicznymi kocielnymi, wieckimi organa
mi. czya ich mio Ojczyzny, oraz ch pracy dla polskie· 
go ludu. Odtd ks. dr Jasiski, raz w miesicu, bez wzgldu na 
pogod, wieczorem wsiada do auta i jecha na zebrania 
Centralnego Komitetu Obywatelskiego, gdzie by delegatem 
z ramienia swej organizacji. 

Chyba nie byo w caym Seminarium ksidza, któryby nie 
robi artów z tych jego wyjazdów, ale on chcia pozna 

Poloni, chcia j zrozumie, oraz chcia jej suy sw rad 

i dowiadczeniem. A byo to w czasach, gdy ksia siedzieli 
na swoich plebaniach i rzdzili, a w najlepszym razie admi
nistrowali parafiami. Idea Suenia Ludowi Boemu przysza 

dopiero po 11 Soborze Watykaskim. Ksidz Jasiski szed 

przebojem. Nieraz Ks. Jasiski broni swojej pozycji w Kurii 
Arcybiskupiej Detroickiej w oparciu o oficjaln nauk kato
lick , do której opublikowa drukiem komentarze, jak wiado
mo chociaby z licznych numerów "Sodalisa-Polonia". 

Od 25 lat ks. Jasiski jest moderatorem Katolickiego 
Stowarzyszenia "Veritas", od 1958 roku jest redaktorem 
miesicznika "Sodalis - Polonia". 

Obecnie, gdy w Ameryce duo si zmienio, gdy w Kocie
le, nawet biskupi irlandzcy, mówi o etnicznoci, gdy czynniki 
oficjalne porzuciy polityk "tygla" i przeszy na pluralizm 
kultur, powinnimy pamita jak w i elk rol odegra w tym 
ks. dr Jasiski. 

Dzi ks. dr Walery Jasiski ma 74 lata, obchodzi 50-lecie 
kapastwa, jest powanie chory. Pisz to, chocia zawsze 
dawaem wyraz swej niechci do jubileuszów i bankietów, 
ale ks. praat dr Walery Jasiski to nie tylko indywidualno, 

to l NSTYTUCJA. Józef Skorupka 
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~ ski przyby ze lska z Polski do 
Ksidz dr Walery Jasl rzed samym wybuchem 11-ej wojny 

Stanów Zjednoczonych ~ g roku. 
wiatowej w czerwcu 19 

9 
chci poznania Ameryki i zwie-

Najwaniejszy~ - poty w Nowym Jorku - c~le~ przyby
dzenia wiatoweJ wystavl na kontynent amerykansk1 - byo 
cia ksidza Jasiskiego 

1 
wychowania w zawodowym szkol

zbadanie pracy i systerr'' ~ ko wizytator nauki religii w szko
nictwie amerykaskim . !ce. w województwie katowickim -
ach zawodowych w Pol· czY w Ameryce. 
by ciekaw tego, co zob ~ pozwolia mu zajmowa si tym 

Opatrzno jednak n l~a dobra Polaków w kraju ojców, 
problemem, wyc . znie Jvlem daleko wikszy , a mianowicie 
stawiajc przed mm prO skiej. 

problem Polonii ameryk ~ ski by wychowany w Polsce. 
Ksidz dr Walery Jasl w Stanach Zjednoczonych, bdc 
Pozosta wychowawca 50rem teologii ~v 6 ,natycznej, kate

przez blisko 40 lat profeuki religii na wszystkich poziomach 
chetyk i, apologetyki i n ~ aukowych w Orchard lake. 
nauczania w Zakadach ~~sidz Jasiski na swych uczniów, 

Idee swe przele~a puchownego, którzy w przyszoci 

studentów Serninanum ~an i w skupiskach polonijnych , a 
mieli pracowa jako k ~ (llnazjum a do kolegium, o progra
równie na studentów s1acznie, którzy w przyszoci mieli 
mie uniwersyteckim ~~ciu Polonii amerykaskiej, a moe 
sta si liderami w l7 

nawet Polonii wiata. idei na szerokie rzesze polonijne po-
W rozszerzaniu swych

11
kacje (wyda ich okoo 30l i setki 

magay mu wasne pub 

artykuów w pimie oficjalnym Zakadów Nauk. w Orchard 
lake, "Sodalis-Polonia", którego by od r. 1958 naczelnym 
redaktorem (ponad 300 artykuów). audycje radiowe, szcze

gólnie czste w pocztkowej fazie pobytu Ks. Jasiskiego 

w Stanach Zjednoczonych - artykuy w detroickim Dzienniku 
Polskim i w innych pismach polonijnych w skali ameryka 

skiej, duchowe przewodnictwo przyjte z ramienia Archi
diecezji Detroickiej, w katolickim Stowarzyszeniu "Veritas", 
któremu powici 25 lat swego ycia: wreszcie czonkow

stwo w organizacjach polsko-amerykaskich - Polish Ame
rican Hislorical Association, Polish lnstitute of Arts and 
Sciences in America, Kociuszko Foundation, Friends ofPolish 
Art, Polish American Academic Ass. "Academia" Michigan 
Chapter, którego by moderatorem, czonkostwo w organi
zacjach ogó lno-amerykask ich - American Catholic Philo
sophical Association, Catholic Theological Society of America 
American Academy of Religion, Mariological Society of Ame
rica, i wreszcie czonkowstwo od r. 1970 w Midzynarodowej 
Radzie Migracyjnej w Genewie, w Szwajcarii. 

Jaka bya wic, wracajc do naszego tematu, idea naczel
na, która przywiecaa pracy wychowawczej ksidza dr Ja
siskiego w odniesieniu do Polonii Amerykaskiej? 

Bya ni konieczno pogbienia wiadomoci Polonii ame

rykaskiej o sobie samej. Zdanie sobie sprawy z tego, kim 

jest i kim by powinna Polonia w pluralistycznym spoecze

stwie amerykaskim. 

Kim wic jestemy - pyta ten wielki kapan - my, Po
lacy amerykascy, urodzeni w Polsce, my Polacy, urodzeni 

z rodziców polskich w rozmaitych krajach i yjcy na ziemi 
amerykaskiej, my Polacy trzeciego i dalszych pokole w 
Ameryce zrodzonych i bdcych obywatelami Stanów Zjed
noczonych? 

Jestemy wszyscy - odpowiada - czci olbrzymiego 
ciaa narodu amerykaskiego, któremu potrzebne s wszyst
kie jego elementy, aby y i by zdrowy. Jeeli porównamy 
naród amerykaski, który jest zlepkiem kilkudziesiciu grup 
etnicznych, do orkiestry symfonicznej, jestemy jednym z 
instrumentów tej orkiestry. Bez rónych instrumentów - nie 
ma mowy o orkiestrze symfonicznej. 

Jeeli naród amerykaski porównamy do barwnej mozaiki, 
jestemy jednym z jej kolorów. Bez rónych kolorów nie 
ma barwnej mozaiki. Tym, co okrela nasz odrbno, 

nasz specyfik - to nasza historia, nasza kultura, zasad
nicze waciwoci naszego charakteru narodowego, nasze 
tradycje historyczne, nasze tradycje religijne i wreszcie, nasz 
jzyk, który jest kluczem do tej ogromnej spucizny ducho
wej, zostawionej nam przez naszych przodków do przeka
zania nastpnym pokoleniom. 

Aby mie wasne oblicze kulturowe i zachowa je w masie 
innych, musimy mie wzgldnie szerok i moliwie pen 

znajomo historii i kultury wasnego narodu. Jest ona jakby 
biletem wstpu do grona nie tylko amerykaskiego ale i in
nych narodów kulturalnych. Posiadajc go zyskujemy na au
torytecie i powaaniu . Bez niego - nie bdziemy mogli 
siebie zrozumie , ani okreli tego, co w nas jest dobrego, 
ani przekaza go kulturze kocioa i pastwa. w którym 
yjemy. 

Nie wszyscy jednak sporód nas znaj histori swego na
rodu, jego kultur i jzyk. Nie wynieli tego z domu, bo 
rodziców ich nie byo sta na to intelektualnie, aby to 
wszystko dzieciom swoim dali. Nie moga im da tego rów
nie szkoa amerykaska. l tym si tumaczy istnienie milio
nów Amerykanów "bez pochodzeniowców" tzw. rootless 
Americans", bez znajomoci swego zaplecza kulturalnego, 

To za doprowadza jak podkreli Papie Pius XII, do "kom
pleksu niszoci" , wreszcie utraty wasnej godnoci ludzkiej. 



Std konieczno nawizania w duszpasterstwie i wychowanie 
wasnej tradycji. 

Zapewne wszystko to jest obecnie przyczyn , dla której 
Amerykanie polskiego pochodzenia szczególnie trzeciej i na· 
stpnych generacji - zaczynaj za tak wasn tradycj kul
turaln tskni . Zaczyna si 'odkrywanie' przez nich ojczyzny 

ojców i dziadów, popyt na tumaczenia dzie polskiego pi

miennictwa i pragnienie cilejszego zwizania si z kultur 
polsk . 

Osobne miejsce w programie wychowawczym ksidza Ja
siskiego zajmuje katolicka inteligencja amerykasko-polska. 
Nie posiadajc jej, Polonia nie mogaby zabiera gosu w 
swoich wasnych sprawach, czy to religijnych, czy to poli
tycznych, czy to kulturalnych, w prasie, na radio, w publicz
nych " interviews" lub w dyskusjach telewizyjnych. Bez was-

nej inteligencji na pewno Polonia nie mogaby zabiera gosu 

- poza wiecami protestacyjnymi , ani w sprawach Polski, kra
iny ojców, ani w problemach polsko-polonijnych, ani w zaga
dnieniach naukowych i uniwersyteckich, ani w problemach 
te o logiczno-koci e l nych. 

Niedoksztaceni czonkowie Polonii naraaj siebie na lek
cewaenie ze strony wyksztaconych Amerykanów i co gor
sze, obniaj w Stanach Zjednoczonych opini o Polakach w 
ogólnoci a o Polonii w szczególnoci. 

Jakie wypywaj z tego stanu rzeczy, (jaki nakrelony zo
sta powyej) obowizki dla Amerykanina polskiego pocho
dzenia? - pyta ksidz Jasiski . 

S one - odpowiada - na miar nieprzecitn. Polacy w 
Ameryce nie mog by tylko przecitnymi zjadaczami chleba. 

Ogólnie musimy pracowa nad rozwojem w sobie pro
porcjonalnej harmonii midzy odziedziczon kultur polsk, 

a kultur amerykask, pomidzy kultur katolick a tym, 
co jest wartociowe i prawdziwe w kulturze protestanckiej 
i w cywilizacji techniczno-materialistycznej. Musimy by do
brymi katolikami. Tpi w sobie wady polskie i nabywa, 

ksztaci w sobie cnoty - mówi w jednej ze swych publi
kacji . 

Musimy wiadomie wychowa modzie nasz w dwu jzy
kach i trzech kulturach, w dwutysicznej kulturze katolickiej, 
w tysicletniej kulturze polskiej i w bogatej kulturze ame
rykaskiej. 

Jeli chodzi o nasz inteligencj polonijn, musimy j wy
chowa na tak, która by w sobie piknie czya kultur 

katolick , amerykask i polsk - dobrym wyksztaceniem 
zawodowym - którego poziom powinien by stale przyprowa
dzany do stanu aktualnych osigni wiedzy i nauki. 

Ale to nie wystarczy! Mylc bowiem o przyszoci Polonii, 
trzeba pielgnowa harmoni kultury polskiej, amerykaskiej 

i katolickiej na platformie kultury caego wiata, którego 
Stany Zjednoczone s czstk, na platformie Polonii w iata, 

której Polonia amerykaska jest zywym organizmem i wresz
cie na platformie caego Kocioa do którego Koció amery
kaski i polski organicznie nalez. Oto pikna przyszo 

Polonii Amerykaskiej! 
Zadanie, które stoi przed Poloni amerykask jest pikne, 

cho trudne - pisze. Jest wielce poyteczne, ale wymaga
jce powicenia. 

Jednak Polacy, jako spadkobiercy tysicletnieJ, nieprzer
wanej kultury duchowej, przy pomocy dobrych przewodników 
duchownych i wieckich i oczywicie przy pomocy Boej -
s zdolni do wykonania tego dziea - pisa ks. dr Walery 

Jasiski w publikacjach. 
Oto program wychowawczy dla Polonii amerykaskiej , po

dany w ogromnym skrócie i przy uyciu wasnych sów, któ
remu apostoowa ksidz praat dr Walery Jasiski , profesor 
Zakadów Naukowych w Orchard Lake, na których niebie 
pony gwiazdy ich zaoycieli i kole.ino zmieniajcych si, 

wietlanej pamici rektorów i profesorów. Wszyscy oni byli 
wielkimi wychowawcami Polonii, dla której powicali swe 
ycie i czas. 
Wród nich gwiazd pierwszej wielkoci jest - obchodzcy 

w dniu 15 padziernika br. - swoje zote gody kapaskie 

- ksidz praat doktor Walery Jasiski. 

yj nam dugo wiaty, mdry i w mdroci swej pokorny 
- wielki kapanie-wychowawco. 

Alicja Kowalczyk 
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W roku 1978 detroicka grupa katolickiego stowarzysze
nia Uniwersyteckiego "Veritas" obchodzi 25-lecie swego 
istnienia. 

Przez cay okres dziaalnoci "Veritasu", ksidz praat 

doktor Walery Jasiski by z ramienia archidiecezji detroic
kiej duchownym kierownikiem "Veritasu", jego wychowawc, 
sercem, umysem i natchnieniem w pracy. 

"plon niESIEmy. plon w (ospobaRza bom". 

tak piewaj w sercach, gdy z okazji 50-lecia zotych go

dów kapaskich, czonkowie detroickiego "Veritasu" ska

daj Ci w darze, ksie Moderatorze, to sprawozdanie ze 
swej 25-letniej dziaalnoci , któr kierowae, wraz z gorcym 
podzikowaniem za Twe wiate przewodnictwo, oraz ycze

nia zdrowia i powrotu do si. 

Za ZaRzab "V€Ritasu" - .\IIC)a kowalczyk, PREZ. 

plon 

niESIEmy 

plon 

Przystpujc do sprawozdania pracy Veritasowej, warto 
przypomnie , e Veritas powsta w Londynie, w Anglii, w roku 
1945-tym, dla modziey studiujcej, przy pomocy Ks. Pra. 

Stanisawa Beki~ i Ks. Tadeusza Kirschke. Veritas jest or
ganizacj dla inteligencji polskiej, która na terenie Anglii 
znalaza si w rodowisku obcym, tak pod wzgldem religii 
jak i kultury. Celem Zgromadzenia byo przede wszystkim 
pogbianie ycia wewntrznego, doksztacanie si w dzie
dzinie religii. Idea Veritasu przywdrowaa z Anglii do Sta
nów Zjednoczonych. 

W roku 1951-szym, pp. Krystyna i Adam Sporzyscy zor
ganizowali w Detroit klub dyskusyjny, który w dniu 22-go 
lutego 1953 r. przeistoczy si w Veritas, a Centrala w 
Londynie formalnie uznaa Klub w Detroit za Oddzia swego 
Veritasu w Londynie, zatwierdzajc to listem z dnia 24-go 
marca, 1953 r. 

Kuria Arcybiskupia w Detroit wyznaczya swego asystenta 
kocielnego - w osobie ks. Praata dr Walerego Jasiskiego, 
jako Moderatora Grupy. Listem z dnia 13-go lipca, 1952-go 
roku, Kanclerz Archidiecezji Detroickiej zawiadomi Veritas o 
mianowaniu ks. dr. W. Jasiskiego asystentem kocielnym 

Koa. 

Tak Centrala w Londynie jak i Veritas w Detroit, s afilio
wane z Pax Romana, z midzynarodow federacj katolick 

organizacji modziey uniwersyteckiej oraz absolwentów szkó 
wyszych. Równie zwizana jest z UNESCO. 

Jak wiadomo powszechnie, Veritas w Detroit podj dwa 
kierunki swej pracy, a to: w Kole ycia Wewntrznego, w 
którym doksztaca si i buduje duchowo, oraz w Kole Wie
dzy Religijnej, w którym czonkowie dziel si w referatach 
zdobyczami wiedzy religijnej, opartymi na Encyklikach Papies
kich , na teologii moralnej, dogmatycznej i liturgii. Na ogó 

uwzgldnia si tematy, które s szczególnie wane dla 
inteligencji polskiej w Ameryce. 

Praca w Kole ycia Wewntrznego polegaa na tym, e 

po wspólnej Mszy w. czonkowie Veritasu wysuchiwali re
feratów na aktualne tematy, brali udzia w dyskusjach, dla 
pogbienia i zrozumienia ycia wewntrznego. 

Po kadym naszym spotkaniu czy uroczystoci, Ks. Praat 

W. Jasiski, oprócz swych wasnych kaza czy omawianych 
tematów, mia "ostatnie sowo", którym zamyka zebranie. 

Praca Koa Wiedzy Religijnej ma kilka dziaów. W zakresie 
KWR urzdzane s w cigu roku trzy Akademie, a to: ku czci 
w. Tomasza z Akwinu, na której porusza si tematy filozo
ficzne katolicyzmu. Akademie Maryjne urzdzane s w maju, 
ku czci Matki Boej, w jesieni za ku czci Chrystusa Króla, 
by rozpowszechni t uroczysto wród szerszych mas 

wyznawców. 

Jedn z najstarszych imprez Veritasu jest Wieczór Poezji, 
zapocztkowany przez koleg Józefa Skorupk, w 1961 roku. 

W zakres pracy apostolskiej Veritasu wchodz coroczne 
Rekolekcje Wielkopostne, trwajce 5 dni, urzdzane w któ
rym z polonijnych kocioów w Detroit, dla szerszego ogóu 
spoeczestwa. 

Zarzd Veritasu jest wybierany przez czonków, prezes jest 
wybierany na jeden rok, lecz mo by ponownie wybranym 
w latach póniejszych. W ostatnich 25-ciu latach liczb 

szeciokrotnego wyboru osign p. St. wierkowski. 

Z imprez kulturalno-humorystycznych obchodzi Veritas co 
roku witego Mikoaja, tradycyjny Opatek. Wród piewu 

kold, okazyjnych pogadanek, deklamacji wierszy, spdza Ro
dzina Veritasowa, wraz z dziemi, przemie popoudnia, któ
rych ukoronowaniem jest w. Mikoaj, w osobie p. K. Ole
jarczyka. Wród inteligentnych artów pyn kaskady mie

chu. radoci, z otrzymywanych przez czonków Zarzdu pre
zentów, w tym wszystkim . zywa si coraz wicej cae grono 
Rodziny Veritasowej. Czsto zaprasza si na te spotkania 
goci. 

Czonkowie Veritasu reprezentowali swe Koo na wielu 
wanych wydarzeniach, zjazdach, spotkaniach. Pan K. Ole
jarczyk, który od szeregu lat jest prezesem Kongresu Polonii 
na Stan Michigan - jako czonek Veritasu bra udzia w mi
dzynarodowym zjedzie Pax Romana w Philadelphii, zajmujc 
si tematem " Zuboenia Kulturalnego Imigranta przez fa

szywe Teorie Asymilacyjne" . (1968 r.) Zosta te mianowany 
Przewodniczcym dla Spraw Komisji Wyznaniowych Kongresu 
Polonii przez prezesa Alojzego Mazewskiego. Od szeregu lat 
ielegatem do CKO (Centralny Komitet Obywatelski) by p. M. 
Talik. Przed nim delegatami byli pp. Z. Zysnarski i J. Skorupka. 

Ten ostatni, zaproszony przez Oddzia Kongresu Polonii 
w Ann Arbor oraz przez Wydzia Slawistyki Uniwersytetu w 
Ann Arbor i przez Zarzd Koa Studentów Polskich, wygosi 

referat pt. "Poezja Polska od Romantyzmu po Czasy Dzi
siejsze." 



Zaproszony by równie kol. Józef Skorupka przez KUL, do 
wzicia udziau w sympozjum omawiajcym problemy polo
nijne. Odbyo si ono 18-go i 10-go listopada 1976 r. Nie 
mogc wzi udziau osobicie, wysa prelegent swój referat 
pt. " Duszpasterstwo Polonijne z Punktu Widzenia Osoby 
wieckiej" . Referat by czytany na sympozjum. 

Reprezentacja Prasy Katolickiej to specjalny dzia pracy 

czonków Veritasu. Zajmowali si t gazi od pocztku 

istnienia Organizacji: p. mgr. M. Kijowski, po jego wyjedzie 
z Detroit obj p. Stanisaw Rozmysowicz, a po jego mierci 
przeja ten dzia p. A. Kowalczyk, kontynuujc go po dzie 

dzisiejszy. Kolporta prasy katolickiej prowadzony jest przy 
kadej, nadarzajcej si ku temu okazji , zwaszcza podczas 
wikszych zebra, jak niadania prelekcyjne, akademie itp. 

Kadego roku, w listopadzie, pamitaj Veritasowcy o 
zmarych czonkach Koa, odwiedzaj groby, oraz bior udzia 

w naboestwach za ich dusze. 
Streszczajc . bardzo dziaalno Koa Veritas w Detroit, w 
czasie 25-ciu lat, wymieniajc prac poszczególnych grup, 
na które podzielona jest dziaalno Veritasu, naleaoby 

wspomnie cho najwaniejsze . 

W spotkaniach swych, przewanie po wysuchaniu Mszy 
w . albo, jak dawniej bywao, wieczornego naboestwa, (u 
ss. Felicjanek, w Domu Anioa Stróa), wysuchano setek ka
za Ks. Moderatora Walerego Jasiskiego lub innych ksiy, 

oraz referatów, przygotowanych przez czonków Koa. Tema
tów szczegóowo wyliczy nie podobna. Najwaniejsze jednak 
z nich dziay byy: Przykazania Boe, cykl o Sakramentach 
w ., Wspóudzia z ask Uwicajc, cykl o cnotach, o 
Modlitwie Paskiej, o Modlitwie Ustnej. Nastpnie byo omó
wienie Róaca w . , Litanii Loretaskiej, rozwaane byy En
cykliki Papieskie, Pismo w. Starego i Nowego Testamentu. 
Obrzdki Wschodniego Kocioa. Omawiano te Wielki Post 
kryzys wspóczesnego Czowieka , równie. Dzenie do 
skonaoci, 

"O Ruchu Zielono-witkowców" (p . S. wierkowski). Cele 
i Zadania Delegatury Apostolskiej" co omówi ks. Solonek, 
sekretarz Delegatury. Na wspomnienie zasuguje temat 

"W 60-~ Rocznic Ukazania si Matki Boej fatimskiej" 
(p. S. Swierkowski), i naleaoby wymieni wiele innych, 
s one wspomniane w szczegóowym omówieniu sprawozda
nia. Wielk prac zrobi p. B. Nanowski, opracowujc 

Obrzdki Wschodnie. 

KOO WIEDZY RELIGIJNEJ 

W programie wykadów i referatów Koa tematy byy tak 
rónorodne i wachlarz tak szeroki , e nie sposób powiedzie 
który z nich waniejszy. Naleaoby równie przegldn 

szczegóowe sprawozdania. Wspomnie jednak naley referat 
pt. "Psychoanaliza a Katolicyzm" wygoszony w dwóch cz 

ciach, w 1953 r. (W. Lisiecki). 

AKADEMIE 

Byo ich trzy rodzaje w cigu roku: Tomistyczna, zajmuj
ca si w pierwszych latach pracy Veritasu sam osob wi

tego Filozofa i jego dzieami . Poniewa tomizm jest filozofi 

otwart, wobec tego w nastpnych latach rozpatrywao si 

poszczególne tematy jak: Filozofia i Jej Zadania" (p . J. Sko
rupka), "O Prawach Polski do Granicy na Odrze i Nysie" 
(omówili Ks. prof. S. Czopp , p. E. Korczyski , pk. J. Szyling, 
p. prof. W. Chrypiski) " Rola ludzi wieckich w duszpaster
stwie Migrantów" (p . F. Tuszyska). Z innych tematów -
"Problemy Modzieowe w Ameryce na _ Tle Sprawy Mansona" 
odczytane byy zbiorowo. W dziesiciolecie zamknicia 11 
Vaticanum" oraz "O Tomimie i Zmianach w Kociele" (oba 
referaty opracowa kol. J. Skorupka). oraz na wiele innych 
tematów mówiono na tych filozoficznych akademiach . 

Na Akademiach Maryjnych, w pierwszych latach referaty 
byy wygaszane przez rónych czonków Koa . Od roku 1967-
go p. S. wierkowski opracowuje tematy zwizane z Ma
riologi. Wród nich opracowane byy "Maria - Matka 

Kocioa" , "Maria w yciu Wspóczesnego Czowieka" , "Zna
czenie Kultu Jasnogórskiego w dniu 3-go Maja 1966 r." -
"Niepokalana i Jej Rycerz ·" - "Garabandal" - dzie,'o sza
tana czy "Objawienie Boskie" i wiele innych. W roku 1976 
referat pt. "Przemiany w Rodzinie Wspóczesnej" wygosi 

prof. z KUL'u, p. F. Adamski. 

Akademie ku Czci Chrystusa Króla przez jaki czas od
byway si organizowane wspólnie z Tow. lm. Jezus. Ce lem 
ich jest rozpowszechnianie tego wita wród szerszej spo
ecznoci. 

Z tematów omawianych , p. K. Olejarczyk mia referat pt. 
" Chrystus Król w Roku 1973-im", a p. Stefan Marczuk dwu
krotnie wygosi referat "O wicie Chrystusa Króla". 

W czciach artystycznych zawsze udzia brali cz onkowie 

Veritasu: w recytacjach pp. H. Chmielewska, K. Ekland, A. 
Kowalczyk , E. Zysnarska, K. Olejarczyk, J. Skorupka i gocin 

~ie p. Z. Jachulski. Jeli chodzi o piew - udzia braa p. A. 
Swierkowska i gocinnie szereg osób spoza Koa Veritasu. 
SEKCJA MODYCH VERITASU 

Zawizaa si Sekcja Modych w dniu 28-go wrzenia , 1973 
:r Zgosio si na zebranie organizacyjne 12-cie osób, z 24-
ech zaproszonych. Z powodu trudnoci w organizowaniu ze
bra , cz uczestników pierwszego zebrania zrezygnowaa , 

reszta, po wielu wysikach utrzymania Ko a , doczya si do 
grupy Seniorów, w 1976-tym roku. 
WIECZORY POEZJI RELIGIJNEJ 

Zapocztkowane byy w 1961-szym roku przez p. Józefa 
Skorupk . Maj one za zadanie spopularyzowanie poezji reli
gijnej, zasadniczo polskiej , chocia byway czasem wieczory 
autorów obcych. Wród nich byy wieczory powicone takim 
poetom jak: Zofia Bohdanowiczowa, Leopold Staff, Wojciech 
Bk , Ks. Józef Jarzbowski , Hilary Belloc, z nim razem Pawe 
Claudel. Roman Brandtstaetter, Jan Seyda, Karol Hubert 
Rcztworowski, Jerzy Libert, Jerzy Pietrkiewicz, Jerzy Zawiej
ski , Jan Kasprowicz, Krzysztof Baczyski , Marian Hemar, Ks. 
Jan Twardowski , Bronisaw Przyuski . 

"WEEKENDY" VERITASU 

Rozpoczy si w 1953-cim roku. Miay na celu zbone 

spdzenie czasu, zblienie si i wzajemne poznanie cz onków 

Koa, w ogóle odpoczynek na wieym powietrzu. Odbyway 
si pocztkowo w Leamington w Kanadzie, potem w Richmond, 
w Port Bruce - w Kanadzie, razem z Koem Veritasu z 
Toronto. Nastpne byy na Biaowiey , na terenach harcer
skich, w Lexington, (na letnisku u pp. J. Skoruków), w Sarnii 



- wraz z Klubem Dyskusyjnym Inteligencji Polskiej w Sarnii. 
Weekend skada si z referatów i dyskusji oraz z czci 

towarzyskiej i rozrywkowej. Przy ognisku czy kominku pyny 
polskie piosenki, gawdy, arty i serdeczny miech. 

POGADANKI RADIOWE 

Po uzyskaniu bezpatnego 10·cio minutowego czasu na 
polskiej godzinie radiostacj i W. J. L B. w Detroit, Mich., 
dziki zrozumieniu wanoci sprawy przez pp. E. Konstanty
nowicza i J. M. Kreutza, pogadanki radiowe odbyway si 

regularnie . Program skada si z dwóch czci: waciwej 

pogadanki i aktualnych wiadomoci. Zorganizowaniem ca o ci 

programu zaj si p. J. Skorupka. W roku nastpnym, 1954-
tym, kierownictwo programu obj p. mgr. M. Kijowski. W la
tach nastpnych bya p. Z. Oko, a w roku 1956 obja p. 
l Lisiecka prowadzc do roku 1967-go. 

W roku 1960·tym, z inicjatywy J. Skorupków, nawizano 

wspóprac wymiany tam pagadanek radiowych z innymi 
Koami Veritasu w Stanach Zjednoczonych. Jedna z tych sta
cji , przez duszy czas korzystaa z tego programu. Poga
danki pisali czonkowie Koa, jednak w okresie pierwszych 
lat, ogromnie zasila sw prac program radiowy Veritasu p. 
Stanisaw Janicki. W roku 1968 kierownictwo obja p. H. 
Chmielewska, prowadzc do roku 1976, po niej zaja si 

znów t dziedzin pracy p. l. Lisiecka, prowadzc po czas 
obecny. 

REPREZENTACJE W INNYCH ORGANIZACJACH 

W roku 1953-cim, bdc sekretarzem CKO, p. Józef Sko
rupka reprezentowa równie Veritas. Reprezentowa póniej, 

(a to w 1955 r.), p. Z. Zysnarski, razem z p. J. Skorupk. 

Ponowiono reprezentacje w innych organizacjach w 1964 
roku, p. F. Tymowski wybranym zosta do Kongresu Polonii, 
a p. M. Talik do CKO. Po mierci F. Tymowskiego do Kon
gresu Polonii wszed jako reprezentant Veritasu p. K. Olejar
czyk a od 1976-go reprezentuje Veritas p. Stefan Marczuk. 

POMOC MATERIALNA VERITASU 

Pomocy materialnej udzielano rodzinie w Polsce przez 
wiele lat, na co opodatkowali si czonkowie specjaln, mie
siczn skadk . Veritas dochodów nie ma. Pornagano te 

dwom rodzinom na terenie Detroit. Ze skadek miesicznych 

czonków, wspomagano drobn sum konkurs jzyka pol
skiego dla dzieci polonijnych, urzdzany przez Dziennik Por
ski, Harcerstwo, Kongres Polonii i in~ch . Równie skadao 

si yczenia witeczne Polskiemu Radiu i Dziennikowi Pol
skiemu. 

POMOC DLA KUL'u 

Najwaniejsz pomoc byo zakupywanie potrzebnych pod
rczników dla KUL'u, oraz pomoc finansowa, zorganizowana 
od szeregu lat, wród czonków Veritasu. Spraw t zajmo
wali si pp. prof. S. Uniechowski, póniej obja p. dr. F. Tu
szyska, po jej wyjedzie z Detroit - p. l. Lisiecka, a ostat
nio prowadzia t prac p. K. Ekland. 

SPECJALNE PRACE 

Veritas bra udzia - w roku 1953-cim - w protecie 
przeciw przeladowaniu Kocioa w Polsce. Rozprowadzi 400 
broszur o "Walce Komunistów z Kocioem w Polsce, a take 
400 "Listów Episkopatu" przedstawiajcych tragizm sytuacji 
w Polsce. W tej dziedzinie intensywnie zadziaay pp. Helena 
Jawiska i Jean Uniechowska, poruszajc opini publiczn 

przez wygaszanie prelekcji i pisanie wielu listów. Bezpatnie 
te wydrukowa p. Cz. Gowacz 3000 listów!,· które przezna
czy do dyspozycji Veritasu. 

W roku 1960-tym Veritas wzi udzia w obchodzie Roku 
Mickiewiczowskiego, wysyajc delegatów na ten obchód, na 
Akademi i na Wieczór Mickiewiczowski, który odby si w 
Windsor, Canada. 

Do organizacyjnego "Komitetu Tysiclecia" weszli czon

kowie Veritasu pp. A. Kowalczyk i J. Skorupka. 
W roku 1967-mym Veritas wysa i sprowokowa wysanie 

tysicy listów do Ojca w. Pawa VI-go, w sprawie powstrzy
mania zamierzonej likwidacji polskich parafii przez Archi-

diecezj Detroick, uzasadniajc potrzb utrzymania tych 
parafii etnicznych. 

Równie w roku 1967·mym, Veritas, odpowiadajc na wez
wanie Arcybk. Detroit Ks. John F. Deardena, przeprowadzi 

akcj, zmierzajc do przygotowania parafii polonijnych - d~ 

Archidiecezjalnego Synodu. 
W dniach 9·go do 10-go wrzenia, na terenie Biaowiey, 

przedyskutowano problemy 7 -mi u Komisji Synodalnych, a 
mianowicie: Duchowiestwa, (F. Tuszyska) Zakonów, <J. Sko
rupka) laikatu, (K. Olejarczyk) Spraw Spoecznych, (Z. Zys
narski), Szkolnictwa, (H. Chmielewska), Ekumenizmu, (M. 
Talikl, i Misji . (S. Skorupczyna). 

W dyskusji czynny udzia brali, poza ks. dr. W. Jasiskim 

i czonkami Veritasu, dwie Siostry Felicjanki i trzech profe
sorów z KUL'u, którzy wracali z Midzynarodowego Zjazdu 
Filozofów w Kanadzie. 

Materiay uzyskane w czasie tych dyskusji nasi czonkowie 
wykorzystali póniej na terenie ll·stu parafii w naszej archi
diecezji. Niestety, trzeba przyzna, e Gówna Komisja Archi
diecezjalna tylko w minimalnym stopniu wykorzystaa nasze 
postulaty i sugestie, ale mymy mieli czyste sumienia ze 
spenionego obowizku. 

W dniach 21-go do 26·go sierpnia 1968 r. odby si zjazd 
Organizacji Pax Romana w Philadelphii. Reprezentowali Ve
ritas pp. Jean Uniechowska, ks. W. Jasiski i K. Olejarczyk, 
który wygosi referat pt. "O Zuboeniu Kulturalnym Emi
grantów i ich Potomków" . 

Rocznic 50-t KUL'u uczci Veritas w ten sposób, e 

wysiano depesz gratulacyjn oraz propagowano informacje 
o potrzebach uniwersytetu drog radia i prasy. 

SPOTKANIA 
Veritas mia niezwykle wane spotkania z biskupami od

wiedzajcymi Detroit. Miay one miejsce kilkakrotnie , a to: 
z Arcybkp. Józefem Gawlin , z Bkp. W. Rubinem, Bkp. Pio
trem Kaw , z Kard. Karolem Wojty, z Bkp. Szczepanem 
Wesoym i wielu innymi osobistociami. Zawsze wówczas ko
rzystano z cennych nauk, wykadów, wskazówek. 



PODZI:KOWAN l E 

Naley si podzikowanie od Koa Veritasu w Detroit wielu 
organizacjom, a mianowicie: Dziennikowi Polskiemu - za bez
patne umieszczanie ogosze. Radiu Polskiemu za udzielanie 
bezpatnie czasu na pogadanki radiowe. Ksiom Proboszczom 
- za udzielanie sal na rekolekcje i zebrania. Wszystkim 
Pastwu, którzy udzielali nam swojej pomocy w czytaniu 
pogadanek, wygaszaniu referatów, deklamowaniu wierszy i 
w ogóle wszystkim tym, którzy pomagali nam w naszej pracy. 

Pastwu - którzy bezimiennie zoyl i donacj na beatyfi 
kacj Ks. Arcybkp. Antoniego Cieplaka - 1000 dol. i drug 
1000 dol. na koszta takiego procesu Brata Alberta Chmie
lowskiego, w 1956 r. - Bóg zapa. Przyczyn tej wielkiej 
ofiarnoc i byo suchanie pogadanek radiowych Veritasu. 

ZAKOCZENIE 

W Veritasie zczylimy si w jedn wielk rodzin. Z

czylimy si duchowo, zczya nas praca, jedna myl o Bogu. 
Po rodzinnemu przeywalimy nasze wzloty i kryzysy, prze
ywalimy uroczystoci takie jak rocznice Kapastwa na
szego Ks. Moderatora Walerego Jasiskiego. Przeywalimy 

Tysiclec ie Chrztu Polski, nasze polonijne sukcesy i troski 
oraz usiowania w deniu do wytyczonych celów. 

Opracowaa 

Stanisawa Skorupczyna 

DO MODZTEZY STUDIUJCEJ : 

"ABY PRACA "VERTTASU", CZSTKI WIELKIEGO CIAA 

POLONTT T NARODU POLSKTEGO. MOGLA DALEJ RY 

PROWADZONA- KOO "VERITAS" W DHROIT. ZA

CHCA STUDIUJCA MLODZIEZ POLONTJNA DO WST

POWANTA W SZEREG! MODYCH "VERITASU" T TAK 

JAK W POCZTKACH SWOJEGO TSTNTENIA. TAK T 

TERAZ - Z OKAZJI NASZEGO 25'-LECTA POLECAMY 

NASZE KOO "VERTTAS" W DETROIT DALSZEJ OPTECE 

MATKI BOZEJ- KRólOWEJ POLSKT". 

M O b L 
• 
1 T WA 

NA 25-LECIE ZAOZENIA STOW. "VERITAS" 

Pozwól o Pa11ie, 11am - 11iego-d11ym sugom, 

Wyrazi korne sowa uwielbie11ia : 

Dziki za aski - co ply11y strug, 

By wzmoc11i wiar, dla duszy zbawie11ia, 

Dziki Ci Boe za Twe dary l!oj11e 

Dnia codzie1111ego i za d11i spokojne. 

Grzecl!ów spenioHy cl! w wierwieczu 11iemalo 

Na 11asz racllu11ek zapi sale Boe, 

I cl!ocia wier11ie serce suy ellciao 

Usprawiedliwi 11as przed Tob moe

Ze wola saba , a serce ubogie. 

Pozwól przeprosi Ci za wi11y srogie. 

jeszcze o jed11 ask prosim Pa11ie: 

Wzmoc11ij w 11as wiar, ustom gosi prawo , 

Wyzby obudy - pozwól - 11iecl! 11asta11ie, 

Przez Twoj milo i Twoj askawo -
]ed11o, i zgoda, wspól11e zrozumie11ie, 

I rado duszy. - I czyste sumie11ie. 

A gdy w Najwitszej Hostji Twego Sy11a -
Z god11oci wielk i z pokor ducl!a, 

Veritasowa czy si Rodzi11a, 

Niech -Boskie Serce modów 11aszych sucha 

Bomy ulom11i, lecz szczerze odda11i -
Trójcy Najwits z ej i Niebieskiej Pani. 

Stanisawa Skorupczyna 

Royal O ak. Mich. 7 -my wrzesieit, 1978 r. 

u c h WA  A 
Uchwalona jednogonie przez Kwartalne zebranie i delega
tów Wydziau Kongresu Polonii Amerykaskiej na stan Mi
chigan dnia l padziernika 1978 r.: 
ZWAYWSZY , I 

Ksidz Pralat Dr. Walery Jasiski obchodzi 15 padziernika 

1978 rohu swuj(; t.tott: ;:uuy kJpar\skre, oraz 
Ksidz Praat Dr. Watery Jasiski rozpocz czterdziesty rok 
swej niezwykle owocnej sluby dla Polonii Amerykaskie j i 
Polonii wiata, oraz 
Ksidz Pralat Dr. Wal,ry Jasiski by pionierem idei inte
gracji trzech kultur: polskiej, katolickiej i amerykaskiej 

przeciwstawiajc j zgubnej teorii Stanów Zjednoczonych ja
ko "tygla" (melting pot) kultur i narodowoci, oraz 
Ksidz Praat Dr. Walery Jasiski swym yciem i przykadem 
daje Polonii najpikniejszy wzrór harmonijnej integracji tych 
trzech kultur, oraz 

Ksidz Praat Dr. Walery Jasiski zasuy si niepomiernie 
duszpasterstwu Polonii jako kaplan , profesor Seminarium Pol
skiego, wychowawca modziey w Zakadach Naukowych w 
Orchard Lake. redaktor "Sodalis-Polonia", publicysta, autor 
i ordownik u najwyszych wadz kocielnych o prawa Polonii 
i grup etnicznych do waciwej opieki duszpasterskiej we 
wasnym jzyku i kulturze, oraz 

Ksidz Pralat Dr. Walery Jasiski by zawsze wierny idei zjed
noczenia Polonii w Kongresie Polonii i pracowa lojalnie i 
wydajnie jako delegat i jako czonek Komisji Spraw Wyzna
niowych zarówno w naszym Wydziale jak i dla Zarzdu 

Gównego, -

Zebranie Kwartalne Wydziau Kongresu Polonii na stan Mi
chigan uchwala jednomylnie wyrazi Ksidzu Praatowi Wa
leremu Jasiskiemu najwysze uznanie i wdziczno i ser 
deczne wyrazy czci i gratulacje w pidziesiciolecie jego 
wice kapaskich w imieniu stu piciu organizacji nale
cych do Wydziau i caej Polonii w Stanie Michigan: 

Kongres Polonii Amerykaskiej _ Wydzia na Stan Michigan 

Za zgodno, Kazimierz Olejarczyk Prezes 
Bohdan Grodzki Sekretarz protokóowy 

Hamtramek, l padziernik , 1978 r. 



JQ:SILtiT 
z Pielgrzymk do Polski podczas wakacji w tym roku, 

jak byo planowane, ks. pra. Walery Jasiski si nie uda. 

Mia odprawi dla Pielgrzymów swoj MSZ~ JUBILEUSZOW 

przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Królowej Polski. Wyrok le
karski by bezwzgldny. Odoy na nastpny rok. Czekay tei 
Mysowice i caa przezacna i liczna RODZINA Jubilata. Ksi

a Biskupi polscy, a jego wychowankowie, pragnli razem z 
nim dzikowa Bogu za dar kapastwa suebnego, z ogro
mem ask otrzymanych. Dobry Bóg ma swoje plany i swoje 
drogi najlepsze dla kadego z nas. Ma tei i dla Jubilata. W 
Polsce, podczas wakacji w tym roku, byem tylko jako re
konwalescent po "operacji otwartego serca". Miaem tylko 
i tylko odpoczywa i da sercu i rozcitej klatce moliwo 

zablinienia si, wygojenia. Maem przeto wiele, wiele go
dzin czasu, podczas dugich spacerów i rozmyla, aby zrea
sumowa te dugie dwadziecia osiem lat pobytu i pracy w 
Orchard Lake oraz przyjrzenia si sylwetce KAPANA, PRO
FESORA, UCZONEGO, PRZYJACIELA. 

Cay sens i cel Orchard Lake na tle Polonii, Polski i Kocioa 
ks. Walery wyoy i urzeczwistnia na kaidy dzie, wystar
czyo tylko naladowa i zgbia. Cay sens pozostania poza 
KRAJEM RODZINNYM, ca filozofi zjawiska. któremu na 
imi POLONIA i POLONIA WIATA zgbi l wyjani i uczy 

yciem, jak trzeba bezinteresownie, suebnie , dogebnie 

realizowa. 

Wystarczy zrozumie HERB naszej Uczelni Maryjnej w 
Orchard Lake, a ma si pojcie, jak widzi cel Polonijnych 
Zakadów Naukowych wychowawca ks. W. Jasiski. Herb ten 
to streszc1enie w plastycznv sposób zrobione, dróg c~wa
lebnie rozpocztych orzez Zaoivciela i kontynuowanych przez 
wielu w trudzie trudnym do opisania. 

Wstp do monumentalnego dziea w ramach SACRUM PO· 
LONIAE MILLENNIUM Tom VI nt. "The Contribution of the 
Poles to the Growth of Catholicism in the United States" 
zreszta nawet nie podpisany przez autora ks. dr. W. Jasi· 

skiego, jak bardzo wiele, wiele innych prac i artykuów, daje 
w syntezie krytyczn przeszo, teraniejszo z wizj przy
szych dróg Polonii Katolickiej. Wstp ten jest mistrzowsko 
zrobiony a w nim cay nasz JUBILAT -Filozof Polonii, nieza
stpiony w robieniu syntezy, pro gruntownej analizie faktów, 
zjawisk, materiaów. 

Nikt dotd tak gboko, caociowo i praktycznie nie 
wskaza racji Polonii Katolickiej, jej integralnej cznoci z 
Polsk i Poloni wiata. Myli, wskazania, zadania grup et
nicznych w yciu i wzbogacaniu krajów zamieszkania, które 
ks. prof. Jasiski wykada w Seminarium Polskim w Orchard 
Lake przed 30 laty, dzi s rewelacj, jako najnowsze od
krycia wielu socjologów i szkó akademickich w Ameryce. 
Mamy od czasu do czasu odwiedzajcych nas uczonych, któ
rzy dziwi si, ze my si nie dziwimy ich odkryciami, bo 
one byy przedmiotem egzaminów studentów ks. Jasiskiego 

przed wielu latami. 
Jeli jaka dziedzina winna si doczeka wielkiej rozprawy 

naukowej o ks. Jasiskim to filozofia Polonii, grup etnicz
nych, integracji. ycie i praca ks. Walerego Jasiskiego w 
Polonii bya prosta, suebna, pokorna ale i wielowarstwowa. 

Najwaniejsze , e bya otwart ksig ycia kapaskiego . 

w której mona byo czyta, zagbia si i umacnia. 
Mona byo z bogactw wiele czerpa, cieszy si i sma

kowa, a zwaszcza teraz, kiedy przechodzi prób najwiksz 

- cik chorob, mocarne to karty jego ksigi ycia. 

Mona ycie ks. Jubilata porówna do W~GLA LSKIEGO 

- spalao si dajc: wiato, ciepo, ar. 

wiato w perspektywie nadprzyrodzonej szukania Boych 
dróg, ciepo ludzkiego - kapaskiego, czuego serca. ar aby 
Bogu i ludziom suy dogbnie, doszcztnie si spalajc. 

Bogu najgorcej dzikuj, e mi da ask korzysta z 
otwartej ksigi ycia kapaskiego ks. Jubilata i by obec
nym, kiedy nasz W~GIEL LSKI spala si suc. Przez rce 
Jasnogórskiej Królowej Polski prosz Chrystusa Arcykapana 
o siy i moce dla KAPANA Walerego JASINSKIEGO -
ZOTEGO JUBILATA. 

ks. Zdzisaw J. Peszkawski 





W l>uCt1U WiaRy W BO(ja, któRy JESt RÓDEm yCia l tWORCZOCI, m~DROCI 

1 p1~knoc1. m1toc1 1 RaDoct. 

moja rooziczno ogaRnia: 

• MOICH RODZICÓW, KTÓRZY DALI MI NA USUGACH 

BOGA YCIE; 

cy> MOICH NAUCZYCIELI, KTÓRZY OTWORZYLI MI OKNO 

DO MDROCI BOEJ; 

• KSIY, KTÓRZY MNIE DOPROWADZILI DO YCIA 

NADPRZYRODZONEGO; 

V MOICH BRACI I SIOSTRY, KTÓRZY URZDZILI MÓJ 

OBCHÓD JUBILEUSZOWY W POLSCE; 

• DIECEZJ L.SK., KTÓRA MNIE PRZYGARNA; 

CV LUD L.SKI, KTÓRY ZACHOWA WIAR I POLSKO; 

• POLONI AMERYKASK., KTÓRA PODTRZYMYWALA 

DZIEDZICTWO KATOLICKIE I POLSKIE W U.S.A.; 

v ZAKLADY NAUKOWE SEMINARIUM FOLSKIEGO 

W ORCHARD LAKE, KTÓRE DLA MNIE STAL Y SI 

DRUG. RODZIN. I DRUGIM WARSZTATEM PRACY 

W AMERYCE; 

• PARAFIE POLONIJNE, KTÓRYM BYLEM SZAFARZEM 
SAKRAMENTÓW WITYCH; 

v KS. KANCLERZA MILEWSKIEGO, KTÓRY NALEGA NA 

OBCHODY MOJEGO 50-LECIA; 

• KS. DR. ZIEMB, KTQRY Z ELOKWENCJ. I PRZYJAZNI 

GOSI KAZANIE NA MOIM JUBILElJSZU 

W ORCHARD LAKE; 

v KS. BISKUPA A. KRAWCZAKA, KTÓRY WYGOSI 

SERDECZN. HOMILI W CZASIE MOJEJ MSZY W. 

JUBILEUSZOWEJ . 

• KS. PROB. REMBELSKIEGO, KTÓRY UDOSTPNIL SWÓJ 

PIKNY KOCIÓ PRZEMIENIENIA PASKIEGO DLA 

MOICH UROCZYSTOCI; 

v CZONKÓW VERITAS'U KTÓRZY ZASTPOWALI GRONO 

KREWNYCH l PRZYJACIÓ, KTÓRYCH ZOSTAWIEM 
W POLSCE; 

• ARCHIDIECEZJ DETROICK., KTÓRA MI UMOLIWIA 

PRAC W KOCIELE AMERYKASKIM; 

IV p. DYRYGENTA BUDWEILA I JEGO WSPANIALY CHÓR, 

KTÓRZY UPIKSZYLI MOJ. MSZ WIT. JUBILEUSZOW. 

• "DZIENNIK POLSKI", KTÓRY WYDRUKOWAL LICZNE 

ARTYKUY O MNIE I MOJEJ PRACY W DETROIT; 

CV MISTRZA p. PAWA MALAKA, KTÓRY STARANNIE WYDAL 
WSZYSTKIE DRUKI JUBILEUSZOWE; 

• PANÓW LEKARZY, KTÓRZY W CZASIE MOJEJ CHOROBY 
MNIE WZMOCNILI, ZWASZCZA DR. SHUEY 
I DR. MOHINIDR . 

cy> PILNE PANIE, KTÓRE PRZYGOTOWAY PRZYJCIE 

W ORCHARD LAKE I PARAFII PRZEMIENIENIA PASKIEGO; 

• ZGROMADZENIA, KTÓRE MNIE WPROWADZILY W YCIE 

WEWNTRZNE I PRACE ZAKONÓW W U.S.A.; 

IV TYCH WSZYSTKICH DOBRYCH LUDZI, PRZYJACIÓ, 

KARDYNAÓW, BISKUPÓW, KAPLANÓW, UCZNIÓW, 

WIERNYCH, SIOSTRY ZAKONNE, KTÓRZY DLA MNIE 

OFIAROWALI NIEZLICZONE MODLITWY; 

• TYCH, KTÓRZY MNIE NA WÓZKU ZANIELI DO KOCIOLA 

NA OBCHODY W ORCHARD LAKE I W KOCIELE PRZE
MIENIENIA P A SKIEGO; 

CV WRESZCIE KS. PROF. Z. PESZKOWSKIEGO, KTÓRY 

Z WIELK. UMIEJTNOCI. I W DUCHU PRAWDZIWEJ 

PRZYJANI KIEROWAL OBCHODAMI TAK W ORCHARD 
LAKE, JAK l W DETROIT. 

GloRia in Excelsis Deo et in TeRRa -

Pax bominibas bone uoantatis! 

• Ks_ WaeRy Jasioski 





PIERWSZY KOLOROWY OBRAZEK BY OPACONY PRZEZ 

KS. WALEREGO, 

JAK RÓWNIE NAPISA DOBRY KOMENTARZ, KTÓRY W TYSI.CACH 

EGZEMPLARZY POSZED DO RK WPIERW CZYTELNIKÓW SODALISA, 

A NASTPNIE KTO TYLKO ZAPRAGN.. 



DEO GAATIAS 

Molole & S on, Toronto (C anoda) 





MASS OF THE RESURRECTION 

for 

Monsignor Valerius J. Jasinski 

Monday, November 23, 1981 

Principal Celebrant •.•••••••• Archbishop Edmund Szoka 

Homilist Rev. Stanley Milewski 

Deacon- Gospel •••••••••••••• Rev. Mr. Richard Milewski 

Master of Ceremonies ••••••••• Mr. Gary Dailey 

Thurifer ••••••••••••••••••••• Mr. Joseph Pijanowski 

Cross bearer ••••••••••••••••• Mr. Richard Filary 

Acolyte to Cross ••••••••••••• Mr. Al Grous 
Mr. Tony S ulkowski 

Book bearer - I Reader ••••••• Mr. Joseph Piasecki 

Acolyte to Book •••••••••••••• Mr. Roger Knapp 
Mr. Bill Turowski 

II Reader •••••••••••••••••••• Sr. Joecile Ksycki 

Mitre bearer ••••••••••••••••• Randall Sliva 

Crozier bearer ••••••••.•••••• Manuel Tapia 

Pall bearers ••••••••• • .•••••• Mr. Bill Cook 
Mr. Zbigniew Roman 
Mr. Tom Gresock 
Mr. Dave Rykwalder 
Mr. Ed Struzik 
Mr. Charles Slominski 

Ushers/Usherettes are members of the student body of 
St. Mary's College 



INTRODUCTORY RITE 

(l) PROCE3SIONAL: "Zwycizca mierci", no.39, piewnik 

(2) GREETING 

PENITENTIAL RITE 

(3) FENANCE 

( 4) O FENING PRAYER 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

LITURGY . OF THE WORD 

FIRST READING by Mr. Joseph Piasecki, Wis. 3:16; 9 

RE3PONSORIAL FSALM: "Kto si w Opiek", no. 54 
piewnik 

SECOND READING by Sr. Joecile Ksycki, 2 Tim. 2:8-13 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU---IA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELU---IA 

GOSPEL READING - Jo. 6: 37-40 

(10) HOMILY by Father Milewski 

(11) PRAYER OF THE FAITHFUL 

RESPONSE: You are our Life and Resur.rection, O Lord ••• 

LITURGY OF THE EUCHARIST 

(12) PRE3ENTATION OF THE GIFTS: Hymn no.23, 
"I Lift Up My Soul", Glory & Praise Vol. I 

( 13) PRAYER OVER THE G IFTS 



EUCHARISTIC mAYER 

( 14) PREFACE 

(15) SANCTU3: "Hol.y, Hol.y, Hol.y", from Pe1oquin Mass 
of the Bells, no. 386, Worship II 

( 16) .MEMORIAL ACCIAMATION B from Pe1oquin' s Mass o f 
the Bells, No. 396, Worship II 

(17) FINA.L DOXOIOOY: "Great Amen" from Pe1oquin's 
Mass of the Bells, ~o. 4o7, Worship II 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

CO.MMUNION RITE 

THE LORD'S mAYER 

EMBOLISM 

DOXOLOGY 

SIGN OF PEACE 

BARANKU BOY 

CO.MMUNION MEDITATION: "I Am. t he Bread o f Life", 
No. 126, Worship II 

mAYER AFTER CO.MMUNION 

CONCLUDING RITE 

( 25) FINA.L COMMENDAT ION 

(26) RECE:3SIONA.L: "Witaj Kr61owo", No. 102, piewnik 

No. U2332 

" CHRISTIAN ART" ® 

~ U. S . A. 


