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Jak wyglądała droga Księdza do 
kapłaństwa?

Wychowałem się w Taciszowie, 
małej wiosce koło Gliwic na Śląsku. 
Mieszkałem naprzeciwko kościoła 
ojców kamilianów. Był tam nowicjat, 
przez co już od dzieciństwa spoty-
kałem wielu księży. Niektórzy z nich 
przychodzili do nas do domu. W na- 
szej rodzinie i miejscowości, jak 
w wielu podobnych miejscach w Pol-
sce, wiara była czymś oczywistym 
i większość chodziła do kościoła. 

Czy był jakiś przełomowy mo-
ment w życiu Księdza, który zde-
cydował o wyborze powołania?

Były dwa takie momenty. Pier- 
wszym było pojawienie się w na-
szym domu przyjaciela rodziny 
– Janka – który był w Zgromadze-
niu Księży Marianów i chociaż nie 
skończył formacji, wiele opowiadał 
o swojej wierze. On mi uświado-
mił, jak może wyglądać serdecz-
na i bliska relacja z Panem Bo-
giem. Drugim momentem było 
dla mnie wstąpienie do Oazy, do 
której trafiłem przez kurs Filipa 
i wzięcie udziału w wyjeździe ewan-
gelizacyjnym. To było w drugiej 
klasie szkoły średniej i pamiętam 

do dzisiaj, jak przyjąłem wówczas 
Jezusa jako mojego Pana i Zbawi-
ciela. 

A jak to się stało, że wybrał Ksiądz 
właśnie marianów? Czy to za 
sprawą przyjaciela rodziny?

Wspomniany przyjaciel niewie-
le opowiadał o marianach. Kiedy 
przyszedł czas matury i podejmo- 
wania decyzji, zastanawiałem się 
nad studiami z psychologii lub so-
cjologii. Ostatecznie zwyciężyło we 
mnie pragnienie poświęcenia się 
służbie Bogu, które przez kilka lat 
wzrastało w Oazie. W tym czasie 
wpadła mi w ręce książka Carla 
Caretta „Listy z pustyni”, na końcu 

 Ks. Karol Matlok MIC
z jedną z rodzin

w parafialnym kościele

Z ks. Karolem Matlokiem 
MIC rozmawiał Michał 
Krajski.

Z małego ziarna wyrasta 
coś wielkiego
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której znalazłem dane teleadresowe 
marianów. Już w zasadzie napisa-
łem do pallotynów, ale czegoś mi 
tam brakowało i stwierdziłem, że 
jeszcze odezwę się do marianów. 
To, co mnie u nich złapało za ser-
ce to fakt, że na moje pytanie o to, 
czy prześlą mi jakieś informacje na 
swój temat, otrzymałem dwustro-
nicowy osobisty list od ks. Rafała 
Gniazdowskiego MIC, a nie jakiś 
ogólny druk. I tak w 1997 r. wstąpi-
łem do mariańskiego seminarium.

W jaki sposób trafił Ksiądz do 
Czech?

Kiedy skończyłem seminarium 
w 2004 r., przez dwa miesiące po-
sługiwałem w Licheniu. Potem ot- 
rzymałem propozycję pracy w Cze-
chach, którą chętnie przyjąłem. Zo-
stałem wysłany na placówkę w Bru- 
mově-Bylnici na Morawach w die-
cezji Olomouc. Tam spędziłem trzy-
naście lat, po czym trafiłem do Pra-
gi, gdzie pracuję do dzisiaj.

A jakie były początki działalności 
marianów w tym kraju?

Pierwsza misja mariańska w Cze- 
chach miała miejsce w latach 1738-
1740, kiedy to marianin, o. Kazi-
mierz Polak rozpoczął duszpaster-

stwo na Uniwersytecie w Pradze. 
Okoliczności nie pozwoliły wówczas 
na otwarcie stałej misji. W czasie 
reżimu komunistycznego w latach 
1974-1989 marianie organizowali 
konspiracyjne dostawy literatury re-
ligijnej do Czechosłowacji. Zajmo-
wał się tym ks. Stanisław Ługowski 
MIC, który z grupą młodych ludzi 
z Głuchołaz oraz kleryków i księży 
z Nysy, poza książkami dostarczał 
na teren dzisiejszej Słowacji naczy-
nia i szaty liturgiczne oraz pomoce 
katechetyczne. Marianie działali bli- 
sko Trenczyna, w znanym uzdro-
wisku Trenčianske Teplice, a także 
w Trenčianskiej Tepli, Omszeniu 
i Drietomie.

Dlaczego marianie ostatecznie 
zostali w Czechach, a nie na Sło-
wacji?

Marianie na terenach dzisiej-
szej Słowacji posługiwali na prośbę 
biskupów z powodu braku rąk do 
pracy. Kiedy sytuacja się polepszy-
ła pod tym względem, byli bardziej 
potrzebni w Czechach.

Jak wyglądało odrodzenie misji 
mariańskiej w Czechach po 1989 r.?

W 1994 r. marianie objęli opusz-
czone za czasów komunizmu, a po-

siadające długie tradycje, Sanktu-
arium Matki Bożej w Hradku pod 
Pragą. Odbudowane sanktuarium 
stało się zapleczem pielgrzymko-
wym i rekolekcyjnym dla stolicy 
Czech. W 1998 r. Zgromadzenie 
objęło kościół św. Wojciecha w Pra- 
dze. Obecnie marianie posiadają 
trzy placówki w Republice Cze-
skiej: w Brumově-Bylnici, na Hrad-
ku i w Pradze.

Co charakteryzuje Kościół w Cze-
chach?

Według oficjalnych danych w Cze- 
chach jest 45% chrześcijan, ale tyl-
ko 10% przyznaje się do katolicy-
zmu, 1% do protestantyzmu, a re- 
szta określa się jako „niezrzesze-
ni”, niezwiązani z żadną instytucją. 
W całym kraju są dwa seminaria du-
chowne plus jedno w Rzymie. Kle-
ryków jest w nich obecnie jedynie 
70, a przecież część z nich nie do-
trze do święceń. Antyklerykalizm 
wydaje się tutaj znacznie mniejszy 
niż w Polsce, ale to zapewne dla-
tego, że nad Wisłą Kościół wciąż 
ma znacznie więcej do powiedze-
nia i pełni ważniejszą rolę w ży-
ciu społecznym. Zdarzają się tutaj 
oczywiście jakieś wystąpienia an-
tychrześcijańskie, ale generalnie ▶ 

 Poświęcenie domu parafialnego

Z małego ziarna wyrasta 
coś wielkiego
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◀ większość ludzi ma raczej obojęt-
ny, a nie wrogi, stosunek do Kościoła.

Jakie trudności napotykają polscy 
misjonarze w Czechach?

Przede wszystkim jest to kwe-
stia języka. Wydaje się, że czeski 
jest bardzo podobny do polskiego, 
ale istnieje znaczna różnica między 
krótkim spotkaniem z Czechem, 
a wniknięciem w tę kulturę, aby 
móc się w niej swobodnie poru-
szać. Kiedy przyjechałem do Czech, 
przełożeni wysłali mnie do klasz-
toru ojców kapucynów w Brnie, 
gdzie przez trzy miesiące uczyłem 
się języka pod okiem lektora. Dużo 
pomógł mi fakt, że zakonnicy, u któ-
rych mieszkałem, byli Czechami.

A jak Czesi reagują na kapłanów 
z Polski?

Czesi są serdecznie nastawie-
ni, ale zasadniczo znacznie bli-
żej im do Niemiec niż do Polski. 
Poza tym bardzo nie lubią, kiedy 
próbuje się na ich grunt przeszcze-
piać polskie zwyczaje. U nich nie 
ma np. kolędy czy Gorzkich Żali. 
Polscy kapłani muszą być bardzo 
ostrożni z proponowaniem im po-
bożności, którą przywieźli ze sobą. 
Warto dodać, że Czechy mają bar-
dzo bogate tradycje religijne. Po-
siadają np. w czasie Adwentu włas-
ne Roraty na każdy dzień. Naród 
ten przyjął chrzest wcześniej niż 
my, bo w 831 r. i prawdopodob-
nie to od nich przyjęliśmy chrzest, 
chociaż dzisiaj historycy częściej 
mówią o Niemcach. 

Czym różni się duszpasterstwo 
w Pradze od tego na Morawach?

Morawy to kraina, gdzie poboż-
ność jest znacznie większa. Praga 
jako stolica jest prawdopodobnie 
najbardziej zlaicyzowanym miej-
scem w Czechach. Wierzących 
jest w tym mieście zaledwie 1%. 
W związku z tą sytuacją staramy się 
jako marianie docierać do każdego, 
kto przejawia choćby niewielkie 

pragnienie wiary. Wpływa to także 
na to, że wykazujemy się dużą wy-
rozumiałością wobec naszych wier-
nych. Zdajemy sobie sprawę, że po-
siadane przez nich braki w formacji 
nie tak łatwo nadrobić. Widzimy, 
że poziom wiedzy religijnej i przy-
gotowania do sakramentów nie 
zawsze są takie, jak byśmy chcieli. 
Staramy się jednak robić wszystko, 
by byli, jak najlepiej przygotowa-
ni np. przynosząc do chrztu swoje 
dzieci. Wierzymy w łaskę Bożą.

Marianie w Pradze posługiwali 
w kościele w centrum miasta, ale 
potem przenieśli się na przed-
mieścia. Dlaczego?

Była to decyzja biskupa. Kościół 
nie należał do nas, ale był jedną 
z wielu świątyń na starym mieście. 
Biskup zauważył, że dużo więk-
sze potrzeby duszpasterskie są na 
przedmieściach, gdzie buduje się 
nowe osiedla i wyprowadzają się 
mieszkańcy stolicy.

Jak to wpłynęło na duszpaster-
stwo?

Nasza pierwotna lokalizacja była 
bardzo dobra i trafiało do nas wielu 
przypadkowych ludzi, którzy zna-
leźli się na starym mieście. Teraz 
jednak pracujemy głównie wśród 

młodych rodzin z małymi dziećmi. 
Nie obserwujemy tego, że wierzą-
cych jest mało, bo nasz kościół jest 
zawsze pełny, choć trzeba dodać, 
że nie jest duży – pomieści ok. 120 
osób. Parafia liczy 250 wiernych. 
W niedzielę w dwóch małych 
kościółkach odprawiamy cztery 
Msze św. Atmosfera jest bardzo ro-
dzinna, wierni się chętnie angażują 
w życie wspólnoty, po niedzielnej 
Eucharystii spotykamy się z nimi. 
Wcześniej było nas zaledwie dwóch, 
ale teraz dołączył brat Adam Żak 
MIC, więc jakoś sobie radzimy.

Jak Ksiądz ocenia posługiwanie 
wśród Czechów?

Czesi są postrzegani jako jeden 
z najbardziej zateizowanych naro-
dów w Europie. Jak wspomniałem, 
w Pradze jest zaledwie 1% wierzą-
cych. My jednak, jako marianie, 
postrzegamy to inaczej. Widzimy 
wielu aktywnych katolików, całe 
rodziny z małymi dziećmi, które 
starają się żyć po chrześcijańsku. 
Dostrzegam w tym wielką nadzie-
ję. Ktoś może powiedzieć, że to 
niewiele, ale przecież już Pan Jezus 
przyrównywał wiarę do małego 
ziarna, z którego rodzi się coś wiel-
kiego. Wierzę, że w tym wypadku 
jest tak samo.  ■
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