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KAPŁAN WEDŁUG SERCA JEZUSOWEGO

Gromadzimy się dzisiaj, by modlić się i towarzyszyć w drodze do Ojca, ks. Marianowi 
Szlagowskiemu. Zmarł, mając 85. lat, z czego 54. przeżył w kapłaństwie. To piękny czas posługi 
słowu Bożemu i drugiemu człowiekowi.

Składam wyraz bliskości oraz modlitwy pogrążonej w smutku rodzinie i najbliższym. Niech to 
nasze dzisiejsze spotkanie będzie przepełnione nadzieją, że nasze życie zakończy się ostatecznym 
spotkaniem z Bogiem w niebie. 

Nasza obecność jest wyrazem, iż ks. Szlagowski był prawdziwie Bożym kapłanem – Kapłanem 
według Serca Jezusowego, który starał się swoim życiem dać świadectwo tej najwyższej wartości, 
jaką jest zbawienie człowieka. On tę wartość niósł wszystkim, do których został posłany. Módlmy 
się za to, by Bóg, który przyjął ofiarę jego życia oraz cierpienia, odpuści mu grzechy i przyjął go 
do siebie.

Ks. Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC
Metropolita Gdański

 Przywidz, 18 marca 2022 roku
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Kazanie Ks. Prałata Stanisława Łady proboszcza Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim na 
Mszy świętej pogrzebowej za śp. Ks. Kanonika Mariana 
Jerzego Szlagowskiego. Przywidz, kościół Matki Bożej 
Królowej Różańca Świętego, 18 marca 2022 roku.

 

ZOSTAWIŁEŚ PO SOBIE 
PIĘKNY ŚLAD

Drogi Księże Marianie!

1. Przyszliśmy tutaj, do tej przywidzkiej 
świątyni, by podziękować Panu Bogu za Ciebie, 
i za wszystkich, z którymi szedłeś przez 85. lat 
w stronę nieba.

Poprosiliśmy Pana Jezusa, by kolejny raz złożył 
się w ofierze swemu Ojcu, w jedności z Duchem 
Świętym, za Ciebie i za nas. Za tych, których 
już odwołał z tego świata, i którzy jeszcze 
pielgrzymują przez ziemię.

Przybył Ksiądz Arcybiskup Tadeusz, Twój i nasz 
Metropolita. Jest Twoje rodzeństwo: siostry 
i brat z rodzinami. Są krewni. Przybyli Twoi 
współbracia kapłani, koledzy z Twojego roku: ks. 
Gerard Klein i ks. Stasiu Płatek. Są ci, którzy 
byli z Tobą jeszcze w seminarium, i młodsi. Twoi 
przyjaciele, znajomi i parafianie. My spotkaliśmy 
się ze sobą w seminarium: Ty byłeś diakonem na  
szóstym roku, a ja na pierwszym roku.

2. Dziękujemy Bogu za życie, za miłość, 
wiarę i kapłaństwo.

Kiedy miałeś się urodzić, a był to 1937 rok, 
Kościerzyna, Twoi rodzice Anna i Leon, myśleli, 
kim będziesz, dziewczynką, czy chłopcem? Jakie 
imię Ci dadzą? Pan Bóg rozwiązał to. Urodziłeś 
się 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski. A więc będziesz miał imię Maryi – Marian. 
A imię, tak jak nazwisko, zobowiązuje „Noblesse 
oblige” – szlachectwo zobowiązuje!

I szedłeś z Maryją przez życie.
Twoja Patronka była Służebnicą Pańską, 

więc Pan powołał Cię na swego szczególnego 
sługę, na kapłana. Pamiętasz, jak w 1962 roku 
stanąłeś przed drzwiami rektoratu oliwskiego 
seminarium. Zanim ks. rektor Antoni Baciński 
przyjął Cię, przeczytałeś słowa umieszczone 
z lewej strony rektoratu: „Jeśli ośmielasz się 
przyjąć kapłaństwo tylko połową swojej duszy, 
pójdzie za tobą straszne przekleństwo, a życie 
jak zmora zaciąży. A gdy zostaniesz kapłanem 
w całości, kapłanem na wskroś i bez reszty, twe 
serce wypełni bezmiar radości, a duszę pokój 
i łaska!”

3. Maryja towarzyszyła Ci przez całe 
kapłaństwo. Ty starałeś się być godny Jej imienia. 
Gdy zostałeś proboszczem, to wszystkie parafie 
były maryjne.

- 1 lipca 1974 roku, w Twoje imieniny, Ks. 
Biskup posłał Cię do Jodłowna, do kościoła pw. 
Macierzyństwa NMP;

- 2 lutego 1983 roku w święto Ofiarowania 
Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej Ks. 
Biskup posłał Cię do Sopotu do kościoła Matki 
Bożej Gwiazdy Morza;

- a w 1988 roku Ks. Biskup przeniósł Cię 
tutaj, do Przywidza, do kościoła Matki Bożej 
Różańcowej;

- z tej też przywidzkiej parafii powstała nowa, 
w Nowej Wsi Przywidzkiej – kościół Matki Bożej 
Fatimskiej.

4. Niosąc imię Maryi, pragnąłeś, by inni z nim 
szli przez życie. Dlatego na chrzcie, każdemu 
dziecku dodawałeś drugie imię „Maria”.

5. Tak jak Maryja, i Ty miałeś swoje radości 
i smutki.

Wielką radością była Twoja pielgrzymka do 
Ziemi Świętej. Tam jeszcze bardziej zrozumiałeś 
Ewangelię, dotykając miejsc Pana Jezusa i Jego 
Matki. Ze wzruszeniem jechałeś z północy, 
z Nazaretu, na południe, aż za Jerozolimę. 
Myślałeś wtedy, jak Józef ze swoją żoną, Maryją 
brzemienną idą, tam, gdzie narodzi się Boży Syn. 
Pamiętałeś, że „Betlejem” znaczy „dom chleba”. 
A Roman Brandstatter, nawrócony Żyd pisał o tej 
drodze:

„Niebo, pod którym szli, było jak chleb.
Ziemia pod ich stopami była jak chleb.
I dom, do którego szli, był jak chleb” 

(Na granicy czasu).
Ks. Marian dziękował wtedy Bogu, że może 

karmić chlebem niebieskim, odprawiając Mszę 
świętą, dzielić się Jezusem.

Miałeś też swoje trudne chwile i smutki. Gdy 
25 lat temu spaliła się ta przywidzka świątynia. 
Jak zbierałeś grosz, jak jeździłeś z rekolekcjami, 
by odrestaurować ten maryjny kościół.

W chorobie, cierpieniu uczyłeś się być przy 
Chrystusie i Jego Matce Bolesnej. Pamiętałeś, co 
pisał Mickiewicz w „Dziadach”:

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu
Ten nie dozna słodyczy w niebie”.

6. Chciałeś być jak najlepszym narzędziem 
w ręku Boga. Słyszałeś, jak Ojciec niebieski woła: 
„Pomóżcie mi zbudować tę jedyną bazylikę, 
która by mogła naprawdę zbawić świat”. 
Jaką? – Pytamy ciekawie. „Chcę za wszelką 
cenę zbudować bazylikę, której fundamentem 
będą święci kapłani, której światłem będzie 
święty kapłan spalający się gorliwością. 
Chcę zbudować bazylikę, gdzie kapłan będzie 
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amboną prawdy jakiej naucza. Chcę zbudować 
bazylikę, w której głównym ołtarzem będzie 
święty kapłan odprawiający Mszę świętą”. 
Wszędzie potrzebujemy takiej bazyliki. Na co 
się przydadzą te wszystkie wspaniałości sztuki 
– brąz i marmur, jeśli kapłani będą przeciętnymi 
funkcjonariuszami kościelnymi, dobrymi może, 
ale przeciętnymi. „Zbudujcie taką bazylikę 
z jednym chociaż kapłanem a podźwignę całą 
parafię, a nawet całe miasto”.

7. Księże Marianie!
Kilka dni temu, 13 marca, po raz pierwszy 

zobaczyłeś Pana Boga i zobaczyłeś Twoją 
Patronkę, Najświętszą Maryję, Twojego 
Anioła Stróża, zobaczyłeś Twoich rodziców: 
Annę i Leona, i wszystkich zmarłych z rodu 
Szlagowskich i Królów, z jakich Twoja mama 
się wywodziła. Zobaczyłeś naszych biskupów, 
profesorów, duszpasterzy i wiernych, których 
wprowadzałeś do Kościoła katolickiego, których 
jednałeś z Bogiem, karmiłeś Ciałem Pańskim, 
nauczałeś wiary. Ciekawi jesteśmy, gdzie jesteś, 
jaki werdykt usłyszałeś z ust Sprawiedliwego 

Sędziego, pełnego Miłosierdzia.
Przez 85. lat modliłeś się za siebie, by się zbawić. 

Dziś już nie możesz modlić się za siebie. Czekasz 
na Boże miłosierdzie i nasze wstawiennictwo... 
Modlimy się za Ciebie, ks. Marianie, a Ty módl 
się za nas, byśmy mogli się wspólnie spotkać 
w niebie!

Poeta pisze:
„Przychodzisz z niczym na ten świat
i nic nie bierzesz z sobą.
Pozostaw jakiś piękny ślad,
By można było iść za Tobą”.

Księże Marianie!
Zostawiłeś po sobie piękny ślad. Pozwoliłeś 

Panu Bogu dysponować sobą. Dziękujemy więc 
Ojcu, że tyle dobrego przez Ciebie uczynił. Amen.

Ks. prałat STANISŁAW ŁADA
proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

w Pruszczu Gdańskim

Przywidz, 18 marca 2022 roku
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POŻEGNANIE ŚP. KS. KANONIKA MARIANA SZLAGOWSKIEGO

Pożegnanie kogoś, kto zdaje się być częścią naszej parafii od zawsze, niemożliwym jest do 
wypowiedzenia w kilku zdaniach.

Wielu z nas bowiem biegnąc myślami wstecz ma przed oczyma Księdza Kanonika Mariana 
stojącego przed tym ołtarzem, klęczącego w ławce z Różańcem w ręku, czy biegnącego pośpiesznie 
i pozdrawiającego wszystkich mijanych parafian na  przywidzkiej drodze.

Wydaje się, że tak niedawno żegnaliśmy Księdza Kanonika odchodzącego na emeryturę. 
Wspominaliśmy ze łzami wzruszenia wszystkie trudne, ale i jednoczące naszą wspólnotę wydarzenia. 

Tak cieszyliśmy się Jego Jubileuszem 50-lecia kapłaństwa, które też było nam dane razem 
przeżywać. 

Nietrudno było wtedy wypowiedzieć to wszystko, co czyniło Go wyjątkowym, prawdziwym 
Kapłanem, którego szczerość i prostota w wierze, była najlepszym dla nas świadectwem.

… Ale Ksiądz Marian był przede wszystkim dobrym człowiekiem pamiętającym o nas do końca, 
dzwoniąc przy każdej nadarzającej się okazji, z pozdrowieniami dla wszystkich bliskich, pytając 
o zdrowie, choć tych pytań i zatroskania sam potrzebował.

Dziś przychodzi nam pożegnać Ciebie po raz ostatni.
W testamencie pozostawiłeś nam tak wiele wartości.
Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa. 

Możemy Ci, Księże Marianie, ofiarować tylko modlitwę. Wierzymy bowiem, że zasiane przez Ciebie 
ziarno w ludzkich sercach będzie wydawało wciąż nowe obfite plony.

Kochany Księże Marianie żyłeś i wypełniłeś swoje powołanie tak, że ślady stóp Twoich na pewno 
przetrwają…

w imieniu Parafian

MARIAN KOSTUCH
nadzwyczajny szafarz Komunii świętej

Przywidz, 18 marca 2022 roku
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Z paschalną nadzieją w życie wieczne powiadamiam,
że w dniu 13 marca 2022 roku 

odszedł do Domu Miłosiernego Ojca

śp. Ks. MARIAN JERZY SZLAGOWSKI 
Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej

budowniczy kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Nowej Wsi Przywidzkiej

- urodzony 3 maja  1937  roku w Kościerzynie;
- święcenia prezbiteratu przyjął 9 czerwca 1968 roku z rąk Ks. Biskupa Edmunda Nowickiego 

w Bazylice Mariackiej w Gdańsku;
- w latach 1968 – 1971 był wikariuszem Parafii św. Józefa (Chrystusa Króla) w Gdańsku Siedlcach;

- w latach 1971 – 1974 pełnił funkcję wikariusza Parafii św. Brygidy w Gdańsku;
- od 1974 do 1983 roku pełnił posługę duszpasterza przy kościele Macierzyństwa NMP w Jodłownie;

- w latach 1983 – 1988 był administratorem a następnie proboszczem Parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie;
- w latach 1988 – 2012 byl proboszczem Parafii św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu;

- w latach 2012 – 2022 rezydent (emeryt) zamieszkały na terenie Parafii św. Mikołaja w Czapielsku.
Uroczystości żałobne śp. Ks. kanonika Mariana Szlagowskiego miały miejsce 17 marca 2022 roku 

w kościele św. Mikołaja w Czapielsku oraz w kościele Macierzyństwa NMP w Jodłownie. 
Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 

Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego 
w kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Przywidzu, 18 marca 2022 roku. 

Ciało śp. Ks. kanonika Mariana Szlagowskiego złożono w grobie na cmentarzu w Kościerzynie.
Bardzo proszę moich drogich Parafian Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 

o modlitwę w intencji zmarłego Kapłana.

Ks. Andrzej Sowiński
REQUIESCAT IN PACE!
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KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ
W NOWEJ WSI PRZYWIDZKIEJ

Kościół ten powstał wysiłkiem i pracą  Ks. Kanonika Mariana Szlagowskiego 
i Parafian Parafii św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu na początku lat 90. XX wieku.


