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Wprowadzenie

Rok 2015 wzbogacił rynek wydawniczy wspo-
mnieniami czterech duchownych posługujących 
na Warmii, Mazurach i Powiślu po II wojnie 
światowej. Po opublikowaniu, w tymże roku, 
wspomnień ks. Zenona Szerlego, ks. Edwarda 
Koperwasa i ks. Bronisława Magdziarza, obecnie 
ukazują się wspomnienia ks. Mieczysława Szabli. 

W 2015 r. mija 70 lat od zakończenia II woj-
ny światowej, która zmieniła oblicze konfesyjne, 
polityczne, społeczne i narodowościowe dawnych 
Prus Wschodnich. Obszar Warmii, Mazur i Powi-
śla został włączony w granice państwa polskiego. 
Ziemie te opuszczali dawni mieszkańcy, katolicy 
i ewangelicy. Przybywała natomiast ludność pol-
ska, przede wszystkim wyznania rzymskokato-
lickiego. Oczekiwano na kapłanów, których było 
brak. Wiele świątyń i parafii było pozbawionych 
stałej opieki duszpasterskiej. Z różnych stron Pol-
ski zjeżdżali duchowni, a w 1949 r. otwarto po-
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nownie Wyższe Seminarium Duchowne Hosia-
num, z tym że nie w Braniewie, ale w Olsztynie. 
Do tego Seminarium zgłaszali się młodzieńcy  
z całego kraju. W roku 1953 do furty seminaryj-
nej w Olsztynie zapukał maturzysta z odległej 
diecezji tarnowskiej, prosząc o przyjęcie do Se-
minarium Duchownego, był nim Mieczysław Jan 
Szabla. 

* * *
Ks. prał. Mieczysław Jan Szabla urodził się 

6 maja 1935 r. w Gaboniu, w parafii Gołkowi-
ce, woj. krakowskie. W 1948 r. ukończył szkołę 
podstawową. W latach 1949-1953 uczęszczał do 
liceum ogólnokształcącego im. Juliusza Słowac-
kiego w Starym Sączu. Studia filozoficzno-teolo-
giczne odbył w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Hosianum w Olsztynie w latach 1953–1959. 
Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1959 r.  
w Olsztynie z rąk ks. bpa Tomasza Wilczyńskie-
go. Przez pierwsze dwa lata po święceniach ka-
płańskich duszpasterzował w parafii w Biskup-
cu Reszelskim. W latach 1961-1966 posługiwał 
jako wikariusz na Mazurach, w Olecku, w para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego. Przez dwie 
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dekady był proboszczem w Rogóżu, nieopodal 
Lidzbarka Warmińskiego. W larach 1986–2010 
był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela  
w Bartoszycach. Zasługą ks. Prałata było m.in. 
wybudowanie dość obszernego budynku, w któ-
rym mieści się plebania i dom katechetyczny oraz 
renowacja świątyń. Troskliwie zajął się więźnia-
mi jako długoletni duszpasterz Zakładu Karnego  
w Bartoszycach. Przez pierwsze dwa lata emeryc-
kie mieszkał w domu parafialnym w dotychcza-
sowej swej parafii w Bartoszycach. W roku 2012 
wyjechał do Starego Sącza, gdzie mieszka do dnia 
dzisiejszego. 

Redakcja
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„Księga mego Życia, spięta klamrą odwiecznej 
Tajemnicy – nie odsłoni kart mych 

– bo iść muszę z nakazu Bożej Woli.
Stopy plączące się w gąszczu różnych dróg 

– niosą mnie w tajemniczą dal.
Cóż mogę? – Ja mały cień w różnorodności świata. 

Nie mam w dorobku mej ziemskiej doli nic! 
Jeno serce strudzone, samotne, co modlitwą woła 

do Ciebie. – Boże niepojęty – Zbawicielu mój”.
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Droga mojego posługiwania

Historia jest nauczycielką życia. Ona przeka-
zuje, jak rozwija się i działa każda społeczność.

Kościół ma bardzo bogatą i pouczającą histo-
rię działania, znajdujemy w niej zarówno świet-
ne okresy, jak i upokarzające. Po drugiej wojnie 
światowej, gdy w Polsce rozwijał się komunizm, 
warunki działalności Kościoła były ograniczone, 
a tym samym trudne.

Zarówno moje studia, jak i praca przypadły 
właśnie na te radykalne czasy.

Dom rodzinny

Urodziłem się 6 maja 1935 r. w Gaboniu, pa-
rafia Gołkowice, woj. krakowskie, gdzie zosta-
łem włączony w społeczność Kościoła przez Sa-
krament Chrztu Świętego z rodziców Jana Szabli 
i Anieli z domu Kapłoniak pochodzącej z Ochot-
nicy Dolnej. Jako syn Szabli noszę to nazwisko, 


