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Priesterwijding van Pawel Zelazny ondanks coronacrisis
Voorleesbrief  bisschop Smeets over versoepeling coronamaatregelen

Emeritus paus Benedictus XVI herdenkt zijn voorganger
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Priesterwijding Pawel Zelazny vindt in besloten kring plaats

‘Wijding, juist in deze tijd, 
is teken van hoop’
Pawel Zelazny heeft op de wip 

gezeten. Verleden jaar oktober 

tot diaken gewijd, zou hij dit 

jaar de priesterwijding ontvan-

gen. Maar met de coronacrisis 

kwam de wip in beeld. Kan de 

wijding plaatsvinden of niet? Na 

veel overleg en nog meer ge-

bed, zo benadrukt de wijdeling, 

werd een evenwicht gevonden 

en kon groen licht worden gege-

ven. Op 6 juni was het dan met 

alle geldende beperkingen zo 

ver. Kon bisschop Harrie Smeets 

de wijding toedienen in de ka-

thedraal te Roermond. Dus kon 

dit hoogtepunt in het kerkelijk 

leven in ons bisdom ook dit jaar 

meebeleefd en gevierd worden. 

Alleen heel anders…

‘Het is een groot cadeau om ouders te hebben die mij Jezus Christus hebben leren kennen’

Offer...
In de aanloop naar de 
wijding spraken wij met 
Pawel Zelazny in de 
kapelanie van zijn hui-
dige standplaats in 
Amby-Maastricht. Hij 
toont zich zeer ver-
heugd dat het lange 
wikken en wegen geleid 
heeft tot het besluit 
om de wij-
ding 
toch te 
laten 

doorgaan. “In overleg met met name 
de bisschop zijn we tot de slotsom 
gekomen om de wijding juist in deze 
tijd wel te laten doorgaan. Het zal 
voor de kerkgemeenschap toch een 
teken van hoop zijn en dus ben ik 
heel blij. Het zal voor mij een onver-
getelijke dag zijn in een jaar dat nie-
mand gauw zal vergeten. Natuurlijk is 
het jammer dat mijn familie niet uit 
Polen kan overkomen. We zien het 
echter als een offer dat we opdragen 
voor al die mensen die lijden onder of 
gestorven zijn aan de gevolgen van 
het coronavirus. Nabestaanden van 
slachtoffers van het virus hebben of-
fers moeten brengen die van een heel 
andere orde zijn. Zij maken een rau-
we werkelijkheid mee die echt pijn 
doet. Als we elkaar daarbij tot troost 
en steun mogen zijn, als wij ondanks 
alle pijn en ellende de stem van Gods 

liefde mogen doorgeven, dan 
hopen wij dat die stem ge-
hoord wordt en doorwerkt...”

Bewogen leven...
Gods roepstem vond al 
op jongere leeftijd weer-
klank in Pawels hart. Een 

goede voedingsbodem was 
daar mede debet aan, geeft 

Zelazny aan als hij 
in het kort 

het 
ver-
haal 

van 

zijn leven vertelt.
“Geboortig ben ik van Gdansk in 
Noord Polen. Van oudsher een rijke 
stad want zij maakte vanaf de 13de 
eeuw deel uit van de Hanzesteden. 
Een handelsstad in die tijd met onder 
andere veel contacten met de Lage 
Landen. Het werd in die dagen tot 
een bijna Nederlandse stad want met 
de invoer van Hollandse bakstenen 
werden heel wat typische Nederland-
se gebouwen opgetrokken, ontwor-
pen door Nederlandse en Vlaamse 
architecten. Ik leefde indirect dus al in 
een stukje Nederland. Daar groeide ik 
op als oudste in een gezin met twee 
broers en twee zussen. 
Een andere ‘band’ met Nederland 
hadden we dankzij mijn opa. Die 
heeft een bewogen leven gekend. In 
de tweede wereldoorlog werd hij op-
gepakt door de bezetter om in Duits-
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‘Hij die ook voor mij gestorven is, houdt van mij zoals ik ben...’

land als dwangarbeider te werk te 
worden gesteld. Op een gegeven mo-
ment kon hij vluchten en kwam eerst 
in Frankrijk terecht om vervolgens 
over te steken naar Engeland. Daar 
liet hij zich inlijven bij de Poolse para-
chutistenbrigade. Oorspronkelijk was 
het de gedachte om de brigade naar 
Warschau te ‘parachuteren’, om de 
daar uitgebroken opstand te onder-
steunen, maar uiteindelijk werd het 
Arnhem… Na de bevrijding enkele 
maanden later stond hij voor de keus 
om of terug te gaan naar Polen of te-
rug te keren naar Engeland. Feitelijk 
een keuze tussen een land waar het 
communisme gevestigd werd en een 
vrij land. Hij koos voor Polen. Dankzij 
die keuze zit ik nu hier. Want hij werd 
de vader van twaalf kinderen waarvan 
mijn vader de zesde was. 
Opa was altijd trouw aan de kerk en 
hij liet zich ook niet door de commu-
nisten uit de kerk verdrijven. Daardoor 
werden hem privileges en voorrech-
ten onthouden maar zijn geloof was 
hem dierbaarder dan de materiële 
voordelen die geloofsverzaking hem 
zouden hadden opgeleverd. Mijn va-
der en moeder deelden zijn overtui-
ging en zijn op hun beurt binnen en 
vanuit de kerk actief geweest en heb-
ben het geloof aan hun kinderen 
doorgegeven. Ook en met name van-
uit de gemeenschap van de Neocate-
chumenale weg waar zij lid van waren 
geworden. Het is een groot cadeau 
om ouders te hebben die ons, die mij 
Jezus Christus hebben leren kennen.”

‘Verkondigt het evangelie’...
Hij heeft de cijferlijst niet bij zich maar 
we geloven hem direct als hij zegt dat 
het leren op de middelbare school 
hem goed afging. Ook op sportgebied 
stond hij zijn mannetje… Niet echt 
een periode waarin de gedachte aan 
het priesterschap op de voorgrond 
stond. “Trouwen, eigen huisje, kinde-
ren krijgen en dat in een vrij land, het 
waren eigenlijk de normale zaken die 
me bezig hielden. Met de talenten die 
ik had en de mogelijkheden die me 
werden geboden, dacht ik mijn leven 
geheel op eigen kracht te kunnen op-

bouwen. Maar er kwam toch een punt 
dat ik begon te twijfelen. Want on-
danks dat ik alles had wat mijn hart 
begeerde, waren er toch momenten 
dat ik me helemaal alleen voelde. Dat 
de vraag naar de zin van het leven mij 
ging bezighouden. Een vraag waarop 
ik zelf geen antwoord vond. Dat ant-
woord werd mij steeds helderder 
dankzij ontmoetingen met mensen 
van de Neocatechumenale Gemeen-
schap. Ik leerde de onvoorwaardelijke 
liefde van God kennen, in mijn hoofd 
leerde ik en in mijn hart voelde ik wat 
het betekent om de echte liefde van 
Jezus te ervaren en te voelen. Hij die 
ook voor mij gestorven en verrezen is, 
houdt van mij zoals ik ben. Voor mij 
de uiterste consequentie vond ik uit-
eindelijk in Zijn woorden: ‘Gaat uit 
over de hele wereld en verkondigt het 
evangelie aan heel de schepping’. 
Maar ook het Woord van God ‘Niet gij 
hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik 
heb u de taak gegeven op tocht te 
gaan en vruchten voort te brengen, 
die blijvend mogen zijn”(Joh 15,16), 
waren beslissend om een antwoord 
op Gods roeping te geven.”

Cruciaal...
Zo omschrijft hij met weinig woorden 
een groeiproces waarbij enkele an-
kerpunten aan te wijzen zijn. 
“In 2011 nam ik deel aan de Wereld-
jongerendagen in Madrid. Tijdens dat 

evenement werd de roeping die ik al 
voelde bevestigd. Daar verdiepte zich 
het besef dat als Hij van mij houdt zo-
als ik ben, dat ik dan van anderen 
moet houden zoals zijn zijn. Dat besef 
was cruciaal voor het verdere verloop 
van mijn leven. Zoals ook de moge-
lijkheid die ik kreeg in Polen om in de 
gemeenschap van het Neocatechu-
menaat te staan en daardoor te kun-
nen groeien in het geloof. Vanuit mijn 
christen zijn merken, dat Jezus met 
mij bezig is wat vervolgens aan de 
basis ligt van de keuze om de roeping 
tot het priesterschap te volgen.”

Struikelblok...
Een roeping die vanaf 210 verder ver-
diept en gevormd werd in en vanuit 
het Grootseminarie Redemptoris Ma-
ter van de gemeenschap van de Neo-
catechumenale weg in Huize Blan-
kenberg in Cadier en Keer. “Nadat 
zoals bij het Neocatechumenaat ge-
bruikelijk door loting werd bepaald 
waar ik mijn priesterstudie zou vol-
brengen Nederland uit de bus was 
gekomen, ben ik hier heel goed opge-
vangen. Zowel door de verantwoorde-
lijken en medestudenten in Huize 
Blankenberg waar we vooral spiritueel 
gevormd worden als ook door het 
grootseminarie Rolduc waar het stu-
deren voorop staat. Ook het regelma-
tig contact met bisschop Wiertz en nu 
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mgr. Smeets helpt mij om te groeien 
in het geloof binnen de Nederlandse 
situatie. Voor mij was de overgang 
niet zo groot. Want de cultuur en kli-
matologische verschillen tussen Po-
len en Nederland zijn niet echt groot. 
De taal was eigenlijk het grootste 
struikelblok, maar ja, hindernissen zijn 
er om overwonnen te worden en dat 
begint aardig te lukken. Komt ook om-
dat mensen in de parochie(s) er heel 
open voor staan om je te helpen.” 

Aparte ervaring...
Een aparte ervaring in het hele pro-
ces noemt Pawel zijn tweejarige sta-
getijd in Chemnitz in het oosten van 
Duitsland. “ Chemnitz is het voormali-
ge Karl Marxstadt in voormalige Oost 
Duitsland. Na het Hitlerbewind en de 
vestiging van de communistische 
maatschappij is de stad, zo zou je 
kunnen zeggen,  kapot gegaan door 
de geschiedenis. Fascisme en com-
munisme hebben de mensen daar 
murw gebeukt. In die jaren van dicta-
tuur en tirannie is het geloof er soms 
heel letterlijk uit geslagen. De plaats 
was een voorbeeld van een stad zon-
der God. In een poging de kerk weer 
present te stellen zond paus Benedic-
tus XVI zes families met twee pries-
ters (nu zijn daar méér dan 20 fami-
lies) vanuit het Neocatechumenaat 
naar die plaats om de kerk vanaf nul 
toch weer present te stellen. Om daar 
stage te lopen, een priester te mogen 
ondersteunen, dat was een mooie 
maar harde ervaring. We hebben mo-
gen meemaken dat mensen de Blijde 
Boodschap gingen aannemen en 
mensen die niets (meer) met God 
hadden, terugkwamen. Het maakte 
mij duidelijk dat God het nooit moe is 
om mensen te zoeken…”

Die apostolische ijver bezielt Pawel 
en zijn collega’s – passtoor-hulpbis-
schop Everard de Jong en kapelaan 
Slaven Brajkovic – om in de vijf paro-
chies die zij bedienen met regelmaat 
op pad te gaan en een vorm van 
straatevangelisatie te bedrijven. 
“Met z’n drieën trekken we afwisse-
lend een buurt in een van de paro-
chies in en spreken daar mensen aan 

die te kennen geven aangesproken te 
willen worden of bellen we ergens 
aan op plaatsen waarvan we denken 
dat we met de bewoners in gesprek 
zouden kunnen komen. Waar mensen 
de kerk niet meer opzoeken, gaan wij 
de mensen opzoeken. Jezus zei niet 
‘wacht op de mensen en verkondig 
mijn woord’, maar wel ‘gaat heen tot 
aan het uiteinde der aarde om het 
evangelie te verkondigen’. Dat woord 
dienen wij vanuit de innerlijke overtui-
ging dat het onze taak is om – zoals 
Hij - de mensen te dienen. Daarom 
word ik priester: Zijn woord en voor-
beeld wil ik mij eigen maken en daar-
door mijzelf en de mensen die om mij 
heen staan gelukkig maken. Dus wil 
ik proberen dat er heel veel mensen 
om mij heen staan…”

Kanttekening...
Het gezegde dat Polen een katholiek 
land is, is volgens Pawel waar maar 
hij plaats er toch een kanttekening bij. 
“Het geldt zeker voor het zuiden van 
Polen waar de mensen traditioneel 
katholiek en sterk verankerd zijn in 

het geloof. Het noorden waarvan ik 
afkomstig ben, laat een toch wel an-
der beeld zien. Vooral in de grote ste-
den zijn toch velen niet kerkelijk en is 
een deel van met name de jeugd te-
gen de kerk gekant. Er is dan ook een 
gebrek aan roepingen te zien. Voor 
de val van het communisme was de 
kerk een schuilplaats voor velen, 
maar daarna zijn toch heel wat men-
sen lauw geworden, vonden ze dat ze 
kerk en geloof niet meer nodig had-
den. Het was ook te merken toen ik in 
mijn omgeving duidelijk maakte dat ik 
priester wilde worden. Mijn broers en 
zusters hadden het er wel moeilijk 
mee maar toch overheerste het ver-
trouwen dat het God is die het beste 
plan met mijn leven heeft. De klasge-
noten was een heel ander verhaal. 
Globaal werd maar een vraag ge-
steld: “ben je nu helemaal van het 
padje…” Nu kan ik volmondig zeggen: 
ik ben niet van het padje. Ik volg juist 
Hem die dé Weg, de waarheid en het 
leven is…”

‘Zijn woord en voorbeeld wil ik mij eigen maken’


