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Dziaalność naukowa umiejetnie aczy

z wieloraka,
 bogata w formy posuga pastoralna,
 wychodzac
 naprzeciw posoborowym postulatom sprawdzania kościelnej teorii
w praktyce i poddawanie doświadczeń duszpasterskich refleksji teoretycznej.

KS. RUDOLF BROM
Katowice

KSIADZ

PROFESOR ROMUALD RAK JAKIEGO ZNAEM
Wystapienie

na sympozjum „Ks. prof. dr hab. Romuald Rak
teologiem-pastoralista doby posoborowej”

Z nazwiskiem ks. prof. Romualda Raka spotkaem sie, moge powiedzieć, w zaraniu mojego zycia, gdyz pochodze z tej samej co on miejscowości, z Brzezinki
k. Mysowic. Jest ona zlokalizowana niedaleko miejsca, gdzie schodziy sie kiedyś
granice trzech zaborów, tworzac
 tzw. Dreikeiserecke, czyli trójkat
 trzech cesarzy, nad
rzeka Przemsza.
 Nazwa Brzezinka, w jezyku niemieckim Bürkental, znaczy dolina
brzóz i dobrze określa tamtejsze tereny. Rośnie tam bardzo wiele brzóz. Wystarczy
kilka lat, by na jakimś nieuprawianym terenie, szczególnie poprzemysowym, wyrós
okazay brzozowy las. W dziewietnastym stuleciu w Brzezince i okolicach dynamicznie rozwija sie przemys. Powstaway kopalnie wegla kamiennego i huta cynku. Na
poczatku

dwudziestego wieku, ze wzgledu na kosztowna eksploatacje, kopalnie zamykano, a przemys  szczególnie hutnictwo  upada z powodu braku wegla.
Brzezinka bya zwiazana

historycznie z Mysowicami i parafia mysowicka.
 Od
roku 1893 posiada wasny kośció, a parafie erygowa w 1903 r. arcybiskup wrocawski kardyna Jerzy Kopp.
W tej miejscowości w rodzinie organisty i urzedniczki gminnej w 1920 r. urodzi
sie Romuald Rak. W tym czasie w parafii duszpasterzowa znany na Ślasku

historyk
i pisarz ks. dziekan Jan Kudera (1920-1940). Jest on autorem kilku pozycji ksiaz
 kowych, a takze wielu artykuów publikowanych w czasopismach świeckich i kościelnych. Zapewne umiowanie pracy naukowej Ksiedza Profesora zrodzio sie na probostwie w Brzezince, gdzie obserwowa zaangazowanie duszpasterskie, ale i naukowe
swojego proboszcza. Jak opowiada ks. prof. Rak, czesto otrzymywa od ks. proboszcza Kudery maszynopisy, by zrobić korekte jakiegoś artykuu lub caej ksiaz
 ki.
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Choć urodziem sie, kiedy Romuald Rak by juz ksiedzem po odbytych studiach
teologicznych w Krakowie, Fuldzie, Wiedniu i Linzu (świecenia kapańskie przyja

4 lipca 1943 r.), i jeszcze nie mogem go poznać osobiście, to wiele juz w dzieciństwie o nim syszaem od mojego dziadka, który stawia mi go za wzór, gdy wyraza
pragnienie, bym uczy sie gry na organach. Mawia, ze ks. Rak, majac
 sześć lat,
siada na kolanach swojego ojca i juz gra na organach w kościele w Brzezince.
A jak opowiada mi sam ks. Rak, co potwierdzia moja mama, w czasie jego Mszy
św. prymicyjnej, gdy w procesji wprowadzano go z probostwa do kościoa, moja
mama staa pod krzyzem misyjnym ze mna w wózku dzieciecym. Ten szczegó
Ksiadz
 Profesor wykorzysta bardzo pieknie na Mszy św. w pierwsza rocznice śmierci mojej mamy.
Osobiście poznaem ks. prof. Raka dopiero w Krakowie w czasie studiów teologicznych na wykadach z liturgii i teologii pastoralnej. Oprócz obowiazuj
 acego

materiau, zapoznawa on nas z historia diecezji, a szczególnie z aktualnymi jej problemami. By w jakiś sposób acznikiem

nas  kleryków przebywajacych

w Seminarium
Duchownym w Krakowie z macierzysta diecezja katowicka.
 Jego wykady byy
czesto okraszane wicami i zabawnymi historyjkami, które wywoyway u kleryków
salwy śmiechu. Jak później mawia, reakcja kleryków na jego wice bya oznaka,
 czy
jakiś kleryk nadaje sie do kapaństwa, czy tez nie. W tych osadach

ponoć sie nie
myli.
Od 1973 r., kiedy z woli bp. Herberta Bednorza, jako pracownik Kurii Diecezjalnej w Katowicach, zamieszkaem przy ul. Gen. Zajaczka

2 w Katowicach – Ksiadz

Infuat mieszka naprzeciw, pod jedynka – moje kontakty z nim byy bardzo bliskie.
Mimo ze, jak to wcześniej zaznaczyem, dzielia nas duza róznica wieku, sta mi sie
wtedy ojcem, przyjacielem i powiernikiem róznych, niejednokrotnie trudnych spraw.
Dzieki niemu poznaem wielu wspaniaych ludzi, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.
Byem przy nim do ostatniej chwili jego zycia, które zakończy 24 września 2003 r.
w Domu Ksiezy Emerytów im. św. Józefa w Katowicach.
Ks. infuat Romuald Rak suzy trzem biskupom diecezji katowickiej. Powoany
do Kurii Diecezjalnej przez bp. Stanisawa Adamskiego, wspópracowa z bp. Herbertem Bednorzem oraz bp., od 1992 r. abp. Damianem Zimoniem. Przezywa w 1952 r.
wypedzenie z diecezji biskupów Stanisawa Adamskiego, koadiutora Herberta Bednorza i sufragana Juliusza Bieńka. By świadkiem rzadów

nasanych przez wadze
komunistyczne administratorów diecezji. Przed objeciem przez nich Kurii Diecezjalnej, ks. Rak jako notariusz kurialny usuna
 z akt, szczególnie teczek personalnych
ksiezy, wszystko, co wadza komunistyczna mogaby wykorzystać przeciwko tym
osobom czy Kościoowi lokalnemu. Sam by inwigilowany przez wadze komunistyczne, o czym wspomina w swoim notatniku pod data 12 listopada 1952: „kilkugodzinne przesuchanie na UB”. Mimo ze pracowa w kurii w czasie nieobecności
prawowitych biskupów, utrzymywa kontakt z wypedzonym bp. Stanisawem Adamskim i jego kapelanem, dzielacym

z nim losy wygnania, obecnie emerytowanym
arcybiskupem biaostockim Stanisawem Szymeckim, z którym aczya

go wielka
przyjaźń.
Ks. prof. Romuald Rak zy skromnie. Suzbowe mieszkanie, fortepian, samochód
ford fiesta  to cay jego majatek.

Kiedy po śmierci bp. Bednorza ksieza zaczeli typować
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kandydata na jego nastepce, mówiono: „choć juz starszy, ale moze ks. Rak?”. On w rozmowie powiedzia mi wtedy: „ja zawsze chciaem być tylko profesorem”.
Nie moim zadaniem jest oceniać twórczość ks. prof. Raka. Zrobili to inni, a i na
sympozjum wiele na ten temat powiedziano. Chciabym tylko zwrócić uwage na
Eucharystie; zajmowa sie nia wiele lat i poświeci jej kilka publikacji, zasadnicze
pozycje to: Eucharystia w zyciu chrześcijanina (Katowice 1984) oraz Euchrystia
w wypowiedziach papiezy i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej (Londyn 1987).
Pragne jednak podkreślić, ze Ksiadz
 Profesor nie tylko pisa i mówi na temat
Eucharystii, ale nia zy. Bedac
 z nim kiedyś w Austrii, mieliśmy odprawiać tzw.
Msze św. polowa,
 obok restauracji. Gdy wyszliśmy do Mszy św., uczestnicy siedzieli
juz za stoami, a przed wielu z nich stay kufle z piwem. Wtedy Ksiadz
 Infuat ostro
zareagowa, mówiac:
 „Jezeli kufle z piwem nie znikna ze stoów, Mszy św. nie bedzie”. Zwlekaliśmy z jej odprawianiem, az wszystkie kufle zniky. I jeszcze jeden
przykad, jak bardzo ceni Eucharystie. Kazda Msza św. przez niego sprawowana
bya zapisana w zeszycie. Pozostawi trzy bruliony. Na końcu kazdego roku podsumowywa liczbe odprawionych Mszy św. Mówi mi: „Te zeszyty dacie mi po śmierci
do trumny”. By czowiekiem modlitwy. Pamietam, jak nam klerykom, a później
równiez ksiezom mówi: „Kazdy ksiadz
 nie powinien rano opuszczać swego mieszkania, gdy wpierw nie odmówi laudesów”. W czasie podrózy samochodem zawsze
mobilizowa do odmawiania rózańca, i to w róznych jezykach, które zna.
Kocha muzyke. W kościoach śpiewana jest jego Msza św. i kilka pieśni, które
opracowa. Mia fortepian w mieszkaniu i czesto, gdy by sam w domu, gra lub
komponowa. A gra znakomicie. Kiedyś w Niemczech, bedac
 w odwiedzinach,
zagra na fortepianie. Przechodzacy
 ulica ludzie zatrzymywali sie, by posuchać
wirtuoza, a na drugi dzień pytali gospodarzy, co to za artysta gra wczoraj u nich
klasyczne utwory.
Wiele mozna by jeszcze mówić o ks. prof. Romualdzie Raku. Ale dodam na
koniec mojego świadectwa ze, pomaga i zacheca do pisania prac naukowych, co
chyba najlepiej moga ocenić jego byli studenci. Umia cieszyć sie osiagnie
  ciami
swoich studentów. Moge to powiedzieć na wasnym przykadzie. Kiedy z powodu
śmierci mojego promotora przerwaem pisanie pracy doktorskiej, majac
 ja juz prawie
na ukończeniu, wprost mnie zwyzywa. Powiedzia: „Prace napisaeś, a nie umiesz
napisać wstepu i zakończenia”. Dziekuje.

