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Słowo o. rektora

Wpatrzeni
w Oblicze
Miłosiernego

M

ądrość i sprawiedliwość Boga na ścieżkach człowieczej historii oraz wierność
we wszystkich Jego dziełach nosi niezmiennie od dwóch tysiącleci rysy
miłosiernego Oblicza Jezusa Chrystusa. Przez cud Wcielenia Słowa, które

stało się Ciałem, możemy odtąd spojrzeć naszemu Bogu prosto w oczy. W Jego zaś świętej,
choć poranionej Twarzy odbija się jak w lustrze ludzkich dziejów niezwykła solidarność
niezmiennie miłującego Stwórcy wobec wciąż na nowo niewiernego stworzenia. Takie
spotkanie „w cztery oczy z Bogiem” odsłania przed nami dwie prawdy naszego istnienia:
grzech i odkupienie. Z kontemplacji Jego miłosiernego Oblicza rodzi się zaś odwieczny
imperatyw dla wszystkich pokoleń uczniów Mistrza z Nazaretu – kochać tak, jak kocha
Bóg i żyć tak, że już bardziej nie można.
U progu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oddajemy w dłonie Czcigodnych i Szanownych Czytelników ten kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, tym razem
poświęcony w całości perspektywie i wyobraźni Miłosierdzia, zgodnie z zachętą Ojca
Świętego Franciszka, który wzywa nas, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc
dobroć i czułość Boga. Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych którzy są daleko, niech
dotrze balsam miłosierdzia, jako znak Królestwa Bożego, które jest pośród nas.
Naszym Drogim Przyjaciołom, Szlachetnym Dobroczyńcom oraz duchowym Członkom „Rodziny Odkupiciela” ślemy z tuchowskiego wzgórza życzenie błogosławieństwa
pokoju wraz z zapewnieniem o naszej szczerej modlitwie przed tronem pomagającej nam
nieustannie Matki Miłosierdzia.
Oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów
w Tuchowie
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W drodze do...
br. Hubert Starzycki
postulant

Jestem
przekonany,

że warto!

P

ierwsza myśl o wkroczeniu na tę wać. W tamtym „nieszczęściu” widzę teraz
drogę pojawiła się po nawróceniu, Boży Palec, bo oprócz doświadczenia swojej
które przeżyłem w połowie gim- słabości i odkrycia różańca, poznałem przednazjum. Zapoczątkowała je bliska mi osoba, smak tego, jak to jest, kiedy robi się w życiu
która kwestionowała prawdziwość naszej rzeczy zupełnie niewspółgrające z naszym
wiary i mając wpływ na mnie, „podkopała” wnętrzem. Podkreślam słowo przedsmak,
fundamenty moich dziecięcych przekonań. To bo liceum trwało niespełna trzy lata.
sprawiło jednak, że zacząłem wtedy szukać
Już na początku drugiej klasy zdecydoprawdy o Bogu i natrafiłem na „Dzienniczek” wałem, że w życiu chcę odnaleźć swoją
św. Faustyny. Przedstawiał on zupełnie drogę i zająć się czymś, co by przynosiło koinny obraz Stwórcy, niż
muś pożytek. Myśli o katen, który był zakorzenioKompletnie nie płaństwie pojawiały się
ny w mojej głowie. Był to
co jakiś czas. Zwłaszcza że
wiedziałem,
w
jaBóg kochający, troszczący
duchowość była dla mnie
kim kierunku mam odskocznią i sprawiała, że
się o nas, wybaczający, ale
zmierzać. Zacząłem moje serce ożywało po goprzede wszystkim obecny.
W miarę jak chłonąłem
więc szukać pomo- dzinach zmagań z matetreść „Dzienniczka”, rodziła
Nie traktowałem
cy i prosić Pana matyką.
się we mnie myśl o tym,
ich jednak poważnie i w
Boga, aby wskazał zasadzie uciekałem od nich,
by stać się dobrym człomi jakąś ścieżkę.
wiekiem i wejść w głębszą
jak mogłem, zwłaszcza że
więź z Jezusem.
to oznaczałoby bezżenność,
Gimnazjum dobiegło
a pragnienia związane z tą
końca i przeżyłem pierwszą lekcję pokory, sferą wydawały mi się w tamtym czasie
mianowicie zabrakło mi 2 punktów w rekru- priorytetem. Kompletnie nie wiedziałem,
tacji do liceum, żeby dostać się na biol-chem, w jakim kierunku mam zmierzać. Zacząłem
a zamiast tego przydzielono mnie na mat-fiz. więc szukać pomocy i prosić Pana Boga,
Był to dla mnie „koniec świata”, bo akurat aby wskazał mi jakąś ścieżkę. Odkryłem
z tych dwóch przedmiotów byłem najsłabszy wtedy w serwisie YouTube masę filmów
i nie udało mi się przez wakacje przeprofilo- z kazaniami i konferencjami takich księży
4
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W drodze do...
jak Piotr Pawlukiewicz, Adam Szustak czy
Fabian Błaszkiewicz.
Ich homilie i konferencje były dla mnie
czymś zupełnie nowym, bo przyznam, że
nikt wcześniej nie rozbudził we mnie takiego zainteresowania Panem Bogiem. Dzięki
nim dowiedziałem się, że każdy człowiek
ma swoją niepowtarzalną misję, która choć
może być na pozór podobna do misji innych
osób, w odniesieniu do Boga jest jednak
absolutnie unikalna, a powołanie przejawia
się w naszych najgłębszych pragnieniach i że
za naszymi największymi lękami ukryte są
dla nas najwartościowsze ścieżki. Przyznam,
że od momentu nawrócenia, co jakiś czas
czułem gdzieś w głębi siebie, że radykalne
pójście za Jezusem może spełniłoby moje
marzenia, ale jednocześnie budziło to we
mnie paniczny lęk.
Jak trafiłem na redemptorystów? Śmieszna
rzecz, bo przypadkiem. Mimo że mieszkam
kilkanaście kilometrów od Tuchowa i sły-

szałem już wcześniej np. o Radiu Maryja,
to jakoś nie byłem świadomy, że to zgromadzenie w ogóle istnieje. Starsi koledzy
z liceum „wyciągnęli” mnie na rekolekcje
powołaniowe i po początkowych oporach
uznałem, że mi się podobało. Bez wątpienia
były one wielką pomocą, zwłaszcza te pod
koniec klasy maturalnej, na których podjąłem decyzję o wstąpieniu. Wielki wkład
miały też rozmowy z „powołaniowcami”
i wiele innych zdarzeń, o których niestety
nie zdążę tu opowiedzieć.
Mimo że w postulacie jestem dopiero
2 miesiące, to już widzę, jak wiele dobrych
zmian we mnie zachodzi i choć nie wiem,
co przyniesie przyszłość, to powierzam ją
Bogu. Dodam jeszcze, Drogi Czytelniku, że
jeśli od dłuższego czasu myślisz o wejściu
na tę drogę, to szukaj, rozmawiaj z mądrymi
ludźmi i otwórz serce na to, co Pan Bóg do
Ciebie mówi. Jestem przekonany, że warto.
Proszę o modlitwę za mnie i współbraci.

Z wizytacji generalnej w bardzkiej wspólnocie
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W drodze do...
br. Dariusz Dudek CSsR
rok II

Stół zastawiony

Obfitym
Odkupieniem

„S

zczególnym przedmiotem tego
Po drugie – Jezus Chrystus, który stał
przepowiadania jest «Obfite się ofiarą za moje grzechy. On doskonale
Odkupienie», czyli miłość Boga wie, kim jestem, jaka jest moja przeszłość,
Ojca, który «pierwszy nas umiłował i posłał jakie są moje wady. Chrystus to wszystko
swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za zna (ja dopiero uświadamiam sobie wiele
nasze grzechy» (1 J 4, 10) i przez Ducha Świę- rzeczy), a mimo to „odważył” się mnie
tego ożywia wszystkich w Niego wierzących” zaprosić do pójścia za Nim. Jego Obfite
(Konstytucje CSsR, nr 6). W ten sposób Ob- Odkupienie wyraża się też w tym, że On
fite Odkupienie wyjaśniają
nie pyta: „Ile dla Mnie
Konstytucje Zgromadzenia
W słynnej ikonie zrobiłeś? Co możesz Mi
Redemptorystów. W taki
Jak chcesz odwdzięRublowa „Trójca dać?
sposób rozumiem je takczyć Mi się?”. Jezus pyta:
Święta” widzimy „Czy kochasz Mnie?” i wiże ja.
trzy postacie sie- dząc, jak nieporadnie chcę
Po pierwsze – miłość
Boga Ojca, który jak prawdzące przy jed- dać temu wyraz, zawsze
dziwy ojciec wychowuje
mi naprzeciw,
nym stole – obraz wychodzi
mnie do tego, bym się stał
zawsze o mnie walczy.
Trójcy, wspólnoty Chrystus, jak to podkreśla
prawdziwym mężczyzną,
obfitej miłości, któ- papież Franciszek, nigdy
dobrym redemptorystą,
tym, kim On chce mnie
ra wylewa się na nie nudzi się w przebamieć – Jego synem. Wyraża
czaniu. Częsta spowiedź
całe stworzenie...
się to w moim życiu barjest dla mnie spotkaniem
dzo konkretnie – spotkania
z Jego Odkupieniem.
z ludźmi, wspólnoty, przyjaciele, rekolekPo trzecie – Duch Święty, który ożywia.
cje, modlitwa czy ogromna ilość wydarzeń Choć Trzecia Osoba Boska jest dla mnie
i wyzwań w moim życiu, o których nigdy ważna, często zdarza mi się o Nim zaponie pomyślałem, że mogą mnie czekać, są mnieć, podejmować moje obowiązki bez
– o czym jestem święcie przekonany – pla- proszenia Go o pomoc. Szybko jednak Duch
nowane przez Ojca, który wychowuje mnie, „upomina” się o mnie: przez słowo Boże,
jak własnego syna.
książkę czy zwykłą rozmowę z drugim czło6
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W drodze do...
wiekiem. Przypomina mi, że bez Niego nie
Pamiętam pewną sytuację, gdy napisadam rady niczego sensownego zdziałać, że łem do znajomej osoby wiadomość na fabez Niego skupię się tylko na sobie i stracę cebooku, ot tak, żeby zapytać, czy wszystko
swoje życie. On ciągle mnie ożywia, pomaga dobrze. Już po chwili myślałem tylko: „Paotwierać się na wychowującego mnie Ojca nie Boże, co ja mam tej osobie napisać, żeby
i przebaczającego wciąż Jezusa.
jej pomóc?”, gdyż ta osoba miała poważny
W słynnej ikonie Rublowa „Trójca Święta” problem do rozwiązania. Wtedy w mojej
widzimy trzy postacie siedzące przy jednym głowie zaczęły pojawiać się wspomnienia,
stole – obraz Trójcy, wspólnoty o b f i t e j dawne i obecne trudności, które okazywały
miłości, która wylewa się na całe stworze- się być tak bardzo podobne do sytuacji
nie, dlatego przy
tej osoby. Jakiś
tym stole jest
głos doradzał mi:
wolne miejsce
„Napisz o tym;
– dla mnie, dla
powiedz, jak somojego współbie z tym radzisz”.
brata, mojej roI widziałem, jak
dziny, przyjaciół,
z biegiem czasu
ludzi, do których
ta osoba uspoBóg mnie posyła.
kaja się, jak
Wszyscy mamy
dociera do niej,
zaproszenie, by
że nie jest tak
razem z Bogiem
źle, że Bóg jest
obfitej miłości
cały czas z nią.
i miłosierdzia
To było piękne:
zasiąść przy jedstać się świadnym stole.
kiem tego, jak
Dużo w tych
Bóg wykorzykilku akapitach
stuje to, przez
słów: dla mnie,
co sam mnie
moje, mi, ja...
przeprowadza,
Owszem, Obfite
by pomóc innej
Odkupienie jest
osobie. Jak Duch
moim doświadŚwięty uzdalnia
Ikona Trójcy Świętej autorstwa Rublowa
czeniem, ale nie
mnie do podzielechcę go zatrzymać dla siebie. Chcę, aby nia się tym. To było jak przyprowadzenie
i inni byli przekonani, że nie są sami, że drugiej osoby do tego wolnego miejsca przy
Ojciec czuwa nad nimi, że Jezus odkupił także stole Trójcy, stole zastawionym Obfitym
ich, a Duch Święty może ich poprowadzić Odkupieniem, przy którym zasiadają trzy
przez życie w sposób, jakiego nigdy by sobie najbardziej kochające nas Osoby i trzymają
nie wymarzyli. Głoszenie takiego Obfitego tam miejsce dla każdego z nas. Mam naOdkupienia, zapraszanie do jednego stołu dzieję, że będę mógł być takim narzędziem
Trójcy Świętej jest właśnie zadaniem każ- Obfitego Odkupienia cały czas i że sam
dego redemptorysty. Nieważne, na jakim będę dawał się zapraszać do tego stołu
etapie formacji się znajduje.
przez innych.
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015
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Być redemptorystą
o. Michael Brehl CSsR

O Bożym
miłosierdziu
z generałem
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
o. Michael Brehl – redemptorysta, od 2009
roku przełożony generalny Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela. Wcześniej pracował jako duszpasterz i proboszcz, a następnie
jako misjonarz. Przez 8 lat był przełożonym
Prowincji Edmonton–Toronto w Kanadzie.
Należał do Komisji Teologicznej Kanadyjskiej
Konferencji Zakonnej.

br. Tomasz Bil: Drogi Ojcze Generale,
jesteśmy u początku Roku Miłosierdzia
ogłoszonego przez papieża Franciszka. Czym
jest miłosierdzie Boże dla redemptorystów?
o. Michael Brehl: Miłosierdzie jest bardzo blisko serca naszego charyzmatu. Jeśli
pamiętasz Psalm 130, mamy w nim zdanie:
„U Niego obfite odkupienie”. Pełne zda-

Być redemptorystą
nie brzmi: „U Niego miłosierdzie i obfite
odkupienie”. Mamy zawsze to połączenie
pomiędzy odkupieniem a miłosierdziem. Odkupienie jest zawsze miłosiernym dotykiem
Boga, zmieniającym nasze życie, aby doprowadzić nas do komunii z Nim. Miłosierdzia
doświadczamy również we wzajemnych
relacjach ze sobą, ponieważ jesteśmy wezwani zarówno do uczynków miłosierdzia co
do ciała i co do ducha. Miłosierdzie jest tak
bardzo bliskie temu, co znaczy być redemptorystą. Nieść obfite odkupienie, to znaczy
dzielić się Bożym miłosierdziem z tymi, do
których jesteśmy posłani.
TB: Czy widzi Ojciec jakieś wspólne punkty w orędziu św. Faustyny i misji naszego Zgromadzenia?
MB: Orędzie św. Faustyny brzmi: „Jezu
ufam Tobie”, co jest jakby podsumowaniem
oddania św. Alfonsa woli Bożej. Ufamy
woli Boga, bo On pragnie zawsze naszego
dobra. Możemy całkowicie powierzyć się
w ręce Boga, bez ograniczeń, we wszystkich sytuacjach. Myślę, że to było sercem

przesłania św. Faustyny. Mogę ufać Bogu we
wszystkim, co Bóg robi dla mnie i dla świata. Było to również obecne u św. Alfonsa,
który mówił, że wola Boża jest dla naszego
dobra – zawsze, w każdym przypadku – dla
naszego odkupienia. Przesłanie św. Faustyny,
by powierzyć się Bożemu miłosierdziu, Bożej
opiece, Bożej miłości, jest w istocie zaproszeniem, które my, redemptoryści, mamy głosić
światu, oddając się całkowicie w ręce Boga.
TB: Następne pytanie jest związane z poprzednim. Jeżeli zostałby Ojciec zapytany o jeden szczególny element naszej duchowości,
jej klejnot, który miałby szczególne znaczenie
w chrześcijańskim życiu, co by to było?
MB: Myślę, że tym klejnotem jest miłosierdzie. Ono samo w sobie jest elementem
centralnym i znamiennym naszej duchowości. Jednak zawsze, kiedy mówimy o miłosierdziu, musimy mieć na względzie to, co
papież Franciszek napisał o miłosierdziu
w swojej bulli na rok jubileuszowy, gdzie
jest mowa o trzech wymiarach miłosierdzia.
Pierwszy: Bóg jest miłosierdziem. To jest

Być redemptorystą

Bóg, z którym jesteśmy związani, który nas
powołał, który jest miłością, który zawsze
wychodzi naprzeciw naszym słabościom.
Miłosierdzie musi być przeżywane
w praktyce. Chodzi tu o uczynki miłosierdzia co do ciała, o czym dzisiaj czasami
zapominamy. Nie mówi się dziś o tym tak
wiele, jak wtedy, kiedy ja byłem młody.
Uczynki miłosierdzia co do ciała: chorych
odwiedzać, strapionych pocieszać, umarłych grzebać, pomagać głodnym i ubogim,
więźniów nawiedzać. Te uczynki miłosierdzia co do ciała są jakimś konkretnym
doświadczeniem życiowym. Uczynki miłosierdzia co do duszy: modlić się za siebie
nawzajem, przebaczać sobie nawzajem
itd. Wszystko to jest bardzo ważne dla redemptorysty. Kolejnym elementem, który
ojciec święty akcentuje, jest miłosierdzie
i pojednanie. Potrzebujemy doświadczać
miłosierdzia w sposób konkretny poprzez
wybaczenie. Wybaczenia, które pochodzi
od Boga, doświadczamy w sakramencie
10

pojednania. Ale chodzi także o to wybaczenie pochodzące od rodziny, od tych,
z którymi żyjemy, wybaczenie, którego
doświadczamy poprzez nasze ludzkie relacje. Pojednanie służy budowaniu pokoju.
Myślę, że miłosierdzie jest samo w sobie
koniecznym elementem, byśmy stawali się
w pełni ludźmi oraz byśmy potrafili lepiej
porozumiewać się z innymi.
TB: Jak redemptoryści i ludzie związani
z nami, nasi parafianie, ci, którzy się za
nas modlą, mogą w konkretny sposób
zaangażować się w Rok Miłosierdzia?
MB: Myślę, że dla redemptorystów
najważniejszą sprawą jest uczynienie miłosierdzia centralnym tematem naszego
przepowiadania w czasie tego roku. Myślę,
że musimy być bardzo ostrożni i musimy
upewnić się, czy poprzez to wszystko, co
robimy dla głoszenia Ewangelii, głosimy także miłosierdzie. To powinno być
na pierwszym planie. Miłosierdzie, które
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015
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zaprasza, które wita, życzliwie przyjmuje,
miłosierdzie, które ogłasza Boże przebaczenie. Natomiast pod względem naszych
relacji z ludźmi w parafiach, myślę, że dobrze
byłoby postawić sobie pytanie teraz, gdy
zaczynamy razem planować ten rok: Jak możemy uczynić to przesłanie czymś naprawdę
konkretnym w działaniu? Co możemy zrobić
razem? Tu i teraz. Gdzie konkretnie musimy
być z orędziem miłosierdzia wśród tych ludzi,
w tej wspólnocie parafialnej?
TB: Jako redemptoryści przygotowujemy
się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Czy zechciałby Ojciec zachęcić i dodać
odwagi naszym młodym czytelnikom, aby
wzięli udział w tym wydarzeniu?
MB: Absolutnie. Ja starałem się brać
udział w każdych Światowych Dniach
Młodzieży, kiedy tylko mogłem, odkąd Jan
Paweł II zapoczątkował to dzieło w latach
osiemdziesiątych. Nigdy tego nie żałowałem.
Każdemu, kto czyta te słowa i zastanawia się:
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

powinienem czy nie, mówię: IDŹ! Zaryzykuj!
Prawdopodobnie będziesz musiał poświęcić
pieniądze, aby się zarejestrować i wziąć
udział. Będziesz musiał poświęcić czas, ale
nie będziesz tego żałował. Jeśli tylko masz
możliwość, by wziąć udział, przyjeżdżaj. Tego
nie można przegapić.
I myślę, że kiedy
zobaczysz papieża
Franciszka w Krakowie, będziesz
zdumiony tym,
jak ludzie reagują, bo On
mówi wprost
o Bożej miłości, miłosierdziu, o Bożej
opiece. Nie możesz tego przegapić! Ja też
tam będę.
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Być redemptorystą
o. Kazimierz Fryzeł CSsR

wykładowca spowiednictwa w Wyższym Seminarium Duchownym
Redemptorystów w Tuchowie

Sakrament
miłosierdzia

Ś

więty Alfons, nasz założyciel, głosząc Ewangelię ludziom najbardziej
opuszczonym i ubogim, nie kończył
misji czy rekolekcji na wygłaszaniu kazań lub
katechez, ale zaraz podprowadzał słuchaczy
do źródła Bożego miłosierdzia, jakim jest
sakrament pokuty. Dlatego w czasie głoszonych misji czy rekolekcji sam zasiadał do
konfesjonału, aby posługiwać w jednaniu
i odradzaniu ku głębszemu życiu. Kiedy zaś
wiernych było więcej, zapraszał swoich współbraci do celebrowania sakramentu pokuty.
Był mocno przekonany, że przepowiadanie,
które nie prowadzi do nowego życia poprzez
dobrze przeżyty sakrament pokuty, nie będzie
owocowało. Przepowiadanie winno prowadzić
do wiary i życia z wiary. A istotą tejże wiary
jest przyjęcie w swoje życie największego Daru
Boga Ojca, jakim jest Jezus Chrystus Odkupiciel, tzn. przyjęcie Jego Ewangelii i życie nią
na co dzień oraz przyjęcie Jego samego, który
przecież pragnie żyć w nas i z nami.
Ojcowie Kościoła bardzo często nazywali
sakrament pojednania drugim chrztem, szczególnie chrztem pokuty. Rzeczywiście, jak podczas sakramentu chrztu Jezus Chrystus, który
ochrzczonego zanurza w sobie, nawiązując
z nim przymierze, i zamieszkuje w nim jak
w świątyni, podobnie jest i w sakramencie
miłosierdzia, gdzie sam obecny Zmartwychwstały przyjmuje całego człowieka, oczyszcza
go z grzechów, odnawia z nim przymierze
i odnawia w nim swoje zamieszkanie. Stąd
redemptorysta powinien czuć się jako ten,
który przepowiada obfite odkupienie, które
jest darem i owocem nieskończonego miło12

sierdzia Bożego oraz jako ten, dzięki któremu
wierni zanurzają się w samym źródle tegoż
miłosierdzia. Sprawowanie sakramentu pokuty jest więc ściśle związane z głoszeniem
Ewangelii, a zwłaszcza najbardziej opuszczonym i ubogim, którym potrzeba najwięcej
Bożego miłosierdzia.
Papież Franciszek wydając na rozpoczęcie
Roku Miłosierdzia List apostolski Misericordiae vultus, rozpoczyna go od znamiennych
słów: Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia
Ojca (MV 1). A przecież sakrament pojednania
jest przede wszystkim osobowym spotkaniem
z tymże Obliczem Ojca, czyli Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. W dalszej części
papież mówi: Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na
spotkanie (MV 2). Miłosierdzie będzie zawsze
większe od grzechu i nikt nie może ograniczyć
miłości Boga, który przebacza (MV 3).
Jeżeli sakrament pojednania jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem, który zanurza
człowieka grzesznego w swoim miłosierdziu
i przywraca mu nowe życie, a my jesteśmy
powołani i wyposażeni we władzę sprawowania tegoż sakramentu, to jak możemy zaniedbywać posługiwanie tak wielkim darem,
skarbem, który otrzymaliśmy w darze święceń
i misji Kościoła dla dobra Ludu Bożego? Dlatego celebrowanie pokuty dla ludu jest naszym
odpowiedzialnym obowiązkiem i priorytetem,
szczególnie w powołaniu redemptorysty.
Warto wspomnieć naszego założyciela, św.
Alfonsa, który pod koniec swojego bardzo
pracowitego życia miał powiedzieć, że nikomu
podczas wszystkich lat posługiwania w sakraRodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

Być redemptorystą
mencie pojednania nie odmówił rozgrzeszenia,
ale każdego tak kierował, aby pojednać go
z Chrystusem. Każdy więc kapłan, a zwłaszcza redemptorysta, winien doskonale znać
i pamiętać słowa Pana Jezusa z Ewangelii
wg św. Mateusza „…Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Papież Franciszek w cytowanej już bulli
pisze: W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako Ojca,
który nigdy nie uważa się za zwyciężonego,
dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie
odrzucenie. Znamy te przypowieści, a szczególnie trzy z nich: przypowieść o zaginionej owcy,
o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym
(por. Łk 15, 1-32). W tych przypowieściach Bóg
zawsze przedstawiony jest jako pełen radości,
przede wszystkim, gdy przebacza. Znajdujemy
w nich istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie ukazane jest jako siła, która zwycięża wszystko, wypełnia serce miłością
i pociesza przebaczeniem. (…) Jesteśmy więc
wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to
nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie
(MV 9). Wszystko w działaniu duszpasterskim
Kościoła powinno zostać otulone czułością,
z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego
głoszenia i z jego świadectwa ukazanego
światu nie może być pozbawione miłosierdzia.
(…) Kościół żyje niewyczerpanym pragnieniem
ofiarowania miłosierdzia. (…) Nadszedł znowu
czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne
głoszenie przebaczenia. To jest czas powrotu do
tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości
i trudności naszych braci (MV 10). To wszystko
w sposób szczególny dokonuje się poprzez
posługę w sakramencie pojednania. Dlatego
każdy redemptorysta winien o tym w swoim
posłannictwie apostolskim pamiętać. Papież
Franciszek podkreśla na nowo, że Kościół żyje
swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje
i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot
Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża
do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem (MV 11).
Wydaje się, że każdy człowiek dotknięty grzechem, zniewoleniem jest na peryferiach życia
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

i pragnie jednego
- odzyskać pokój
sumienia w zjednoczeniu z Bogiem,
co dokonuje się
w sposób najszczególniejszy w sakramencie pokuty. Iluż
ludzi spotkałem
już w moim życiu,
którzy po przeżyciu
sakramentu pojednania poczuli pokój,
radość, sens życia.
Osobiście ośmielę
się powiedzieć, że w moim już przeszło czterdziestoletnim posługiwaniu jako kapłana
redemptorysty, spełniałem wiele czynności
duszpasterskich, rekolekcyjnych, wykładowych, wychowawczo-formacyjnych, ale najwięcej poczucia sensu mojego życia, dawała
i daje mi posługa w sakramencie pojednania,
której to posługi nigdy nie unikam.
Wracając do słów papieża Franciszka czytamy: Z przekonaniem na nowo kładziemy
w centrum sakrament pojednania, ponieważ
pozwala dotknąć nam wielkości miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego.
(…) Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, żeby
spowiednicy stali się prawdziwym znakiem
miłosierdzia Ojca. Bycie spowiednikiem to
nie improwizacja. Spowiednikami stajemy
się przede wszystkim wtedy, gdy wpierw sami
jako penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy
nie zapominajmy, że być spowiednikiem znaczy mieć udział w samej misji Jezusa i być
konkretnym znakiem ciągłości miłości Bożej,
która przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzymał
dar Ducha Świętego dla przebaczenia grzechów
i za to jesteśmy odpowiedzialni (MV 17).
Mam jedno marzenie, które jest jakimś
dziwnym wołaniem płynącym z mojego
sumienia, a mianowicie pragnąłbym, aby
nasze kościoły, przy których są nasze wspólnoty, stały się miejscami nieomal stałego
sprawowania sakramentu pojednania, gdyż
ludziom dzisiaj tego najbardziej potrzeba.
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Duchowość
o. Ryszard Bożek CSsR
wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym
Redemptorystów w Tuchowie

„Przywrócić Bogu
miłosierne oblicze”

J

eden z angielskich benedyktynów
wspomina o „lęku” przed Bogiem
i o tym, jak wiele czasu zajęło mu
uwierzenie, że Bóg jest miłością. Takie samo
doświadczenie może mieć ktoś z czytelników:
może boi się Boga, jako Kogoś wielkiego
i dalekiego od ludzkich spraw i świata, jako
takiego, który nas nie rozumie, bo jest Bogiem, dalekim Bogiem.
Dobrze się stało, że papież Franciszek
ogłosił nadzwyczajny rok miłosierdzia, który
rozpoczynamy 8 grudnia 2015 roku. Będzie to
dla nas okazja do odnowienia naszej wiary
i odkrycia na nowo, że Bóg jest miłością
miłosierną. Pisze papież Franciszek: Jezus
Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. W «pełni
czasów» (por. Ga 4,4),
gdy wszystko było
gotowe według
Jego planu zbawienia, zesłał
On swojego
Syna, narodzonego
z Maryi
Dziewicy,
aby objawić
nam w sposób ostateczny swoją

miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por.
J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami,
gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Potrzebujemy nieustannie
kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia.
Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia
i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia.
I dalej: Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca,
było objawienie tajemnicy Bożej miłości
w jej pełni. «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8. 16),
ogłasza — po raz pierwszy i jedyny na kartach Pisma świętego — Jan Ewangelista.
Ta miłość jest już wtedy możliwa, widoczna
i namacalna w całym życiu Jezusa. Jego
osoba jest niczym innym jak tylko miłością.
To miłość, która się daje za darmo.
Św. Augustyn zapisuje piękne słowa,
które warto zapamiętać: Łatwiej jest Bogu
powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie.
Tak właśnie jest. Gniew Boga trwa tylko
przez chwilę, podczas gdy jego miłosierdzie
trwa na wieki.
Zrozumiał to świetnie założyciel redemptorystów św. Alfons de Liguori, który żył
w ciekawych czasach, w których jednak Bóg
był przedstawiany jako surowy i daleki od
człowieka. Czasy założyciela to czasy panującego jansenizmu. Jednym z zaleceń tej
nauki było rzadkie i starannie przygotowane przystępowanie do Komunii, ponieważ
uważano, że grzesznicy nie są jej godni. Św.
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Duchowość

Nasz święty niestrudzenie podkreślał, że Bóg
jest Ojcem i kocha
wszystkich ludzi.
Ukazywał Go jako
Boga, który kocha
wszystkich ludzi
miłością bezinteresowną i zawsze
jako pierwszy.

Alfons w sposób bardzo praktyczny i konkretny zwalczał te poglądy poprzez swoje
kazania, spowiedź, książki, obrazy oraz muzykę. Wszystkie te narzędzia wykorzystywał,
aby powiedzieć, przekazać tę wielką prawdę,
że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest miłością!
Na misje święte, które często wygłaszał, zabierał ze sobą obraz Jezusa ukrzyżowanego,
bardzo cierpiącego i skrwawionego, aby
pokazać słuchaczom, że to cierpienie Jezusa,
Jego wyniszczenie dokonało się z miłości, że
w Nim jest nasze życie.
Nasz święty niestrudzenie podkreślał, że
Bóg jest Ojcem i kocha wszystkich ludzi.
Ukazywał Go jako Boga, który kocha wszystkich ludzi miłością bezinteresowną i zawsze
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

jako pierwszy. Bóg miłosierny
objawia się w sposób konkretny w Jezusie Chrystusie.
Jezus Chrystus dla św. Alfonsa jest Zbawicielem człowieka, który uwalnia go
z niewoli grzechu. W Synu Bożym, dzięki Jego dziełu Odkupienia, otrzymaliśmy wszystkie
możliwe dobra. On jest dla nas
źródłem świętości i wzorem życia. Nasz święty odkrywa prawdziwe misterium Chrystusa,
głosząc Go jako przyjaciela ludzi najbardziej
opuszczonych i zdesperowanych. Jest przekonany, że tylko obraz Boga będącego Miłością
jest w stanie nawrócić grzesznika. Rozważając
życie Jezusa, w sposób szczególny akcentuje
Jego Mękę i Śmierć, które były najwyższym
dowodem Jego Miłości. Ta Miłość Jezusa
Chrystusa jest jedyną i ostateczną racją,
która doprowadziła Go do oddania życia za
ludzi. W tym kontekście lepiej rozumiemy
motto naszego zgromadzenia: „Obfite
u Niego Odkupienie”. Mówiąc o miłości
Boga, św. Alfons często pyta: „Czy Bóg
nie zasługuje na całą naszą miłość?”.
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Duchowość
W swojej pięknej książce „Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym” napisał:
Człowiecze – zdaje się do nas mówić Pan – zauważ, że to Ja jako pierwszy cię umiłowałem.
Nie było cię jeszcze na świecie, co więcej –
świat jeszcze nie zaistniał, a Ja już cię kochałem. I od kiedy, jeśli tak można powiedzieć,
jestem Bogiem, od kiedy ukochałem Siebie
samego, ukochałem również ciebie. Miała
więc rację św. Agnieszka męczennica, tak
odpowiadając na propozycję małżeństwa ze
strony młodzieńca: Inny oblubieniec uprzedził
cię w miłości do mnie. Bóg mój pierwszy mnie
ukochał; On umiłował mnie od wieczności.
Słusznym więc jest, abym poza Nim nikogo
innego nie kochała. I dalej w tej samej książce przywołuje Jana z Avila, który w swoich kazaniach nigdy nie przestawał mówić
o miłości Boga do ludzi. A pisze tak: Mój
Odkupicielu, ukochałeś człowieka tak, że jeśli
ktoś pozna i rozważy tę miłość, nie może Cię
nie kochać, ponieważ twoja miłość gwałtem
zdobywa serca, jak to wyraża Apostoł Paweł:
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miłość
Chrys t u s a
przynagla
nas. Źródłem miłości
Jezusa do ludzi jest Jego miłość do Ojca.
Dlatego w czasie ostatniej wieczerzy powiedział do uczniów: niech świat się dowie, że
Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec
nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! (J 14, 31). Ale
dokąd? Aby umrzeć za ludzi na krzyżu.
Niech w tym roku jubileuszowym wspiera
nas św. Alfons de Liguori, wielki propagator
miłości i miłosierdzia Boga, ten, który całe
swoje życie poświęcił, aby przybliżyć tę
miłość ludziom jego czasów.
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Boży szaleniec
o. Paweł Mazanka CSsR
wykładowca metafizyki i filozofii Boga w Wyższym Seminarium
Duchownym Redemptorystów w Tuchowie

Redemptoryści
w Powstaniu
Warszawskim –
rzeź Woli

K

lasztor i kościół pod wezwa- uczestniczył również ks. biskup Karol Nieniem św. Klemensa przy ul. Ka- mira, który akurat był w klasztorze i poparł
rolkowej 49
prośbę ojca przełożonego.
na warszawskiej Woli
Na próżno. Żołnierze odpojest niewielkim i raczej
wiedzieli, że klasztor jest
skromnym obiektem
najwyższym budynkiem
pośród powstających
w tej okolicy, mają rozkaz
nowych pięknych biugo zająć i uczynić tutaj starowców. Klasztor posiada
nowisko strzeleckie. Przejednak tragiczną historię
łożony ze łzami w oczach
związaną z Powstaniem
ustąpił. Czy przeczuwał
Warszawskim. W końcu
zbliżającą się tragedię?
lipca 1944 r. w klasztorze
W klasztorze urządzono
było 30 zakonników. Już
punkt zborny, wywieszo1 sierpnia po południu
no biało-czerwoną flagę
w klasztorze zjawili się
i budynek klasztorny obsaprzedstawiciele AK i wedziła silnie uzbrojona gruzwawszy ojca przełożopa powstańcza. Pierwsze
nego oznajmili, że mają
dni powstania przyniosły
rozkaz zająć klasztor na
względny sukces powstańcele wojskowe. Przełożocom. Niemcy wydawali
ny o. Józef Kania prosił
się być zaskoczeni rozmażołnierzy, aby tego nie
chem walk. Jednakże już 4
robili, bowiem w klaszsierpnia na Woli oddziały
torze jak również w kopowstańcze zaczęły uciekać
Pomnik przy ul. Wolskiej 79,
ściele jest dużo ludności
w kierunku Śródmieścia
upamiętniający rzeź Woli
cywilnej, przede wszystprzed przeważającymi sikim kobiet i dzieci. Mogą być oni narażeni łami uzbrojonych po zęby Niemców. Ludna wielkie niebezpieczeństwo. W rozmowie ność cywilna pozostała bez żadnej ochrony,
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wystawiona na pastwę rozwścieczonych
wrogów.
Kościół redemptorystów zapełnił się okolicznymi mieszkańcami, którzy spodziewali
się, że przebywając w kościele w większej
grupie, będą bardziej bezpieczni. W nocy
schodzili do piwnic klasztoru. Zakonnicy
dzielili się z nimi skromnym pożywieniem,
wydawano zupę i to, co jeszcze zostało
w klasztornej kuchni.
Święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia, okazało się tragiczne dla wspólnoty
redemptorystów. Wokół paliły się domy,
około 4 rano niemieccy oprawcy z grupy Dirlewangera podeszli pod klasztor. Dano znać,
że Niemcy wzywają kogoś, kto zna język
niemiecki. Z piwnicy wyszedł o. przełożony
z o. Tadeuszem Müllerem. Zaraz powrócili
i oznajmili, że wszyscy mają opuścić piwnice,
a kto tego nie uczyni zostanie na miejscu
rozstrzelany. Wyszli ojcowie jak również
duża grupa ludności cywilnej. Ustawiono
ich pod ścianą fabryki Henneberga i tam
zrewidowano. Wszystkich pognano
w stronę kościoła św. Wojciecha
przy ul. Wolskiej.
Gdy doszli do kościoła, zakonników od razu oddzielono
i wprowadzono na niewielki plac fabryki Marczewskiego i Kirchmeiera
naprzeciw kościoła św.
Wojciecha. Młody gestapowiec podbiegł
do ojca przełożonego
i krzyknął z wściekłością: „Mieliście lepiej
niż księża w Niemczech, a wychowałeś
bandytów. Zastrzelę
was jak psów”. Zapewne
sądził, że w ostrzeliwaniu
Niemców z budynku klasztornego przy ul. Karolkowej
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brali udział również zakonnicy. Egzekucję
redemptorystów, która miała miejsce 6 sierpnia1944 r., tak relacjonuje naoczny świadek:
„Przed kościołem św. Wojciecha ustawiono
nas w dwuszeregu. Ojcowie stali w pierwszej
grupie. Poprowadzono pierwszą grupę, czyli
ojców, na plac narzędzi i maszyn rolniczych.
Ojcowie stali w luźnym dwuszeregu twarzami ku spalonym kamienicom. Stali spokojnie,
jak skamieniali. Wtenczas na naszych oczach
rozpoczęto strzelać do ojców. Wyższy gestapowiec podchodził do każdego z tyłu i strzelał z automatu w kark, a gdy ciało omdlałe
bezwładnie na nogach opadło, jedną i drugą
serią z automatu dopełniał zbrodni. I tak
zastrzelił wszystkich. Pozostawił tylko ojca
przełożonego. Ten musiał patrzeć na wszystko.
Gdy wreszcie po jakichś 5 minutach, gdy już
sadysta gestapowiec nasycił się widokiem
morderstwa i widokiem nieszczęśliwego ojca

Boży szaleniec

rektora, obszedł trupy wokoło i zaszedł z frontu, wymierzył ojcu przełożonemu w czoło i dał
serię, a potem w serce i tak dokończył dzieła.
Teraz kazano nam wszystkie trupy poukładać
na dopalającym się stosie po poprzednich
ofiarach. Obok jeszcze były stosy trupów
do spalenia”. Należy dodać, że w miejscu
egzekucji zakonników, tzn. na placu fabryki Marczewskiego, naprzeciw kościoła św.
Wojciecha, zamordowano i spalono około
2 tys. mieszkańców Woli.
Ofiara zakonników, tak jak i wielu tutejszych parafian, wpisała się w wielką
liczbę pomordowanych mieszkańców Woli
w czasie Powstania Warszawskiego.
Wybitny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Konstanty Michalski
napisał wydaną w 1947 r. książkę pod wymownym tytułem: „Między heroizmem
a bestialstwem”. Można powiedzieć, że te
słowa streszczają dramatyczną historię ludzkości dwudziestego wieku, a w pewnym
sensie historii każdego człowieka. Ks. MiRodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

chalski zauważa bowiem, że człowiek jest
rozpięty, tak jakby na linie, umieszczony
jakby na moście pomiędzy heroizmem a bestialstwem. Człowiek zdąża w jednym bądź
drugim kierunku, poprzez małe, codzienne
kroki, powtarzając dobre bądź złe czyny.
Słowo „bestialstwo” pochodzi od słowa „bestia” oznaczającego zwierzę. Już Arystoteles
próbował zdefiniować bestialstwo trafnie
mówiąc, że bestialstwo to przekroczenie
miary w nikczemności.
Nasi pomordowani ojcowie i bracia zmierzali w kierunku heroizmu i świętości. Od
początku powstania pozostali na swoim
posterunku. Do końca spowiadali, odprawiali Msze św., wydawali skromne posiłki,
dawali schronienie przerażonym parafianom i mieszkańcom Woli. Mieli propozycje
ucieczki do Śródmieścia, a jednak zostali do
końca, spodziewając się, że czeka ich śmierć.
Wytrwali do końca i, jak wierzymy, osiągnęli
nagrodę wieczną.

19

Rodzina Rodziny
Grażyna Karaś
Poradnia Rodzinna w Tuchowie

Świeccy
współpracownicy

w dziele
Odkupiciela

W

iększości z nas „świecki misjonarz” kojarzy się z opuszczeniem rodziny, kraju na kilka
czy kilkanaście lat i z podjęciem konkretnej
pracy jako wolontariusz w miejscu przeznaczenia.
Świeccy misjonarze mają prawo do prowadzenia w Kościele działalności misyjnej,
która wynika z mandatu misyjnego Chrystusa, przekazanego każdemu ochrzczonemu.
A do czego w moim przypadku zapraszają redemptoryści?
Moja współpraca misyjna z redemptorystami nie polega na opuszczeniu rodziny
i miejsca zamieszkania. Przy odrobinie chęci,
wygospodarowaniu czasu i pasji można zaangażować się i podjąć takie dzieło, jakim
jest niesienie pomocy ludziom, którzy jej
potrzebują. I wcale tu nie chodzi konkretnie
o pomoc ekonomiczną, bo pomagać można
i trzeba na wiele sposobów.
Kiedy ponad dwadzieścia lat temu o. Stanisław Gruszka z namaszczenia ówczesnego
proboszcza o. Stanisława Madei założył
Krąg Rodzin, wówczas z radością wstąpiliśmy z mężem do tej wspólnoty. Wieloletnia
formacja i różne inicjatywy tej grupy zapewne były przygotowaniem do następnych
inicjatyw podejmowanych przeze mnie na
przestrzeni wielu lat. Wracając do Kręgu
Rodzin, to już właśnie w tej wspólnocie za-
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inicjowałam tzw. „duchową adopcję dziecka
na odległość”. Przy współpracy grupy prowadziliśmy zbiórki dobroczynne, zaś ofiary
wysyłaliśmy potem do redemptorystów na
misje. W ten sposób przekazany przez nas
„dar serca” mógł konkretnie pomóc dzieciom
w Burkina Faso czy Arajal d’Ajuda, gdzie
posługują redemptoryści. Całe to dzieło
prowadzone było przy pomocy o. Mirosława
Grakowicza i o. Sylwestra Cabały.
Od kilkunastu lat moje zaangażowanie
w wolontariacką pracę w Poradni Rodzinnej przynosi konkretne owoce małżeństwu,
rodzinie czy poszczególnym osobom potrzebującym właściwej pomocy lub wsparcia,
przy ścisłej współpracy poszczególnych proboszczów, którzy posługują w sanktuaryjnej
parafii.
Praca na niwie duszpasterstwa rodzin
owocuje w różnych parafiach prowadzonych przez Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela. Z nostalgią wspominam moje
pierwsze rekolekcje w Laskowej, na które
zostałam zaproszona przez o. M. Grakowicza,
redemptorystę, by wspólnie poprowadzić
naukę stanową dla małżonków i młodzieży.
Po wygłoszonych konferencjach rozdaliśmy
400 płytek CD „Życiu zawsze tak”. Potem pojawiły się następne propozycje współpracy
od o. Zbigniewa Bruzi czy o. Pawła Drobota.

Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

Rodzina Rodziny
Moja współpraca z redemptorystami to
wspólnie prowadzone rekolekcje dla małżonków, które rozpoczęliśmy z o. Pawłem
Drobotem w domu rekolekcyjnym w Lubaszowej. Były one i są doświadczeniem
przepełnionym troską niesienia pomocy
tym, którzy jej potrzebują. Kontynuacja
tego dzieła miała miejsce w Krakowie na
Zamoyskiego u redemptorystów. Pragnę
też podzielić się inicjatywą, której na imię
„randka małżeńska”. Jest ona adresowana
do młodych małżeństw na starcie, organizowana w naszej sanktuaryjnej parafii.
Współpraca z o. proboszczem Bogusławem
Augustowskim wzbogaca znacząco tematy podejmowane na tych spotkaniach. Na
rekolekcjach czy spotkaniach małżeńskich
proponujemy naukę odpowiednich relacji
małżeńskich, wzajemnej komunikacji. Rozmawiamy o wartościach, miłości, szacunku,
przebaczeniu czy sposobie rozwiązywania
konfliktów, czyli jednym słowem staramy
się, wspólnie łącząc siły, służyć radą tym,
którzy jej potrzebują. Naszą naukę opieramy
na Biblii i nauce głoszonej przez Magisterium Kościoła.
Bardzo ważnym elementem współpracy z redemptorystami jest wspólny wysiłek włożony we właściwe i odpowiednie
przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. Razem w tym dziele prowadzimy
dni skupienia dla narzeczonych i katechezy
przedmałżeńskie. W dniach skupienia bierze
udział młodzież praktycznie z całej Polski,
ale najliczniej z okolicznych miejscowości.
Spotkania prowadzę ja i ojciec pełniący
aktualnie funkcję proboszcza – obecnie o. B.
Augustowski. Natomiast przy prowadzeniu
kursów przedmałżeńskich, które organizowane są w różnych parafiach prowadzonych
przez redemptorystów, zaangażowanych jest
wielu ojców z prowincji.
Myślę, że w mojej misyjnej współpracy
z redemptorystami warto by wspomnieć
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

o zaangażowaniu świeckich w posługę lektorów, która to w parafii podejmowana jest
od ponad dwudziestu lat. Jednak systematycznie, w niedziele i święta, zainspirował ją
o. Mirosław Grakowicz. Obecny proboszcz
o. Bogusław Augustowski zaproponował,
by podjąć się też czytania słowa Bożego
w ciągu tygodnia, co udało się wprowadzić w czyn. Czytając słowo Boże, głosimy
światu Dobrą Nowinę, przyczyniamy się do
szerzenia Królestwa Bożego.
Być świecką misjonarką w moim przypadku, to służyć pomocą, radą i wsparciem,
współpracując z redemptorystami w podejmowanych inicjatywach, wzajemnie
się uzupełniać, dzielić się nie tylko swoimi
talentami, ale przede wszystkim wiarą.
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Światowe Dni Młodzieży
o. Paweł Drobot CSsR
Grupa „Redemptor”

Światowe Dni
Młodzieży

z redemptorystami

W

drugiej połowie lipca 2016 roku
odbędą się w Krakowie XXXI
Światowe Dni Młodzieży.
Temat spotkania został zaczerpnięty
z Ewangelii wg św. Mateusza i brzmi: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 6,7).
Nieprzypadkowo jako centralne miejsce
tych szczególnych dni został wybrany Kraków. To właśnie tutaj przez objawienia, jakie
otrzymała od Jezusa św. Faustyna Kowalska,
została rozpalona iskra miłosierdzia Bożego,
którą rozniecił po całym świecie papież
miłosierdzia – św. Jan Paweł II.
ŚDM Kraków 2016 to święto młodych,
które w Polsce będzie trwać dwa tygodnie.
Pierwszy etap (20 - 25 lipca) to spotkania
młodzieży z całego świata w różnych miejscach naszego kraju. Za tę część odpowiadają
poszczególne diecezje. Drugi etap (25 - 31
lipca) to spotkania w Krakowie. W tym
czasie będą głoszone katechezy, odbywać się
będzie festiwal młodych, zostanie otwarte
centrum powołaniowe. W czasie wydarzeń

centralnych, które młodzież przeżywać będzie razem z ojcem świętym, zaplanowane
są: droga krzyżowa, czuwanie modlitewne
i Msza Święta.
Młodzież z duszpasterstw prowadzonych
przez redemptorystów będzie przeżywać
ten szczególny czas razem jako jedna grupa
„Redemptor”. Na dzień dzisiejszy do naszej
grupy zapisało się już około 1500 młodych
ludzi z kilkunastu krajów świata. Dni w diecezjach przeżywać będziemy we Wrocławiu.
Młodzież włączy się tutaj między innymi
w „Mercy Fest” (Festiwal Miłosierdzia).
Zaplanowane jest również przejście przez
bramę miłosierdzia, katechezy oraz prezentacja poszczególnych grup młodzieży
redemptorystowskiej z całego świata, a także
zwiedzanie miasta.
Druga część ŚDM to wydarzenia w Krakowie. Młodzi przyjadą tutaj 25 lipca. Cała nasza grupa będzie goszczona na terenie parafii
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy prowadzonej przez redemptorystów. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie

Światowe Dni Młodzieży
przeżyć ten szczególny czas. W tym roku
przeżywamy jubileusz 150-lecia otrzymania
przez redemptorystów ikony Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Jest to ikona miłości
i miłosierdzia. Dlatego też patronką młodzieży redemptorystowskiej na ŚDM jest
Matka Boża Nieustającej Pomocy.
W ramach ŚDM Kraków 2016 odbędzie
się światowe spotkanie młodzieży redemptorystowskiej z całego świata – Dzień
Alfonsjański. Będzie to środa 27
lipca 2016. Przed południem
na Rynku Podgórskim katechezę wygłosi biskup redemptorysta, następnie będzie
celebrowana Msza święta. Po
południu odbędzie się redemptorystowski festiwal młodych, w czasie którego
generał o. Michael Brehl skieruje przesłanie
do młodych.
Od 28 lipca rozpoczną się centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży. Będzie
to dzień przyjazdu ojca świętego. W piątek
29 lipca będziemy uczestniczyć w drodze
krzyżowej młodych. W sobotę 30 lipca będzie czuwanie modlitewne z papieżem, a w
niedzielę 31 lipca Msza Święta i posłanie
młodych, aby nieśli orędzie miłosierdzia
do swoich krajów i środowisk.

Tych wszystkich, którzy chcą przyłączyć
się do grupy „Redemptor” i jako młodzież
redemptorystowska wspólnie przeżyć ten
szczególny czas, zapraszamy do dołączenia do
nas. Zapraszamy także zespoły i grupy ewangelizacyjne do włączenia się we wspólne
przygotowania dni w diecezji we Wrocławiu,
Dnia Alfonsjańskiego oraz Festiwalu Młodych. Jeżeli ktoś chce zaangażować się jako
wolontariusz, także jest dla niego miejsce
w naszej grupie. Więcej informacji można
znaleźć na naszej stronie www.krakow2016.
redemptor.pl.
Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie wpisane są w obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W swoim orędziu na ŚDM Kraków
2016 papież Franciszek napisał, że „Jezus
Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić
czas łaski od Pana, przynosząc dobrą nowinę ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok
niewidomym i wolność uciśnionym (por.
Łk 4,18-19)”. Są to te same słowa, które stoją
u podstaw ewangelizacyjnej duchowości redemptorystów. Potwierdzają one aktualność
tego charyzmatu i misji we współczesnym
świecie, jakim jest niesienie płomienia miłosierniej miłości Chrystusa na wszystkie
krańce świata.

Centrum Duszpasterstwa Powołań
o. Witold Baran CSsR
duszpasterz powołań

C

Ktoś się
		za ciebie
modli

hcę Państwu podziękować, bo kiedy
było naprawdę ciężko czułem jakąś
niewidzialną siłę, która mnie niosła.
Myślę, że to była Wasza modlitwa i że dzięki
niej tu (w Zgromadzeniu Redemptorystów
– przyp. red.) jestem.
Tymi słowami jeden z braci, którzy w tym
roku wstąpili do postulatu redemptorystów,
zwrócił się do uczestników rekolekcji dla
członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich, którzy
po raz pierwszy przybyli na lubaszowską
„Górę Tabor”.
Nie wiem, czy wiesz, Drogi Młody Czytelniku, że masz setki, a nawet tysiące prawdziwych przyjaciół, którzy każdego dnia się
za Ciebie modlą. Nie znasz ich osobiście, oni
Ciebie nie znają, ale jesteś dla nich bardzo
ważny. Ważne jest Twoje szczęście i to, byś
dobrze rozpoznał swoje życiowe powołanie.
Każdy z nich odmawia różaniec w Twojej
intencji i przyjmuje Komunię Świętą za
Ciebie. Są wśród nich i tacy, którzy przykuci
do łóżek, uwięzieni w swoich mieszkaniach
przez starość lub chorobę, składają Bogu
ofiarę ze swojego cierpienia W TWOJEJ
INTENCJI. Jest wśród nich klauzurowa
siostra zakonna i jest mężczyzna osadzony
w więzieniu. Są mieszkańcy Polski, Białorusi, Niemiec, Ukrainy i innych krajów. Są
rodzice redemptorystów i rodzice synów,
którzy bardzo daleko odeszli od Kościoła.
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Są osoby bardzo aktywne zawodowo i są
emeryci. Są kilkunastoletnie dziewczyny
i babcie dobiegające stu lat życia. Jest bardzo
wielu słuchaczy Radia Maryja oraz osoby,
które na co dzień korzystają z posługi redemptorystów w swoich parafiach. Oni się
za Ciebie modlą KAŻDEGO DNIA, byś dobrze
rozeznał drogę swojego życia.
Kiedy kilkanaście lat temu wstąpiłem
do postulatu redemptorystów, po dwóch
tygodniach zadzwoniłem do swojej babci.
Szczęść Boże! Co słychać u Ciebie, babciu? –
zapytałem. I pośród hałasu ruchliwej ulicy,
w bałaganie wielkiego miasta usłyszałem
wypowiedziane z wielką siłą, trochę jakby
obok mojego pytania:
Wituś, ja się za Ciebie
modlę! Te słowa dały mi
bardzo wiele siły, by stawiać odważnie pierwsze
kroki na drodze zakonnego powołania. Wiem,
że moi bliscy modlili się
za mnie, bym dobrze
rozeznał swoje powołanie. Jednak chyba nawet
wstępując do Zgromadzenia nie uświadamiałem
sobie, że jest bardzo wiele
osób, których nie znam,
a które „omodliły” moje
powołanie.
Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

Centrum Duszpasterstwa Powołań
Młodym ludziom czasem wydaje się,
że w rozważaniach o swojej przyszłości,
o swoim powołaniu, są sami. Może jeszcze
bardziej wydaje się tak tym, którzy słyszą
w sercu zaproszenie, by zostawić wszystko
i pójść za Jezusem na drodze życia zakonnego
czy też kapłańskiego. Jeśli zastanawiasz się
nad swoim powołaniem, to chcę Ci dziś powiedzieć, Przyjacielu, że w Twoich dylematach, pytaniach a czasem nawet lękach NIE
JESTEŚ SAM! Jest bardzo wiele osób, które
są blisko poprzez swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie. Są tacy jak panie z naszej
tuchowskiej bazyliki, które choć niezrzeszone
w żadnej specjalnej grupie, każdego dnia
modlą się o święte i liczne powołania. Są
tysiące osób należących do Różańcowego
Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich, które na piśmie podejmują zobowiązanie do modlitwy za młodych - czasem
na rok, a czasem do końca życia. Jesteśmy
i my – redemptoryści, podejmujący za Ciebie
modlitwę, byś zgodnie z Bożym zamysłem
rozeznał swą drogę. A kiedy już rozeznasz,
byś miał odwagę oraz siłę, by zaufać i pójść
tam, gdzie zaprasza Cię Jezus.

Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

Modlitwa jest bardzo konkretnym wyrazem miłości. Z pewnością cenne są relacje
z osobami, z którymi można pożartować,
zagrać w piłkę, pouczyć się np. matematyki. Dobrze jest mieć obok siebie kogoś,
z kim można porozmawiać na ważne tematy,
współdzielić pasje, śmiać się i płakać. Ale
są też tacy anonimowi przyjaciele, którzy
choć żyją daleko od nas, to jednocześnie są
bardzo blisko poprzez wspaniały dar swojej
modlitwy. Po trzech latach istnienia Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań
Redemptorystowskich jako duszpasterze
powołań dziękujemy Panu Bogu za wszystkich tych, którzy kochają młodych ludzi
szukających swojej ścieżki powołania i się
za nich modlą. Zapraszamy również Ciebie,
Młody Przyjacielu, byś podziękował Bogu
za tych, dla których Twoje życie jest tak
ważne, że biorą do ręki różaniec i upraszają
łaskę dobrego rozeznania powołania. Pomódl
się i Ty za nich. A kiedy myślisz o swojej
przyszłości i pojawiają się trudne pytania,
obawy, zwątpienia… nie trać radości i ufności, bo każdego dnia KTOŚ SIĘ ZA

CIEBIE MODLI.
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Ferie z redemptorystami
Rekolekcje

dla młodzieży męskiej
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Duszpasterstwo
Powołań
Redemptorystów
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

www.barka.redemptor.pl

o. Witold Baran CSsR
tel. 505 593 233
e-mail: wbaran1980@gmail.com
o. Piotr Grześkiewicz CSsR
tel. 509 802 799
e-mail: piotr.cssr@gmail.com

Z życia semin

postulat

arium

Wydarzyło się

Rozpoczęcie postulatu

W niedzielę 27.09.2015, w rocznicę urodzin św. Alfonsa, swój rok formacji rozpoczął
postulat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Rozpoczęcie to dokonało się w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie w obecności wiernych
podczas Mszy świętej o godzinie 11:00, którą sprawował wikariusz prowincjała o. Dariusz
Paszyński. Wydarzenie to pozwoliło zebranej wspólnocie parafialnej szerzej wpisać się
w przeżywany Rok Życia Konsekrowanego i stało się okazją do animacji modlitwy za
osoby powołane. Ojciec wikariusz w wygłoszonym kazaniu do postawy modlitwy za
te osoby usilnie zachęcał.
Formację w roku akademickim 2015/2016 rozpoczęło dziewięciu postulantów, którzy
pochodzą z terenu całej Polski, ośmiu z nich to kandydaci do kapłaństwa, jeden to kandydat na brata zakonnego.
1. Wojciech Białogłowy (Gdynia)
2. Robert Borzyszkowski (Bytów)
3. Piotr Czechowicz (Proszowice)
4. Dawid Gajda (Kędzierzyn Koźle, kandydat na brata)
5. Dominik Król (Tuchów)
6. Jarosław Marszałek (Głogów)
7. Hubert Starzycki (Wola Rzędzińska)
8. Almar Suchan (Lubaszowa)
9. Michał Zieliński (Toruń)

9-11.10.2015
Święcenia diakonatu
i rozpoczęcie
roku akademickiego
W tych dniach przebywaliśmy w Tuchowie z okazji
święceń braci diakonów z naszego seminarium, a także
z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, podczas której
to uroczystości serdecznie nas witano jako braci postulantów. Mieliśmy ponadto okazję pokrótce opowiedzieć
historię naszego powołania członkom Różańcowego
Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Czas
spędzony w Tuchowie był również bardzo dobrym czasem poznawania się z klerykami z naszego seminarium.
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Pierwsze śluby

Najważniejszym wydarzeniem w roku na lubaszowskiej górce są pierwsze śluby nowicjuszy, połączone z obłóczynami. 15 sierpnia 2015 roku na ręce wikariusza
przełożonego prowincji o. Dariusza Paszyńskiego CSsR dziesięciu współbraci złożyło
pierwszą profesję. Poprzedziły ją rekolekcje głoszone przez o. Kazimierza Fryzła CSsR.

Wizytacja
generalna

W dniach 22-24 października razem ze wspólnotą domową przeżywaliśmy w Lubaszowej wizytację
generalną. Przyjechali do nas: Hiszpan o. Alberto Eseverri CSsR i Słowak o. Jaroslav Stelbasky CSsR.
Opowiadali o sytuacji naszego
Zgromadzenia na całym świecie i otwarcie rozmawiali na różne tematy. Na koniec
wizytacji w naszej prowincji odwiedził nas także ojciec generał – Michael Brehl
CSsR. Atmosfera tych spotkań była prawdziwie braterska i przepełniona radością.

Terezjanka

W piękny jesienny poranek 3 listopada nastąpił
długo wyczekiwany wyjazd na „terezjankę”. Naszym
punktem docelowym była Tarnica – najwyższy szczyt
polskiej części Bieszczad. Po drodze wstąpiliśmy także
do Dukli, miejsca kultu św. Jana, i do Komańczy,
gdzie był internowany prymas Polski kard. Stefan
Wyszyński. Był to dzień pełen wrażeń, a przy słonecznej pogodzie górskie widoki były wspaniałe.
28

Rodzina Odkupiciela 3 (73) 2015

Z życia semin

studentat

arium

Wydarzyło się
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Bracia: Arkadiusz Buszka, Tomasz Mikołajczyk,
Stanisław Paprocki, Antoni Popek i Wacław Zyskowski poprzez posługę
księdza biskupa Łukasza
Buzuna OSPPE, biskupa
pomocniczego diecezji kaliskiej, zostali ustanowieni
diakonami Kościoła. Ksiądz
biskup zwracając się do
nowo wyświęconych diakonów, wyjaśnił, na czym
polega gorliwe i piękne realizowanie posługi diakona.
Nowym diakonom życzył
wytrwałości w realizowaniu powołania.
Wśród licznych kapłanów
koncelebrujących Eucharystię byli m.in. o. Janusz Sok CSsR, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz wizytatorzy generalni z Rzymu, odbywający w tym
czasie wizytację w tuchowskiej wspólnocie. Uroczystość zgromadziła parafian, rodziny i przyjaciół nowo wyświęconych diakonów oraz członków Różańcowego Dzieła
Wspierania Powołań Redemptorystowskich, którzy w tym czasie przeżywali rekolekcje
w oddalonej o 8 km od Tuchowa Lubaszowej.
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Wizytacja generalna
w seminarium

W dniach od 12 do 14 października odbywała się u nas wizytacja generalna,
przeprowadzona przez o. Alberto Eseverri CSsR i o. Jaroslava Štelbaskego CSsR.
Miała bardzo szeroki wymiar. Dla wizytatorów Ważne było osobiste spotkanie się
ze współbraćmi studiującymi filozofię oraz teologię, by poznać się bliżej, podzielić
się przeżywaniem swojego powołania, swoimi troskami i aspiracjami.
Podczas wizytacji generalnej miało również miejsce spotkanie z grupami apostolskimi działającymi przy naszym seminarium.
Wizytacja generalna w tuchowskim domu zakonnym przebiegła w bardzo ciepłej,
życzliwej i radosnej atmosferze, pełnej wzajemnego zrozumienia i szacunku. Podczas
niej ojcowie Alberto oraz Jaroslav mieli okazję przyglądać się naszej wspólnocie
domowej oraz seminaryjnej od wewnątrz. My zaś dowiedzieliśmy się, w jakim
kierunku podąża nasze Zgromadzenie.
Miesiąc później
w naszym klasztorze
odbyło się podsumowanie wizytacji
całej naszej prowincji, w którym uczestniczył o. generał
Micha el Brehl.
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Imieniny przełożonego prowincji

W czwartek 19 listopada we wspólnocie domowej świętowaliśmy imieniny o. Janusza
Soka. Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii, której przewodniczył solenizant. Swoją
obecnością zaszczycił nas także o. bp Józef Słaby CSsR z Argentyny, a także przedstawicielki
sióstr józefitek i służebniczek.
Wieczorem wszyscy zaproszeni goście udali się do auli św. Klemensa, aby obejrzeć
sztukę pt. „Święty eksperyment” F. Hochwaldera
przygotowaną przez braci kleryków. Warto dodać,
że była ona już wystawiana w naszym seminarium 24 lata temu.
Sztuka opowiada o końcu państwa
Indian Guaranów, tzw. Redukcji Paragwajskich. Przestały one istnieć z chwilą
wypędzenia jezuitów, którzy to dzieło
zainicjowali i prowadzili je przeszło 100
lat. Przedstawienie ukazuje związane
z tymi wydarzeniami aspekty religijne
i polityczne, a także despotyzm władzy
i wrogość do zakonu jezuitów.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Eucharystia

Rekolekcyjni sportowcy

Na szlaku

Ćwiczenie intelektu

Dni Otwartych Drzwi - teleturniej

W kaplicy seminaryjnej
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Postulat, Nowicjat

Terezjanka postulatu

Kiermasz misyjny

Oddawanie krwi

Lekcje śpiewu

Terezjanka nowicjatu
Posługa w bardzkim
sanktuarium

Prace przy chodniku

Akcja „ogórki”
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Liturgia godzin

33

Studentat

Terezjanka studentatu

Inauguracja roku akademickiego

Wizytacja generalna

Święcenia diakonatu

Święto Niepodległości

Imieniny przełożonego prowincji - Eucharystia

Przygotowania do
Misyjnego Jarmarku
z Aniołami

Z ojcem generałem

Turniej piłkarski
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Studentat

Imieniny przełożonego prowincji - sztuka

Msza prymicyjna ks. Grzegorza Jelenia

WF

Braterskie spotkania

„Prace biurowe”
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