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Słowo o. rektora

Drogi

Czytelniku
Rodziny
Odkupiciela

Z

woli Ojca świętego Franciszka w pierwszą niedzielę adwentu rozpoczął się w Kościele Rok Życia Konsekrowanego, zwanego popularnie życiem zakonnym. Jest
on przeżywany pod hasłem: Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane
w Kościele dzisiaj. Pośród wielkiego bogactwa kobiet i mężczyzn na całym świecie, którzy
poprzez konsekrację oddają siebie Bogu, są także redemptoryści. W tym numerze naszego
seminaryjnego biuletynu chcemy, Drodzy Czytelnicy, podzielić się z Wami radością naszego
redemptorystowskiego życia oddanego Bogu, Kościołowi i bliźnim.
W obecnym numerze o naszym życiu konsekrowanym opowiadają młodsi i starsi
współbracia – ci, którzy są na początku drogi życia zakonnego, jak i już w tym życiu zaawansowani. Ponieważ jesteśmy zgromadzeniem zakonnym obejmującym cały świat,
Rodzina Odkupiciela udziela swoich łam także redemptorystom z Anglii i Włoch, by
spojrzeć na nasze Zgromadzenie i życie z ich perspektywy.
Święty Alfons Liguori, odkrywając charyzmat naszego Zgromadzenia, czerpał z dorobku
duchowego wielkich świętych Kościoła, m.in. od św. Teresy z Avila. Ale istnieją także
rodziny zakonne, które powstawały także na bazie inspiracji duchowych św. Alfonsa i naszego Zgromadzenia. W ten sposób bogactwo życia konsekrowanego przez wieki przenika
się i owocuje powstawaniem nowych wspólnot zakonnych.
Duchowość naszego Zgromadzenia dzielona jest także z osobami, które nie włączają się
do naszej rodziny zakonnej poprzez śluby, ale uczestniczą w dobrach duchowych jako oblaci.
Jedna z takich właśnie osób dzieli się z nami i z Wami treściami płynącymi z tego faktu.
Jak zwykle na łamach naszego biuletynu obecne jest duszpasterstwo powołań z cennym głosem pomagającym w trudzie odkrywania drogi powołania jak i zaproszeniem
do wzięcia udziału w rekolekcjach podczas ferii zimowych.
Krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia naszych wspólnot formacyjnych jak i kronika fotograficzna uzupełniają zawartość tego numeru.
Niech Duch Święty, którego symbol znajduje się na ostatniej stronie, obdarza każdego
z Was, Drodzy Czytelnicy, potrzebnymi darami, a nas, osoby konsekrowane, uzdalnia do
życia w pełni konsekrowanego Bogu.
w Chrystusie Odkupicielu
o. dr Janusz Urban CSsR
rektor WSD Redemptorystów
Rodzina Odkupiciela 3 (70) 2014

3

W drodze do...
br. Dominik Strychacz
nowicjusz

Co mnie fascynuje
w

życiu

zakonnym?
W drodze do konsekracji.

N

a każdym etapie życia inspirują
i zaciekawiają nas inne rzeczywistości. Kiedy wstępowałem
do Zgromadzenia Redemptorystów, moje
wyobrażenia, plany i fascynacje różniły
się nieco od tych, które posiadam teraz, po
ponad rocznej przygodzie formacyjnej. Zapewne po kilku kolejnych latach znowu się
to zmieni. Myślę jednak, że najważniejsze
jest to, by jedna inspiracja była niezmienna
– Jezus Chrystus.
To co mnie nakręca i pobudza do codziennego zwlekania się z łóżka z samego
rana, to właśnie poznawanie Jezusa. Jest
wiele aspektów życia przez które czynimy
to w nowicjacie. Jeden z nich, dla mnie bardzo ciekawy, to poznawanie Boga poprzez
spojrzenie w głąb siebie i w historii mojego
życia. Każdy ma swoją historię i w każdym
to spotkanie z Bogiem przebiega w całkiem
inny sposób, dlatego próbuję przeanalizować moją relację ze Stwórcą od samego
początku. Uświadamiam sobie, że jestem
w Jego zamyśle od zawsze, przez miłość moich rodziców, moje dzieciństwo, spotkanych
ludzi, decyzje powołaniowe, Zgromadzenie.
Dopiero poznanie Boga w głębi siebie, we
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własnym sercu, może pomóc mi odnaleźć
Boga w drugiej osobie, aby ją zrozumieć
i jej pomóc.
Dopiero w Zgromadzeniu odkrywam
wartość Pisma Świętego. To niesamowita i święta księga. To słowo Boże zawsze
aktualne, zawsze do mnie, zawsze celne,
wychwytujące to, czego się boję, czego się
obawiam, przed czym chciałbym uciec, czy to,
co mnie raduje, co cieszy, buduje. Niesamowita sprawa: jeden fragment, który odnosi
się do wszystkich, odnosi się równocześnie
do każdego indywidualnie.
Dla wielu młodych świętość to coś nierealnego, nieosiągalnego, przeznaczonego
dla pokutujących zakonników zamkniętych
w klasztorach, wielkich papieży, czy siostry
zakonnej, której Jezus objawia się za życia.
Ja chcę zostać świętym i żyjąc w Zgromadzeniu przekonuję się, że świętość realizuje się
w codzienności, zwyczajnie, bez niezwykłości. Bardzo często doświadczam tego, kiedy
ojcowie wspominają zmarłą osobę, która
odeszła z tego świata w opinii świętości,
mówiąc o niej jak o kimś będącym tuż obok,
kto nie umarł. Jest to dla mnie zachętą do
tego, by wytrwale iść za Jezusem, nawet
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w momentach, gdy wszystko wygląda nie
do końca kolorowo.
Życie w klasztorze, życie
radami ewangelicznymi, bardzo często
kojarzy się z ograniczeniami czy wyrzeczeniami. W pewnym sensie
to logiczne, bo z wielu
rzeczy trzeba nam zrezygnować. Jednak paradoksalnie z każdym
dniem czuję się dzięki
temu bardziej wolny.
W dzisiejszych czasach ludzie nie wyobrażają sobie
życia bez telefonu, Internetu, facebooka, czy innych

drobnych przyzwyczajeń w każdej dziedzinie
życia. Często nie mamy świadomości, jak to
nas zniewala, nie zdajemy sobie sprawy, jak
wiele przez to tracimy, jak powoli, po kawałeczku, odbiera nam to siebie samych. Życie
zakonne nie odcina nas od pasji, wręcz prze-
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ciwn i e p o ma ga
nam je rozwijać, a bardzo często
budzi nowe. Najprostszym przykładem jest
to, że jestem w stanie śpiewać już nie tylko przy goleniu, czego nie byłbym w stanie wyobrazić sobie rok temu, ale potrafię
zaśpiewać psalm czy zaintonować pieśń
podczas wspólnej modlitwy.
To wszystko, co mnie fascynuje, pobudza
mnie do głębszego uczenia się Chrystusa,
abym myślał, mówił, odczuwał, modlił się,
reagował jak On. Po to, bym w konsekwencji
mógł, chciał i potrafił pójść za Nim przez
konsekrację zakonną.
Myślę, że dobrym podsumowaniem tych
przemyśleń będzie tekst refrenu jednego
z utworów zespołu Anastasis:
Chcę tak jak On, mieć tyle siły by trwać,
I mówić „nie”, gdy cały świat krzyczy „tak”,
Chcę wierzyć że potrafię siebie dać,
tam gdzie już nikt nie widzi żadnych szans.
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W drodze do...
br. Maximilian Mura CSsR
kleryk Prowincji Rzymskiej Redemptorystów

Moje
powołanie
*La mia vocacione*

J

ak opowiedzieć innym o czymś, czego
nawet sam nie do końca rozumiem?
Ale jest coś, co może pomóc ...Właśnie
dziś, gdy piszę ten artykuł, jest 1 listopada
- uroczystość Wszystkich Świętych. Dzisiaj
przypada rocznica mojego chrztu, który przypomina mi, że od zawsze jestem wezwany
do współpracy z Bogiem w Jego wspaniałym planie Odkupienia. Przypomina mi, że
jestem kochany przez Niego do szaleństwa,
jestem Jego Synem w Chrystusie, jestem
powołany do świętości razem z braćmi
i siostrami, którzy są obok mnie. Rozważanie daru chrztu, który otrzymałem, pomoże mi z pokorą
wyrazić (i trochę ze strachem)
tę tajemnicę mojego
powołania, której nie
rozumiem, ale która
żyje we mnie. Czuję w sercu, że moje
powołanie jest jak
dziwne spotkanie,
które trwa od początku mojego życia, którego ja nie
zaplanowałem,
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ale do którego jestem stale zapraszany i na
które muszę odpowiedzieć osobiście. Nie
mogę nie odpowiedzieć na to wezwanie.
Jeżeli nie odpowiem, to też będzie to jakaś
odpowiedź. Myślę jednak, że nie może być
ona wyrażona jednym słowem - prostym
„tak” lub równie prostym „nie”.
Postaram się więc opowiedzieć historię
mojego życia zbudowaną z wątpliwości,
sukcesów, porażek i radości, historię dziwnego spotkania, w którym moja wolność
tajemniczo spotkała się z wolnością Boga.
Zostałem ochrzczony kiedy jeszcze nie
miałem 30 dni, 34 lata temu.
W dzieciństwie byłem wychowany w wierze chrześcijańskiej i wtedy zacząłem
poznawać Boga, który jest miłością, ale
nie byłem aniołem!
Od dzieciństwa
doświadczałem
pożądliwości, chciwości, kłamstwa.
Te wady mieszkały we mnie i w

W drodze do...
dziecięcym sumieniu doświadczałem
moich dziecięcych
grzechów. Zawsze
wtedy doświadczałem przebaczenia Bożego i radości stawania
przed Nim bez wstydu
i strachu. W wieku dorastania przeżyłem bunt
względem wszystkiego, co
wiązało się z autorytetem.
Buntowałem się wobec
moich rodziców, nauczycieli i w pewien sposób nawet wobec Boga.
Szukałem własnej tożsamości. Chciałem być
wolnym. Dumnie przestałem uczestniczyć we
Mszy św. i życiu religijnym. Ale w głębi siebie umierałem z pragnienia Nieskończoności,
które czułem w sercu a którego nikt i nic nie
mogło zaspokoić. Zrobiłem sobie krzywdę,
cierpiałem. I tak jak młodszy syn z przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym,
czując się źle, zawróciłem. Radością było
dla mnie doświadczenie tego, że naprawdę również dla mnie istniał Ojciec gotów
przyjąć mnie w ramiona! Wtedy kiedy to
się stało, miałem około 18 lat. W tym czasie
podjąłem w sercu poważne zobowiązanie,
aby być naprawdę chrześcijaninem, wytrwać w wierze chrześcijańskiej na zawsze
i abym cokolwiek uczynię w moim życiu,
czynił to jako chrześcijanin! Nie myślałem
wtedy o życiu zakonnym, ale czułem, że byłem wołany do życia jako uczeń Chrystusa.
Czułem, że to będzie moją radością i nie będzie mi przeszkadzać
w żaden
sposób, nie będzie
ograniczało mojej
wolności, co więcej - rzeczywiście
poszerzy to moje
horyzonty. Nie
tylko nie ogra-

niczało to mojej tożsamości, ale dawało
jej mocne wsparcie.
Odnalazłem treść
chrztu w moim
życiu. Co za łaska
Boża!
Studiowałem
na uniwersytecie. Zostałem
inżynierem
energetyki i rozpocząłem studia doktoranckie. Prowadziłem badania na
wydziale inżynierii i energetyki. Przeżyłem
piękne lata, w których stopniowo odczuwałem, że być może Bóg chce abym został
zakonnikiem i kapłanem. Kiedy stało się to
dla mnie jasne, wystraszyłem się. Modliłem się, aby ta myśl mi przeszła i miałem
nadzieje, że to tylko mój wymysł, ale ten
głos, zamiast uciszyć się, stawał się coraz
głośniejszy. Postanowiłem wtedy poddać
się i porozmawiałem o tym ze znanym mi
od wielu lat redemptorystą. Po tej rozmowie zostawiłem moją pracę i wstąpiłem
do Zgromadzenia Redemptorystów. Z lat
przeżytych w zgromadzeniu pamiętam
szczególnie pierwszy rok nowicjatu, który
spędziłem w Republice Południowej Afryki.
To był bardzo piękny czas modlitwy, łaski
i wzrastania w człowieczeństwie. Było to
dzieło Bożej Opatrzności!
A teraz, Drogi Czytelniku, Czytelniczko
w Polsce. Pozdrawiam cię serdecznie! Proszę
o modlitwę za mnie, abym mógł być wierny mojemu spotkaniu. Ja też teraz, gdy to
piszę, modlę się za ciebie, abyś był wierny
swojemu powołaniu. Jeśli nie zdołamy
spotkać się wcześniej,
to do zobaczenia
w niebie!
Tłumaczenie
z j. włoskiego–
br. Michał Wielgus
i br. Łukasz Baran
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W drodze do...
br. Dominik Jurek CSsR
rok IV

Po co zakonnikowi

rekolekcje?

K

iedyś pewien zakonnik zapytany wiązek jest jedyną motywacją dla osobistego
przez przełożonego, dlaczego nie wzrastania w wierze i w kontakcie ze słowem
przychodzi regularnie na poranne Bożym, które może odbywać się właśnie
rozmyślanie, powiedział, że on już w życiu podczas takich rekolekcji? Od razu udzielę
wszystko przemyślał i nie potrzebuje tej pół- odpowiedzi: nie. A teraz postaram się uzagodzinnej dawki codziennej medytacji nad sadnić krótko dlaczego warto zakonnikowi
słowem Bożym. Historia może i zmyślona, uczestniczyć w rekolekcjach.
może i prawdziwa, opowiadana podczas
Po pierwsze nie chcę mówić słów, które
spotkań w salach wspólnych
stały się już banałem, że na
klasztorów, jest i śmieszna,
rekolekcjach ładujemy akumui straszna. Śmieszna ze wzglęSłowa Boże- latory. Człowiek to nie smartdu na tę kuriozalną sytuację,
go nie można fon, który do prawidłowego
która mogła mieć miejsce,
potrzebuje zasilania
przemedyto- działania
a straszna, ponieważ przypoz zewnątrz. Takie porównanie
wać raz na za- jest zbyt dalekie i nie wskazuje
mina każdemu o jego nierzadwsze, bo ono na to, co człowiek przeżywa
kich problemach z codziennym
skupieniem się i wysiłkiem
nas raz po w swoim wnętrzu, pokazuje
powstania z łóżka na poranne
jedynie to, co pochodzi z zeraz
zaskakuje...
modlitwy we wspólnocie.
wnątrz i „ładuje” człowieka.
Jako redemptoryści, mężoNie chcę powiedzieć, że nie
wie apostolscy, ci, którzy głoma nic prawdziwego i godszą słowo Boże, powinniśmy mieć szczególny nego uwagi w tym obrazie: po prostu nie
kontakt z tym właśnie słowem. Codzienne jest to wystarczające wytłumaczenie tego,
rozmyślanie nie jest zbędne, jak dla wspo- co zachodzi podczas spotkania człowieka
mnianego zakonnika, a nawet więcej: jest z Bogiem właśnie na rekolekcjach. Przecież
niewystarczające dla głosiciela. W naszych to nie tylko Bóg do nas mówi, nie tylko
statutach znajduje się wyraźny zapis o 8 ładujemy się lotnymi treściami z zakresu dudniach rekolekcji w ciągu roku, które po- chowości, ale przede wszystkim spotykamy
winien odprawić każdy współbrat. Jest to się z Kimś, kto nas kocha, kto chce z nami
niezbędne minimum, które jest wymagane rozmawiać i wysłuchać tego, co my mamy
mocą samego prawa. Ale czy prawny obo- Mu do powiedzenia, z czym się borykamy
8
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i jakie są nasze problemy, radości, emocje. Dopiero taki obraz rekolekcji możemy
traktować jako stan „naładowania”, które
wynika ze spotkania z Bogiem na modlitwie
i w Jego słowie.
Po drugie rekolekcje są często przeżywane
pod kierunkiem kogoś, kto jest bardziej
doświadczony od nas w przeżywaniu relacji
z Bogiem. Zdarza się czasem, że zakonnik
jedzie na rekolekcje do wspólnoty innego
zgromadzenia, aby przeżyć doświadczenie
innej duchowości, spróbować spojrzeć na
relację z Bogiem oczami kogoś innego. Ja
miałem takie doświadczenie w czasie ostatnich wakacji. Byłem na ćwiczeniach duchowych w domu rekolekcyjnym jezuitów.
To, co tam przeżyłem jest dla mnie bardzo
cenne, nie tylko ze względu na kolejną
próbę zawalczenia o lepszą i bardziej uczciwą relację z Panem Bogiem, ale również
ze względu na to, że mogłem doświadczyć
jezuickiej duchowości. Święty Ignacy Loyola
zostawił jezuitom narzędzie, dzięki któremu
mogli zbudować swoją duchowość. Jako
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redemptoryście, który jest dopiero u początku poznawania duchowości własnego
zgromadzenia, bardzo spodobała mi się
duchowość jezuicka, albo lepiej: ignacjańska, w której wzrastało wielu świętych
i błogosławionych. Ciekawostką jest fakt,
że na Słowacji redemptoryści są nazywani
„wiejskimi jezuitami”. Nie wiem jaki jest
wydźwięk tego powiedzenia w tym kraju,
ale dla mnie to skojarzenie jest jak najbardziej pozytywne: tak jak jezuici są posłani
z Ewangelią do tych, którzy są wśród elit
kulturalnych i społecznych, tak ich „wiejski”
odpowiednik – redemptoryści, są ewangelizatorami tych, którzy są najbardziej opuszczeni i oddaleni od życia społecznego. Jest
to piękno uzupełniających się charyzmatów.
Tak jak słowa Bożego nie można przemedytować raz na zawsze, bo ono nas raz po
raz zaskakuje, tak i rekolekcje odprawiane
raz roku nie są ciężkim obowiązkiem, ale
czasem, który nam jest dany po to, aby polepszyć naszą „znajomość” z Panem Bogiem
i na nowo przyjrzeć się swemu powołaniu.
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Być redemptorystą

Życie

ślubami
okiem Seniora i Juniora

Z

apytaliśmy dwóch redemptorystów noszących takie samo nazwisko, choć
niespokrewnionych, jednego z kilkudziesięcioletnim stażem życia zakonnego,
drugiego po złożeniu pierwszych ślubów: jak przeżywają zakonną konsekrację?

O. Józef Dudek jest misjonarzem redemptorystą. Przez wiele lat pracował w Danii, gdzie
pełnił funkcję przełożonego Regii. Obecnie mieszka w domu zakonnym w Tuchowie.
Br. Dariusz Dudek w tym roku złożył pierwszą profesję zakonną i rozpoczął studia w tuchowskim seminarium. Jako zapalony chórzysta udziela się w seminaryjnej scholi.
Co musi się stać w życiu człowieka, aby zdecydował się złożyć śluby czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa?
o. Józef Dudek CSsR: Brzmi to groźnie, że
coś by się musiało stać, a mi się wydaje, że
nic się nie musi stać. Ktoś rozpoznał swoją
drogę życia i postanowił tą drogą iść. Jedna
z dróg, które mamy w życiu, to śluby zakonne i życie w zakonie. I dlatego jeżeli ktoś
się na to decyduje, to znaczy, że rozpoznał
swoją ścieżkę, Pan Bóg go powołuje, on jest
o tym przekonany i idzie w tym kierunku.
Mówię jeszcze raz: nic nie musi się stać,
tylko trzeba odpowiedzieć na wewnętrzne
powołanie, na wewnętrzny głos, który Pan
Bóg do nas kieruje.

10

br. Dariusz Dudek CSsR: To
może być jakieś jedno wydarzenie,
k t ó r e
całkowicie zmienia
czyjeś życie,
to może być
wynik jakichś długich
dociekań i poszukiwań, albo,
tak jak w moim
przypadku, pewien kolejny krok
w drodze, na której
idę za Bogiem. Już
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dawno temu wybrałem Jezusa jako Pana
i Zbawiciela i choć kiedy dokonywałem
tego wyboru, nie byłem do końca świadomy wagi tego momentu, to z perspektywy
czasu widzę, jak Bóg mnie prowadził do
złożenia ślubów.
Dziś ludzie bardzo cenią sobie wolność,
niezależność, dobra materialne. Co ma do
przekazania światu ktoś, kto żyje tak „niemodnymi” ślubami?
o. Józef: To, że ludzie lubią dzisiaj to, i to,
i to - to jest fakt. Z tym, że mogą to wszystko
znaleźć w różnych sytuacjach życiowych, to
nie musi być określony taki czy inny styl
życia. My jako zakonnicy po prostu dajemy
od siebie interpretację tego, co czujemy: że
Pan Bóg nas do tego powołał. Po prostu
myślę, że nie ma co się tego wstydzić, ani
tym krępować, dlatego że ludzie się z tym pogodzą.
Chciałbym

też powiedzieć, że bardzo się dziwiłem, będąc w Danii 40 lat, że tam większość ludzi
jest być może niewierzących, innej religii,
ale mają uznanie dla zakonnika. Bardzo często z nimi rozmawiałem i oni mnie pytali:
„Jak to się stało, że jesteś zakonnikiem? Jak
to czułeś, że cię Pan Bóg powołał? Czy się
nie wstydzisz, że to jest jakieś niemodne?”
Ja odpowiadałem, że nie, nie wstydzę się,
dlatego że takie formy życia są przyjęte od
dawna, Pan Bóg ma swoje plany, Pan Bóg
nas powołuje i ja po prostu odpowiadam
na wołanie Boże. Nie ma się co tutaj krępować, bo ludzie mądrzy zaakceptują nasz
styl życia i powiedzą: jedna z form stylu
życia jest taka - zakonna.
br. Dariusz: „Jestem wolny, niezależny
i mam wszystko”. Wolny, bo wybrałem Boga,
który daje wolność. Niezależny, bo nikt
mnie do tego nie zmusił, sam wybrałem
tę drogę, a ograniczenia, jakie przyjmuję, są przyznaniem się do tego, że nie
wszystko wiem i muszę opierać się na
mądrości innych. Mam wszystko, co
mi potrzebne do życia, a pogoń za
dobrami materialnymi to nie mój
cel - tu zataczamy koło - jestem
więc wolny.
Co w życiu konsekrowanym jest
szczególnym źródłem radości?
o. Józef: Jest nim przede
wszystkim nasza odpowiedź
na powołanie, jakie Pan Bóg
nam dał. Ponadto konsekwentne pójście tą drogą.
Jest jeszcze dużo satysfakcji, że komuś pomogliśmy w rozwiązaniu
problemów jego życia.
To jest nasza radość, że nasze życie nie jest zmarnowane, dlatego że ludzie
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mówią: „Ksiądz mi pomógł, ksiądz mi pokazał drogę mojego życia”. I z tego się cieszą,
dziękują nam i to też jest nasza satysfakcja.
To, że ludzie woleliby dzisiaj drogę wolności
nieograniczonej, nie takiej jak ta zakonna,
to inna sprawa, ale jak się zastanowią, to
widzą, że nie całkiem mają rację.

z których wychodzimy, nie są nastawione na
Ewangelię, inne wartości są tam w modzie,
Bóg nie jest ważnym tematem rozmów.
Wchodzimy w świat życia konsekrowanego
i możemy poczuć pragnienie pozostania
w tzw. „zakrystii”, wśród współbraci o takich
samych poglądach i wierze. Musimy jednak

br. Dariusz: To, że
mogę codziennie
widzieć owoce oddania się Bogu, to
jak mnie wychowuje i uczy przez swoje
słowa i wydarzenia
każdego dnia.
A jakie wyzwania
stoją przed podejmującymi drogę
życia konsekrowanego?
o. Józef: Wyzwania
są bardzo wielkie.
Przede wszystkim
taki człowiek musi
sam żyć tym powołaniem, próbować
zrozumieć , gdzie
leży ta nasza droga, jaką nas Pan
Bóg prowadzi. My
możemy też innym
wskazać kierunek,
podać rękę. Nieraz ludzie są tacy bezradni,
chociaż mają wszystko, co trzeba. Ale jakoś
nie umieją sobie tego w życiu ustawić. I nasza rozmowa i kontakt z nimi po prostu takiemu człowiekowi w jakiś sposób pomoże.
br. Dariusz: Niezrozumienie przez świat
i pokusa, by się od niego odciąć jako od
źródła tego, co najgorsze. Często środowiska,
12

wyjść, szukać w każdym środowisku Boga,
który już tam działa, nie traktować świata
jako siedliska zła, ale miejsce ewangelizacji.
Ważnym momentem w życiu zakonnika
jest złożenie pierwszych ślubów. Jakie to
było przeżycie?
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o. Józef: Bez dwóch zdań to jest moment
wielki, piękny. Moment radości, jeszcze trochę
dziecięcej, młodzieńczej. Czujemy, że wstępujemy na bardzo poważną drogę. W nowicjacie
przedstawiano nam, jak to będzie wyglądało,
ale niejednemu trudno było się zdecydować.
Na przykład w moim nowicjacie w Braniewie
było nas siedemnastu, a śluby złożyło dziesięciu. Siedmiu uznało, że „to nie jest dla mnie”.
No więc pożegnali się i odeszli, a ten, kto
stwierdził, że to jest jego droga życia, Pan Bóg
go do tego powołał i on się na to decyduje,
to miał taką wewnętrzną radość i satysfakcję:
„Wreszcie znalazłem swoją drogę życia.”
br. Dariusz: Dzień złożenia ślubów przeżyłem bardzo… spokojnie. Z lekkim stresem,
to wiadome, ale bez niepokoju. Był to dzień
potwierdzenia decyzji, wspaniałe zakończenie
okresu trudnego i zarazem pięknego, jakim
jest nowicjat. Zabrzmi to może jak wyświechtany frazes, ale było to rzucenie się
z ufnością w ramiona Ojca.
Chrystus z pewnością powołuje
dziś wielu ludzi do różnych
form życia konsekrowanego. Co może im pomóc
w dobrym odczytaniu
Bożego wezwania?
o. Józef: Trzeba się
modlić. Trzeba prosić Boga o łaskę rozeznania drogi życia,
o łaskę rozpoznania
swego powołania i o
siłę wewnętrzną, żeby
tą drogą pójść. To jest po
prostu łaska Boża. My sami
nie możemy sobie tego
zdobyć, nie możemy zagwarantować, tylko cała
ufność nasza jest w Bogu,

cała ufność w Matce Najświętszej (my redemptoryści kochamy Matkę Bożą, mamy do
Niej wielkie nabożeństwo). To zaufanie Panu
Bogu i zawierzenie swojego życia Jemu to
jest gwarancja, że to jest moja droga, i dobra
droga, i pewna droga.
br. Dariusz: Przede wszystkim bycie sobą: rozwijanie swoich zainteresowań, szukanie tego,
co się lubi i chce robić, dbanie o przyjaźnie
i znajomości… Nieodzowna jest oczywiście
modlitwa, szczere pytanie się Pana Boga: „co
chcesz bym robił?”, stały spowiednik, rekolekcje. Warto jest rozwijać się jako chrześcijanin,
czytać Pismo Święte, jakieś dobre książki.
I odwaga: do podjęcia często szalonych decyzji. Trzeba zaryzykować!
Rozmawiał br. Tomasz Bil CSsR

Być redemptorystą
br. Krzysztof Makowski CSsR
członek krakowskiej wspólnoty redemptorystów
pracownik wydawnictwa Homo Dei

Brat zakonny
redemptorysta

B

yłem młodzieńcem, który bardzo cenił wolność i niezależność.
Wyrazem tego był mój często
nieuczesany fryz oraz ”luzackie” ubieranie
się. Przed 12 laty dokonałem wyboru drogi
życiowej. Wstąpiłem do redemptorystów
jako kandydat na brata zakonnego. Trzy lata
później, po odbytym dwuletnim postulacie
i rocznym nowicjacie, zostałem redemptorystą, bratem zakonnym. Ślubowałem Bogu
czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
Czy te śluby nie ograniczają mojej wolności, niezależności? Hm… Dla człowieka, który
żyje w przyjaźni z Panem Bogiem, śluby
zakonne nie są jakimkolwiek ograniczeniem.
Wręcz przeciwnie, pomagają w codziennym
wypełnianiu obowiązków i nadają głęboki
sens naszemu posłannictwu. Mocno wierzę,
że jeśli Chrystus kogoś powołuje do stanu
zakonnego, to równocześnie daje wystarczająco dużo łaski, by sprostać określonym
zadaniom. W sierpniu 2008 roku złożyłem
profesję wieczystą. Wiem, że ta decyzja była
i jest nadal odpowiedzią na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną”. Często doświadczam
obecności Boga w swoim życiu i mocno
wierzę, że On mnie prowadzi. Szukanie i odkrywanie woli Bożej, wypełnianie codzien14

nych obowiązków,
dostrzeganie dobra
w każdym człowieku daje mi poczucie szczęścia.
Jako nastolatek interesowałem się mechaniką i elektroniką. W moim
rodzinnym mieście - Elblągu
- ukończyłem szkołę zawodową
o specjalności elektromechanik
samochodowy. Moim marzeniem
było otwarcie własnego warsztatu
samochodowego, gdzie mógłbym
realizować swoje umiejętności. Aż
tu nagle…
No właśnie. Przyszedł taki czas, że coś
(lub Ktoś) podpowiedział mi, że mógłbym
„zmierzyć się” z życiem zakonnym. Co prawda od drugiej klasy szkoły podstawowej
byłem ministrantem, a później lektorem
w parafii, gdzie pracują redemptoryści. Ich
praca i posługa duszpasterska bardzo mi
imponowały, ale jakoś nie przywiązywałem
do tego zbyt wielkiej uwagi. Kiedyś jeden
z ojców duszpasterzy nieśmiało zaproponował mi wyjazd na rekolekcje powołaniowe
do Lubaszowej. Myślę, że od tego wszystko
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się zaczęło. Na rekolekcjach doświadczyłem,
że działa we mnie łaska Boża; doświadczyłem prawdziwej obecności Boga w moim
życiu. Z wyborem drogi zwlekałem jednak
przeszło 3 lata. Miałem wiele wątpliwości
i niepewności. Zacząłem więc rozmawiać
o moich problemach z duszpasterzami.
Wspominając dziś czas mojego wyjazdu
do Krakowa, gdzie
odbywałem postulat, pamiętam,
że trudno mi było
pozostawić dotychczasowe życie,
które naznaczone było
swo-

bodą, niezależnością i gronem przyjaciół. Cały czas
towarzyszyła mi myśl, że nigdy nie będę
mógł wykonywać zawodu, którego się nauczyłem. Jednak Pan Bóg ma niesamowitą
fantazję wobec nas, ludzi, których powołuje
do stanu zakonnego. Nigdy w życiu nie
spodziewałbym się, że będąc redemptorystą
Rodzina Odkupiciela 3(70) 2014

spotka mnie tyle wspaniałej i owocnej pracy. W naszym Zgromadzeniu bracia zakonni
pełnią różnego rodzaju posługi: są zakrystianami, ogrodnikami, krawcami, katechetami,
zaopatrzeniowcami, opiekunami starszych
i schorowanych współbraci.
Każdy zakonnik swoje powołanie musi
realizować poprzez autentyczne życie apostolskie, czyli życie duchowe i zaangażowanie
apostolskie. Bardzo ważnym elementem
w moim życiu są rady ewangeliczne, które
wprowadzają mnie w całkowitą wolność
i czynią mnie dyspozycyjnym dla Chrystusa,
dla Kościoła, dla Zgromadzenia.
Życie we wspólnocie zakonnej jest dla
mnie spoiwem jedności i łączności braterskiej. Bardzo często doświadczam, że jako
brat zakonny mogę łączyć innych współbraci między sobą, czy to kapłanów, którzy
posługują w różnych sektorach apostolstwa,
czy też braci, poprzez współpracę z wszystkimi, kontakty i przyjaźnie. Życie wspólnotowe dynamizuje mnie i uzdalnia
do działalności i wypełniania zadań,
które zostały mi powierzone. Od 6
lat jestem w ekipie wydawnictwa
redemptorystów i kwartalnika Homo
Dei w charakterze konsultanta ekspedycji, w dziale handlu i marketingu.
Bardzo ważni w moim zakonnym
życiu są ludzie ubodzy, chorzy, opuszczeni, starsi, samotni, na marginesie
życia społecznego i kościelnego we
wspólnotach naszych parafii czy też
w pobliżu naszych klasztorów. Staram
się im pomóc na miarę sił i możliwości.
Nie sposób jest napisać w tak krótkim artykule wszystkiego, jak bogate i pełne radości
jest życie zakonne, realizowane jako redemptorysta - brat zakonny. Być może, Drogi Czytelniku moje słowa w jakimś sensie pomogły Ci
choć trochę odkryć drogę powołania na brata
zakonnego. Może i Ciebie Pan Bóg zaprasza
do podobnej drogi? Zastanów się, pomyśl!
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Duchowość
o. Sylwester Cabała CSsR
radny zwyczajny Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Rodzina
redemptorystowska

C

zytając listy przełożonego general- i dzielą naszą duchowość, tworzymy razem
nego redemptorystów o. Michaela rodzinę redemptorystowską.
Brehla, spotykamy sformułowanie:
Jednak to za mało. Pragnę tu wspomnieć,
„Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Mi- że w 2003 r. Sekretariat Duchowości Resjonarze i Przyjaciele”. W liście na rocznicę demptorystowskiej w Rzymie wydał książkę
założenia Zgromadzenia w 2013 r. o. generał pt. „Rodzina redemptorystowska”, w której
podkreśla zaś, że „redemptoryści i rodzina czytamy, że w świecie istnieje około 40
redemptorystowska obejmują swoim zasię- instytutów zakonnych, które na różny spogiem cały świat”. Natomiast w liście ogła- sób związane są z naszym Zgromadzeniem.
szającym jubileusz Matki
Niektóre przez przyjęcie za
Bożej Nieustającej Pomocy,
duchowości św. Al(...) istnieje oko- swoją
zaprasza „nasze siostrzane
fonsa lub wskazań reguły
ło 40 instytutów redemptorystów, inne dzięki
zgromadzenia” do udziału
w jego przeżywaniu.
zakonnych, które temu, że żyją duchowością
Co oznaczają te sforna różny sposób redemptorystowską i charymułowania? Jakie są te
obfitego Odkupiezwiązane są z na- zmatem
siostrzane zgromadzenia?
nia, wspierając naszą misję
szym Zgromadze- ewangelizacyjną, jeszcze
Czym jest rodzina redempniem.
torystowska?
inne z tego względu, że są
Najprościej można pozwiązane z szerzeniem kulwiedzieć, że w ten sposób
tu Matki Bożej Nieustającej
najwyższy przełożony zwraca się nie tylko Pomocy lub zostały założone przez któregoś
do redemptorystów, ale też do sióstr re- z redemptorystów.
demptorystek, ponieważ łączą nas wspólne
Wśród instytutów życia konsekrowanego
początki i cel. Natomiast wraz z oblatami, związanych z naszym Zgromadzeniem są
świeckimi misjonarzami i współpracow- trzy zgromadzenia męskie. Jedno powstało
nikami, którzy uczestniczą w naszej misji we Włoszech – Zgromadzenie Najświęt16
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szych Serc Jezusa i Maryi, drugie w Stanach
Zjednoczonych – Stowarzyszenie Kapłanów
Misjonarzy św. Pawła Apostoła, a trzecie
w Chinach – Zgromadzenie Uczniów Pana.
Spośród kilkudziesięciu żeńskich
instytutów życia konsekrowanego, mniej
lub bardziej związanych z redemptorystami,
pokrótce zaprezentuję dwa.
Pierwszy to kontemplacyjny Zakon Najświętszego Odkupiciela, który został założony przez włoską mistyczkę Marię Celeste
Crostarosa 13 maja 1731 roku w Scala koło
Neapolu. Wpływ na jego powstanie miał
założyciel redemptorystów, św. Alfons Liguori,
który poproszony o rozeznanie stwierdził, że
założenie nowego zakonu jest dziełem Bożym.

O duchowej więzi Zakonu i Zgromadzenia
mówią Statuty generalne redemptorystów:
„Współbracia będą mieli szacunek dla kontemplacyjnego apostolstwa sióstr Zakonu
Najświętszego Odkupiciela, które, dzieląc
z nami wspólny początek i cel, uczestniczą
w posłudze Zgromadzenia. Dlatego będą
regularnie powiadamiane o naszych pracach,
aby przez ich duchową pomoc słowo Boże
rozpowszechniało się i było poznawane. My
również winniśmy być gotowi wspomagać
je w duchu braterstwa” (nr 08).
Zgromadzenie i Zakon zawsze podtrzymywały wzajemne relacje. Św. Alfons zostawszy biskupem diecezji Santa Agata dei Goti
wspierał rozwój redemptorystek zapraszając

Siostry redemptorystki z Bielska-Białej
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je do stolicy diecezji. Zaś w stulecie powsta- misjonarki zostały afiliowane do Zgromadzenia zakonu o. Passerat sprowadził siostry do nia. Idąc za Chrystusem Odkupicielem i żyjąc
Austrii, skąd rozszerzyły się na inne kraje we wspólnotach, realizują one swe misyjne
Europy. W XX w. zakon rozprzestrzenił się powołanie, głosząc ludziom Jego obfite Odna pięć kontynentów i aktualnie liczy 43 kupienie. Obecnie misjonarki redemptorystki
klasztory i 422 siostry.
pracują wraz z redemptorystami w nastęDo Polski redemptorystki przybyły w 1989 pujących krajach: Niemcy, Austria, Japonia,
r. z domu macierzystego w Scala. Przez 25 Boliwia, Chile i Ukraina. Warto podkreślić, że
lat z klasztoru
wspólnota sióstr
w Bielsku-Biamisjonarek na
łej wyłoniły się
Ukrainie istnieje
dwie wspólnood 2001 r. i jest
ty na Słowacji:
obrządku grecjedna obrządku
kokatolickiego.
łacińskiego w KeObecnie jest tam
žmarku, a druga
26 sióstr, które
greckokatolickienoszą czarne hago we Vranovie
bity, żyją w kilku
oraz wspólnota
wspólnotach
w Pietropawłowi współpracują
sku w Kazachstaz ukraińskimi renie.
demptorystami
Drugim żeńskim
w misjach i rezgromadzeniem
kolekcjach oraz
blisko związanym
w innych posłuz redemptorystami
gach.
są Misjonarki NajRo z p o c z ę t y
świętszego OdkuRok Życia Konpiciela. Powstały
sekrowanego
one z grupy kobiet
zachęca nas do
żyjących duchowopogłębienia naścią alfonsjańską
szej tożsamości
i współpracujących
jako świadków
z niemieckimi rei misjonarzy OdSiostry misjonarki z Ukrainy
demptorystami
kupienia. Jego
w ich apostolacie.
owocem niech będą
Formalnie zgromadzenie zostało założone 3 nowi ludzie, którzy zechcą oddać swoje życie
października 1957 r. przez o. Johannesa May- dla głoszenia obfitego Odkupienia jako miera, przełożonego domu w Gars nad Innem, sjonarze redemptoryści lub siostry redempstąd czasem są nazywane siostrami z Gars. In- torystki, czy też członkowie stowarzyszonych
stytut został zatwierdzony przez arcybiskupa z nami zgromadzeń zakonnych albo jako
Monachium jako zgromadzenie bezhabitowe oblaci, świeccy misjonarze i współpracowna prawie diecezjalnym. Decyzją przełożo- nicy włączeni w wielką rodzinę redemptonego generalnego redemptorystów siostry rystowską.
18

Rodzina Odkupiciela 3 (70) 2014

Boży szaleniec
Ronald J. McAinsh CSsR
przełożony Prowincji Londyńskiej Redemptorystów

Wpływ

św. Teresy od Jezusa
na redemptorystów

W

pływ św. Teresy od Jezusa na
Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela bierze się z głębokiego oddziaływania jej życia i twórczości
na naszego założyciela św. Alfonsa.
Aby to zrozumieć, musimy zwrócić uwagę
na kilka czynników. Pierwszym jest to, że
św. Alfons dorastał w środowisku zdominowanym przez wpływy hiszpańskie, co
było powszechne w neapolitańskiej kulturze
i pobożności. Królestwem Neapolu rządził
wówczas król Hiszpanii, a Teresa z Avila,
karmelitanka, była wielką hiszpańską świętą.
Oprócz tego Alfons był pod wpływem
częstych rozmów z s. Marią Celeste Crostorosą, który zanim założyła zakon redemptorystek, była karmelitanką i otrzymała
swoją pierwszą formację w tej tradycji (była
nawet mistrzynią nowicjatu). Stąd znaczące
zakorzenienie jej pierwszej reguły w duchowości karmelitańskiej.
I oczywiście u początku kształtowania się
nowego instytutu zakonnego Alfons sięgał
po pisma wielu autorów, wśród których
dominowała Teresa z Avila.
To właśnie od niej przejęliśmy głębokie
rozumienie Wcielenia, co jest charakterystyczną cechą naszej redemptorystowskiej
duchowości. Teresa w swojej autobiografii
oraz w jej głównych dziełach (np. Twierdza
Rodzina Odkupiciela 3 (70) 2014

wewnętrzna) nieustannie kładła nacisk na
człowieczeństwo Boga, twierdząc, że najprościej i najpraktyczniej dociera się do Boga,
w i przez osobę Jezusa. Kładła duży nacisk
na człowieczeństwo Jezusa, a to z kolei
przejął Alfons i wcielił do sposobu życia
i duchowości redemptorystów.
Istnieją jeszcze dwa inne wielkie wpływy
Teresy na Zgromadzenie, które przekazał nam
Alfons. Pierwszym z nich jest modlitwa

Bernini: Ekstaza św. Teresy
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myślna. Teresa została oficjalnie ogłoszona
Doktorem Kościoła i Doktorem Modlitwy.
Jednak Alfons już w swoich czasach rozpoznał jej zaproszenie do zawarcia głębokiej
i osobistej relacji z Jezusem, które stanowi
serce naszego powołania. We wczesnym
liście do redemptorystów pisze: “Kochać
Jezusa Chrystusa to najważniejsze zadanie
jakie możemy wykonywać na ziemi (...) Ale
do tego niezbędna jest modlitwa”. Alfons nie
zadowolił się jedyną ówcześnie przekazywaną tradycją medytacji, odziedziczoną przez
devotio moderna i sformalizowaną przez
świętego Ignacego. Zaprosił swych naśladowców do modlitwy sercem, w myśl św.
Teresy. Odsunął się od wpływu intelektu
w modlitwie, a zaprosił redemptorystów
do wejścia w kontemplację - nowy, świeży
i żywy sposób napotykania Jezusa w modlitwie. Dlatego wzorując się na karmelitach, nalegał, by poświęcić dużo czasu na
modlitwę myślną. To z kolei znalazło swój
oddźwięk w naszych najnowszych konstytucjach, które jasno wskazują, że oprócz innych
modlitw wspólnotowych, redemptoryści
mają prawo i obowiązek jednej godziny
modlitwy myślnej dziennie (konstytucja 30).
Inny wpływ Teresy na Alfonsa i Kongregację dotyczył stylu życia. Życie zakonne w czasach św. Teresy było w nieładzie
z powodu prywatnych pieniędzy członków
wspólnot. To przyczyniło się do indywidualizmu, a z czasam do skandalicznego sposobu
życia i nierówności we wspólnotach. W swej
reformie Teresa wskazała na prostotę stylu
życia i zniesienie środków prywatnych, jako
istotne elementy odnowy życia zakonnego. Dlatego redemptoryści przez pierwsze
200 lat istnienia ślub ubóstwa realizowali
najsurowiej spośród wszystkich czynnych
zakonów w Kościele. Nasz styl życia charakteryzował się surowością i prostotą, które
pomogły redemptorystom skupić się na rzeczach niezbędnych. Zawsze kładliśmy wielki
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nacisk na życie wspólnotowe. Zaproszenie
do prostego stylu życia pozostaje w naszych
Konstytucjach (por. konstytucje 20, 62, 68),
podobnie jak rozporządzenie w sprawie
ubóstwa wydane przez papieża Piusa X.
Św. Alfons uważał Teresę za mistrzynię
“ukazanego w Ewangelii pójścia za Chrystusem” (por. Perfectae caritatis 2, konstytucja
74), a także za inspirację nowego sposobu
życia wspólnotowego skoncentrowanego
na Jezusie, jako braterstwo mężczyzn, którzy
głoszą i modlą się. Stała się więc jego wielką
patronką. Każdy list rozpoczynał słowami
“Żywy Jezus, Maryja, Józef i Teresa”. Ich
inicjały JMJT umieszczał u góry każdego
listu. W następnych stuleciach redemptoryści rozpoczynali pisanie listów od inicjałów
JMJAT, dodając przed Teresą Alfonsa. (Widać
to w listach przełożonych generalnych aż do
1960 roku). Alfons nazywał ją swoją Maestera (mistrzynią w modlitwie), a także jego
“seconda mamma” (drugą matką) – Maryja
była pierwszą.
Ponadto św. Alfons ułożył nowennę w ramach przygotowań do wspomnienia św.
Teresy 15 października. Miał on tę nowennę
w swoim duchowym pamiętniku, który nosił
ze sobą wszędzie. W tej nowennie każdego
dnia modlimy się o kolejną cnotę duchową.
Jest ona łatwo dostępna w języku angielskim
na stronie internetowej:
(http://www.meditationsfromcarmel.com/
content/novena-st-teresa-avila).
Jeszcze jako seminarzysta Alfons rozwiną
swoje nabożeństwo do św. Teresy, a później
zostało ono potwierdzone i wzmocnione
przez jego spotkanie z Czcigodną Matką Celeste Crostarosą. Bycie ludźmi modlitwy jest
w samym sercu naszego redemptorystowskiego powołania. Któż lepiej nam w tym
pomoże niż nasz święty ojciec Alfons i św.
Teresa z Avila - doktor modlitwy.
Tłumaczenie z j. angielskiego br. Tymoteusz Macioszek
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Rodzina Rodziny
prof. dr Ryszard Peryt
oblat redemptorystów

SÓL ZIEMI…
Refleksja nad konsekracją zakonną
redemptorystów w liście do braci, którzy
złożyli swoje pierwsze śluby w 2012 roku
Bo nie jest ś w i a t ł o, by pod korcem stało,
Ani s ó l z i e m i do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.
Bracia moi drodzy, zacząłem od „naszego”
Norwida. Ten cudowny czterowiersz pochodzi z jego poematu p.t. Promethidion.
Tym jednak razem nasz Norwid stanowi
szczególny zwornik pomiędzy Wami – moimi
Braćmi Redemptorystami, i mną - od trzech
lat Oblatem Redemptorystów.
Byłem świadkiem – a częściowo także
uczestnikiem – waszych rekolekcji już w połowie nowicjatu, a moich przed przyjęciem
„oblatury” w grudniu 2011 roku. Byłem także
świadkiem waszych wielorakich przygotowań i wreszcie Waszych ślubów zakonnych
na Lubaszowej 15 sierpnia 2012 roku.
To z Wami, a przecież dzięki Wam i Waszemu powołaniu, odkrywałem jakiś ślad
mojego powołania, które „z bojaźnią i drżeniem” - dawno temu - nazwałem przekornie, iż jestem „redemptorystą amatorem”,
czyli nie „profesjonalistą” ale „miłośnikiem”. Odkrywałem je na Lubaszowej, która
przybrała imię redemptorystowskiej Góry
Przemienienia. Moja pamięć przywołała
„w jakiejś nagłej, błyskawicowej perspektywie” - odbytą znacznie wcześniej lekturę
ważnego dla mnie tekstu: adhortacji Jana
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Pawła II VITA CONSECRATA. Pamiętałem
wstrząsające skojarzenia: Tabor – Golgota.
Teraz sprawdziłem, ożywioną wówczas przez
nasze wspólnotowe dni, moją ówczesną
pamięć, zaniemówiłem ze wzruszenia…u
Ojca Świętego jest tak:
Od Taboru po Kalwarię. „Olśniewający
blask Przemienienia zapowiada już dramatyczne, ale nie mniej chwalebne wydarzenie
Kalwarii. Piotr, Jakub i Jan kontemplują
Pana Jezusa wraz z Mojżeszem i Eliaszem,
z którymi – według ewangelisty Łukasza
– Jezus rozmawia „o swoim odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie” (por. 9,
31). (…) Na Krzyżu Jego dziewicza miłość
do Ojca i do wszystkich ludzi wyrazi się
w sposób najdoskonalszy; Jego ubóstwo
stanie się całkowitym ogołoceniem, a Jego
posłuszeństwo darem z własnego życia.
Uczniowie są wezwani do kontemplacji
Jezusa wywyższonego na Krzyżu.
(…) Kontemplacja ukrzyżowanego Chrystusa jest źródłem natchnienia dla wszystkich powołań; z niej biorą początek – obok
podstawowego daru Ducha – wszystkie
dary, zwłaszcza dar życia konsekrowanego.
VITA CONSECRATA (s. 36- 37).
Ile razy się na Lubaszową człowiek udaje,
tyle razy przechodzi pod krzyżem, który stoi
po prawej stronie drogi. Krzyż wita, a także żegna. Szczególnie wyraziście ujrzałem
21
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Wręczenie tytułu oblata

ten znak, i osobiście go przeżyłem, owego
późnego już wieczoru w przeddzień Waszych ślubów. Popakowany w jakieś ubogie
kartony – Wasz ubogi dobytek nowicjacki
pakowaliśmy do aut. W cichości i mroku
wieczornym, żegnaliśmy Lubaszową-Tabor,
krzyż mijając tym razem po naszej lewej
stronie. I pożegnani przez krzyż zstępowaliśmy w realną, a symboliczną zarazem,
ciemność nocy – poczułem lęk i niepewność.
Ale gdzieś w tej ciemności majaczył mocny,
niezapomniany głos Ojca: Nie lękajcie się…
W Tuchowie, w progach klasztoru-domu
Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, radosne powitanie – po tamtym mroku i lęku już ani śladu. Powróciliśmy
na Lubaszową, na nasz Tabor – powitani
przez krzyż. Nastała noc. Radosne oczekiwanie pomimo ciemności - jutro uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
dzień pierwszych ślubów redemptorystów.
Tak było. Wspaniała, uroczysta liturgia na
Lubaszowej – wypełniony kościół naszego
Taboru. Pamiętam, że wówczas myślałem
22

o sensie ślubów.
Pragnę podzielić
się z Wami Drodzy
Bracia w trzech
prostych zdaniach:
ślub czystości – to
ślub niepodzielnej i całkowitej
miłości Boga,
przezro-czystości człowieka na
Boga; ślub ubóstwa – to ślub
niepodzielnej
i całkowitej ufności Bogu, ubóstwo
jest bogactwem
człowieka u-Boga; ślub posłuszeństwa – to ślub
niepodzielnego i całkowitego słuchania
Boga, bowiem ze słuchania Boga rodzi się
posłuszeństwo Boże. Kiedy po złożeniu
ślubów pojawiliście się przed ołtarzem już
obleczeni w redemptorystowskie habity –
zrozumiałem i zobaczyłem, że Ci których
znałem, są oto jakby nowo-narodzeni, że
teraz dopiero, w habitach wyglądają normalnie, że to właśnie przez nich, Pan Jezus
nieustannie woła do każdego z nas: „Wy
jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić?” (Mt 5,13)
Panu Bogu dziękuję za Was – także za
to że zostałem oblatem redemptorystów
kiedy we Wigilię Bożego Narodzenia 2011
roku Ojciec Prowincjał Janusz Sok wręczył
mi dokument powołania na oblata redemptorystów. Ojcowie i Bracia Kochani – to
dla mnie wielka radość i wielki zaszczyt że
dołączyłem do Was, że przyjęliście mnie do
Rodziny Odkupiciela. Znak Waszych ślubów
i Waszego życia konsekrowanego stanowi
potężne wsparcie i oparcie… Panu Bogu
dziękuję za każdego z Was - DEO GRATIAS!
Rodzina Odkupiciela 3 (70) 2014
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o. Witold Baran CSsR
tel. 505 593 233
e-mail: wbaran1980@gmail.com
o. Piotr Grześkiewicz CSsR
tel. 509 802 799
e-mail: piotrekgrzesk@poczta.onet.pl
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Centrum Duszpasterstwa Powołań
o. Witold Baran CSsR

ZNAK
„P

roszę ojca, czy ja mam powołanie?” - takie lub podobne
pytanie często stawiają mi
młodzi ludzie. Najprościej byłoby odpowiedzieć: „Oczywiście, że masz powołanie.”
Wszyscy je mamy, bo wszyscy jesteśmy
powołani do istnienia przez Boga nie przypadkiem, ale w jakimś konkretnym celu,
który mamy zrealizować. Jednak najczęściej
młodzi ludzie zadają to pytanie zastanawiając się, czy droga życia zakonnego nie
jest tą przeznaczoną dla nich przez Stwórcę.
Odpowiedzieć komuś na pytanie o to, jakie
jest jego powołanie, nie można „z marszu”.
Nie może to być odpowiedź szybka i natychmiast rozstrzygająca. I trzeba w tym miejscu
nadmienić, że przede wszystkim sam zainteresowany musi odnajdywać tę odpowiedź.
Nikt tego za niego nie zrobi, nikt zamiast
niego nie podejmie decyzji i nikt za niego
powołania nie wypełni. Czy to jest w ogóle
możliwe, by osiągnąć pewność swojego
powołania? Przecież najprawdopodobniej
nie stanie przed kimś anioł Pański i nie
oświadczy mu: „Bóg Cię wybrał do życia
konsekrowanego.” Nie znaczy to jednak,
że Pan Bóg nie przemawia w inny sposób
– tak, byśmy mogli odczytać Jego Wolę.
BÓG DAJE ZNAKI! Trzeba tylko wiedzieć,
co takim znakiem jest i zatrzymać się nad
swoim życiem, by owe wskazówki Boże
24

umiejętnie zinterpretować. Z pewnością
ile historii zakonnych powołań, tyle też
„zestawów znaków”, które Pan Bóg dawał
konkretnym osobom. Spróbujmy jednak
powiedzieć sobie o kilku spośród najistotniejszych „dowodów” na powołanie do
życia konsekrowanego.
Po pierwsze, zapytaj sam siebie, czy ufasz
Jezusowi i czy chcesz poświecić Mu całe życie? Czy się modlisz? Czy masz żywą relację
z Chrystusem, co objawia się choćby tym, iż
„ciągnie Cię” do kościoła, że dbasz o swoje
życie sakramentalne? Czy czujesz, że kiedy
dotykasz świętych tajemnic sprawowanych
przez posługę Kościoła, kiedy słuchasz słowa
Bożego, to twoje serce mocniej bije, a jednocześnie odnajduje pokój w spotkaniach
z Jezusem? To nie jest pytanie o to, czy już
osiągnąłeś w tym wymiarze doskonałość, ale
czy chcesz do niej dążyć? Czy gdzieś w głębi
Twojego serca rodzi się pragnienie, by oddać
swoje życie bez reszty Panu Bogu? Czy jesteś
gotów ufnie rzucić się w ramiona Ojca bez
względu na trudności i twoje słabości? Czy
dla sprawy Jego Królestwa na ziemi jesteś
w stanie poświęcić swoje życie? Jeśli tak,
to… może to być ważny znak.
Po drugie, czy jesteś gotów ukochać Boga
z całego serca w tych, do których On zechce
Cię posłać? Czy umiesz kochać bez oczekiwania odpłaty? Czy chcesz kochać tych, którzy
Rodzina Odkupiciela 3 (70) 2014

Centrum Duszpasterstwa Powołań
są na marginesie, zagubieni, poranieni, pozbawieni nadziei? Czy odnajdujesz radość
w bezinteresownym składaniu daru z siebie?
Jeśli tak, to może to być znakiem.
Po trzecie, zakonnicy składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To jest ich
droga świadectwa i styl życia. Czy chciałbyś
być ubogi, czysty i posłuszny na wzór Jezusa
Chrystusa? I znowu uważaj, zanim udzielisz
odpowiedzi. To nie jest pytanie o to, jaki
jesteś, ale o to, jaki chcesz się stawać. Czy
chciałbyś dać świadectwo o tym, że to nie
góry złota powinny być celem naszego życia,
ale zjednoczenie z Bogiem – Największym
Skarbem? Czy chciałbyś pokazać swoim życiem, iż można kochać w sposób czysty i że
żyjąc w czystości można być szczęśliwym? Czy
chciałbyś wbrew powszechnemu pragnieniu władzy, kariery oraz awansów pokazać
światu, że to nie panowanie nad innymi
daje wolność, lecz stawanie się pokornym
i poddanym woli Bożej? Czystość, ubóstwo,
posłuszeństwo – na zawsze! Nie jako jarzmo
i cierpienie, ale jako droga ku pełnej wolności
w Jezusie Chrystusie. Co Ty na to?
Po czwarte wreszcie, odpowiedz sobie
na pytanie, czy jesteś człowiekiem, który
dobrze się czuje funkcjonując w grupie. Ży-
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cie zakonne jest WSPÓLNOTOWE. Zatem
dobrze by było, gdyby ktoś wstępujący do
zakonu lubił się modlić wspólnie, pracować
wspólnie, odpoczywać wspólnie, rozmawiać,
wspólnie podejmować decyzje. To oczywiście nie wyklucza momentów samotności,
niemniej jednak zakonnicy to nie „zbiór
wolnych elektronów”, lecz wspólnota braci
lub sióstr zjednoczonych z Chrystusem i zespolonych ze sobą w Chrystusie. Jeśli jesteś
człowiekiem, który we wspólnocie z innymi
czuje się „jak ryba w wodzie”, to z pewnością
jest to dobry fundament życia zakonnego.
Oczywiście wszystko, o czym wspomniałem powyżej, to swego rodzaju podstawa
decyzji o wstąpieniu na drogę życia konsekrowanego. Na postawione powyżej pytania
możemy sobie w ciszy serca odpowiedzieć
sami. Zwykle Pan Bóg posługuje się też
znakami zewnętrznymi. One są nam dawane
przez osoby, wydarzenia, słowa zasłyszane
w Kościele, a czasem na ulicy i na wiele
innych sposobów.
Zachęcam Cię Młody Przyjacielu, byś przemyślał jeszcze raz wszystko, co napisałem
powyżej. Jeśli w tym się odnajdujesz, jeśli
chciałbyś tak żyć, to… wiedz, że dzieją się wielkie sprawy Boże i otrzymujesz od Boga ZNAK.
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Wydarzyło się

arium

Z życia semin

postulat

Rozpoczęcie postulatu
W dniach 23-26 września uczestniczyliśmy w rekolekcjach wprowadzających w czas
postulatu, który to oficjalnie rozpoczęliśmy 22 września, wieczorną Mszą Świętą pod
przewodnictwem o. Piotra Chyły, wikariusza przełożonego prowincji. Prowadził je
dla nas o. Marcin Klamka, socjusz nowicjatu w Lubaszowej. W swoich rozważaniach
skupił się na obrazie Boga, który jest całkowicie wolny w swojej decyzji, kogo chce
powołać, oraz zachęcił do odważnej odpowiedzi na Boże wezwanie. Ojciec Marcin
chętnie dzielił się z nami także historią własnego powołania oraz udzielił nam kilku
praktycznych rad na czas początkowej formacji.
W roku akademickim 2014/2015 postulat odbywają: Damian Jankowski z Bartoszyc, Marcin Kita z Jodłowej Górnej, Ireneusz Krzywoń z Jonin, Jakub Kuroś
ze Skrzyńska, Artur Kusnyezh z Borysławia (Ukraina), Karol Łukaszczyk z Łazisk
Rybnickich, Piotr Markowicz z Głogowa, Patryk Reczek z Gnojnika, Bartosz Rydz
z Torunia, Jakub Sipiora z Luszowic, Jury Shylko z Nowego Dworu (Białoruś),
Sławomir Wardzała z Tarnowa, Marcin Wojdan z Mrzeżyna, Mateusz Wójcik ze
Skołatowa, Wojciech Jedliński ze Zawalowa

Terezjanka
30 października 2014 to dzień naszej pierwszej zakonnej terezjanki. O godzinie 9.00
wyruszyliśmy wraz z ojcem prefektem w kierunku Srebrnej Góry. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie twierdzy Srebrna Góra, największej tego typu
budowli górskiej w Europie. Od przewodnika dowiedzieliśmy
się, że wybudowano ją w drugiej połowie wieku
XVIII i nie została nigdy zdobyta, nawet przez wojska
napoleońskie. Po zwiedzaniu wyruszyliśmy na szlak
turystyczny w kierunku Barda. Trasę liczącą ok. 19
km i wiodącą przez piękne lasy liściaste pokonaliśmy
w 5 i pół godziny. Podczas wycieczki zorganizowaliśmy
ognisko z obowiązkowym pieczeniem kiełbas. Przed
godziną 17:15 zmęczeni, ale zadowoleni, przekroczyliśmy
mury bardzkiego domu zakonnego.
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Rozpoczęcie nowicjatu
14 sierpnia 2014 roku, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, rozpoczęliśmy czas kanonicznego nowicjatu. Podczas
uroczystych nieszporów, którym przewodniczył o. Janusz
Sok, przełożony Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów, zostaliśmy przyjęci do
wspólnoty nowicjatu i powierzeni opiece o. magistra Mariusza Chyrowskiego. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy
się podczas ośmiodniowych rekolekcji pod kierunkiem o. Łukasza Listopada.

Warsztaty słowa
W dniach 22-26 IX w naszej lubaszowskiej wspólnocie odbyły się
warsztaty słowa, które prowadził dla nas oblat naszego zgromadzenia,
brat Ryszard Peryt. Zajęcia te zapisały się nam głęboko w pamięci
dzięki autentyczności, z jaką prowadzący przekazał nam wartości
i wskazówki odnośnie tego, jak wyrazić głębszy sens słowa. Oprócz
sztuki poprawnej artykulacji starał się on wyczulić nas, abyśmy skupiali
się na treści przekazywanego tekstu.

Imieniny ojca socjusza
11 listopada obchodziliśmy imieniny o. Marcina Klamki, socjusza magistra nowicjatu.
Po wieczornej Eucharystii, podczas której modliliśmy się za solenizanta, wraz z licznymi
gośćmi spotkaliśmy się na kolacji, po której przedstawiliśmy przygotowany przez nas
spektakl kabaretowy pt. ,,Klamka zapadła”. W czasie występu rozwiązywaliśmy „sprawę Marcina K.” Aby dowiedzieć się, kim jest i co robi nasz
zainteresowany, przeprowadzaliśmy wywiady i rozmawialiśmy
z osobami zaproszonymi do studia. Przedstawienie dostarczyło
wszystkim wiele radości. Na koniec zaprosiliśmy solenizanta do
rozpakowania prezentu. Jak się okazało, był to model samochodu, który w bagażniku skrywał tort imieninowy. Ten dzień
z pewnością na długi czas pozostanie w pamięci o. Marcina.
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Ponawiana i wieczysta
profesja zakonna

15 sierpnia jest zawsze dniem wyjątkowym dla naszego
seminarium i całego Zgromadzenia. Podczas uroczystej
jutrzni celebrowanej w kaplicy seminaryjnej 12 braci
kleryków ponowiło profesję czasową na kolejny rok.
Podczas przedpołudniowej Eucharystia br. Szczepan
Hebda złożył na ręce przełożonego prowincji o. Janusza
Soka śluby wieczyste, dodając tradycyjną przysięgę wytrwałości w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela
aż do śmierci.

Pielgrzymka do Włoch
W dniach od 15 do 29 sierpnia bracia klerycy z III i IV roku, wraz z o. prefektem Witoldem Hetnarem i o. Józefem Vojtylą odbyli pielgrzymkę do Włoch, której celem było
nawiedzenie miejsc związanych z początkami Zgromadzenia Redemptorystów. Alumni
uczestniczyli także w spotkaniu kleryków redemptorystów z całej Europy, które rozpoczęło
się 18 sierpnia w klasztorze redemptorystów w Torre del Greco koło Neapolu. Przybyli
na nie współbracia z Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Polski, Słowacji i Hiszpanii. Był to dobra okazja do nawiązywania relacji ze współbraćmi
z innych krajów. Pielgrzymi odwiedzili: Scala - malownicze miasteczko, gdzie narodził
się Zakon Sióstr Redemptorystek i Zgromadzenie Redemptorystów, klasztor redemptorystów w Ciorani, dzielnicę Neapolu Marianella, w której urodził się św. Alfons, Neapol
z mnóstwem zabytkowych miejsc i przepięknych wąskich uliczek, miasto Santa Agata dei
Goti, gdzie św. Alfons był biskupem, Materdomini, w którym znajduje się sanktuarium
św. Gerarda, Frosinone, gdzie święcenia kapłańskie przyjął św. Klemens Hofbauer oraz
Scifelli, gdzie odbyła się kapituła generalna, która
podjęła decyzję o wysłaniu św. Klemensa na północ Europy. Spotkanie zakończyło się 22 sierpnia
w Rzymie Mszą Świętą w kościele MB Nieustającej
Pomocy i św. Alfonsa. Przewodniczył jej o. Enrique
Lopez, wikariusz o. Generała. Bracia klerycy z Polski
i Słowacji zatrzymali się w Rzymie jeszcze przez
trzy dni, by nawiedzić miejsca związane z historią
chrześcijaństwa. Po drodze do Polski odwiedzili też
Wiedeń, gdzie znajdują się relikwie św. Klemensa
Hofbauera oraz miejscowość Tasowice w Czechach,
gdzie św. Klemens przyszedł na świat.
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25-lecie obecności
Zakonu Redemptorystek w Polsce
W sobotę 27 września delegacja naszego seminarium pojechała do Bielska, aby tam
uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia obecności na ziemi polskiej Zakonu Sióstr Redemptorystek. W tym radosnym wydarzeniu wzięło udział wielu
redemptorystów z prowincjałem o. Januszem Sokiem i jego
wikariuszem o. Piotrem Chyłą
na czele, oraz byłym prowincjałem o. Stanisławem Kuczkiem,
który celebrował pierwszą Mszę
św. dla sióstr redemptorystek
na polskiej ziemi po ich przybyciu z Włoch. Wśród uczestników
jubileuszu były także siostry redemptorystki z Włoch, Słowacji
i Kazachstanu. Uroczystej Mszy
Świętej przewodniczył bp Roman
Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Po odśpiewanym
hymnie Magnificat został odczytany list gratulacyjny przesłany przez o. Michaela Brehl›a
CSsR, przełożonego generalnego redemptorystów. Alumni naszego seminarium pomogli
w oprawie liturgicznej Mszy Świętej i swoją obecnością wyrazili wdzięczność siostrom za
ich ogromne wsparcie modlitewne dla naszego zgromadzenia, a także za ich troskę o nasz
strój zakonny, którego szyciem nam służą.

Święcenia diakonatu
W niedzielę 28 września odbyły się święcenia diakonatu naszego współbrata Szczepana
Hebdy. Podczas uroczystej Eucharystii w bazylice MB Tuchowskiej święceń udzielił bp
pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław
Salaterski. Celebracja zgromadziła wielu
redemptorystów na czele z przełożonym
naszej prowincji o. Januszem Sokiem.
Uczestniczyli w niej także proboszcz ks.
Stanisław Jewuła wraz z diakonem z rodzinnej parafii br. Szczepana oraz jego
rodzina i przyjaciele.
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Inauguracja roku akademickiego
2014/2015
W piątek 10 października w naszym Wyższym Seminarium Duchownym odbyła
się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Ważnym momentem uroczystości była
immatrykulacja i wręczenie indeksów siedmiu braciom z pierwszego roku filozofii jak
również przywitanie w gronie naszej rodziny redemptorystowskiej 16 braci postulantów.
Wykład inauguracyjny wygłosił o. prof. Edmund Kowalski CSsR z Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Przybliżył on nam temat klauzuli sumienia oraz godności
i ochrony prawa do życia.
Był to cenny głos wobec rozgrywających się na naszych
oczach wydarzeń dotyczących
w/w kwestii. Centralnym zaś
punktem dnia była wspólna
Eucharystia, której przewodniczył przełożony prowincji
o. Janusz Sok CSsR.

282. rocznica założenia
Zgromadzenia Redemptorystów
Różne są sposoby świętowania. Jednak najlepiej jest świętować razem. Dlatego
w przededniu 282. rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wszystkie
ośrodki formacji redemptorystowskiej zjechały do Krakowa, by móc przeżyć ten dzień
wspólnie. Było nas wielu, zatem radość tym większa. A byli: współbracia z postulatu
z Barda Śląskiego, nowicjatu z Lubaszowej, seminarium z Tuchowa, a także współbrat
z junioratu z Elbląga. Powodów do świętowania było więcej, bo również po raz pierwszy
w historii wręczono nagrody „Pro Redemptione” wydawnictwa Homo Dei. Zakończył
się również rok wspierania redemptorystowskiego powołania misyjnego, który miał
nam na nowo uświadomić, że jako redemptoryści wszyscy jesteśmy misjonarzami.
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W planie dnia ujęte były: prelekcja ks. Damiana Stachowiaka, zmartwychwstańca,
na temat dialogu w formacji podstawowej, czas na dyskusję, uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem wikariusza przełożonego prowincji, o. Piotra Chyły CSsR, jak również
„czas wolny”, który był wspaniałą okazją do tego by razem posiedzieć, wypić kawę,
wyjść na rynek krakowski czy pojechać do sanktuarium w Łagiewnikach. Po nieszporach,
podczas których przedstawicielom ośrodków formacji został przekazany nowowydany
Modlitewnik Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, przyszedł czas na kolację i pożegnania. Piękny to był czas. Warto świętować razem.

Rozpoczęcie Roku
Życia Konsekrowanego
Spotkaniem u tarnowskich filipinów 29 listopada rozpoczęły się diecezjalne obchody
Roku Życia Konsekrowanego. Wraz ze zgromadzonymi tam z całej diecezji przedstawicielami różnych form życia konsekrowanego,
modląc się na różańcu o nowe powołania, przeszliśmy do katedry, gdzie miała
miejsce główna uroczystość. Najpierw
uczestniczyliśmy w nieszporach i adoracji
Najświętszego Sakramentu, a następnie
w Eucharystii pod przewodnictwem ks.
bpa Andrzeja Jeża, ordynariusza diecezji
tarnowskiej. Czas, który rozpoczęliśmy jest
dla nas – osób konsekrowanych, okazją do

umocnienia powołania, a także
do gorliwszego
i radośniejszego głoszenia
Dobrej Nowiny
o Jezusie. Rok
Życia Konsekrowanego zakończy się 2 lutego
2016 roku.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Sport

Spotkanie z biskupem Czesławem Stanulą CSsR

W Kościelisku
Wspólna modlitwa
Zdobywanie szczytów

W refektarzu

Konferencja
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Praca w grupach
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Postulat, Nowicjat

Terezjanka

Obiad na świeżym powietrzu

Praca...

... i odpoczynek

Eucharystia z misjonarzem
Praca w polu

Wykłady z o. magistrem
Odwiedziny misjonarki z Boliwii
Drylowanie śliwek
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Na placu św. Piotra w Rzymie
Wśród zabudowań Asyżu

Ponowienie ślubów

Gaude Mater Polonia

Wręczanie
indeksów

Niedziela
Misyjna
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Święcenia diakonatu

Wspólnotowe nieszpory
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Modlitwa
przy relikwiach
świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

Kabaret z okazji imienin o. prefekta

Przy wspólnym stole

Koncert z okazji imienin oo. prowincjała i rektora

Spotkania z naszymi chorymi
Wykłady

Nasza wspólnota
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