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Słowo o. rektora

Drogi

Czytelniku
Rodziny
Odkupiciela

W

raz z całym Kościołem przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego. Wielu
wydarzeniom i celebracjom urządzanym z tej okazji towarzyszy przede
wszystkim refleksja nad tym, co oznacza być konsekrowanym, czyli oddanym na wyłączność Bogu w naszych czasach i okolicznościach życia. W przypadku nas,
redemptorystów, oddanie życia Bogu ma wymiar jak najbardziej apostolski, misyjny. Redemptorysta jest konsekrowany dla misji. Okładka niniejszego numeru naszego biuletynu
w sposób nowatorski i młodzieńczy tę prawdę właśnie przedstawia: w habicie – jednym
z symboli konsekracji, ze słowem Bożym w ręku, z plecakiem, w którym niewiele najpotrzebniejszych rzeczy, redemptorysta spieszy do świata. Świata, który poprzez oddalanie
się od Boga stracił koloryt, barwy, stał się szarym i monotonnym.
W obecnym numerze chcemy przybliżyć temat konsekracji zakonnej w charyzmacie
redemptorystów w perspektywie posłania do głoszenia obfitego Odkupienia. Takie
rozumienie naszego życia daje nam nasze prawodawstwo, które jest przede wszystkim
teologiczną wykładnią charyzmatu redemptorystów.
O konsekracji i działalności redemptorystów wypowiadają się starsi i młodzi, klerycy
i brat zakonny na etapie junioratu. Jedną z form misyjnej obecności w świecie w naszych
czasach z pewnością jest katechetyczna obecność w szkole. W tym temacie ciekawymi
spostrzeżeniami dzielą się na łamach Rodziny Odkupiciela współbracia, którzy stoją na
początku swojej drogi misyjnej.
Te i wszystkie inne treści naszego biuletynu stanowią zachętę i pomoc do odczytywania
drogi powołania przez każdego, kto w swym życiu jeszcze tego nie uczynił i są zaproszeniem do kroczenia razem z redemptorystami.
Drogi Czytelniku Rodziny Odkupiciela, czy dołączysz do naszej misji?
w Chrystusie Odkupicielu
o. dr Janusz Urban CSsR
rektor WSD Redemptorystów
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W drodze do...
br. Tomasz Marcinek
nowicjusz

Głosić

wspólnie
K

iedy byłem małym chłopcem,
często bywałem w Sanktuarium
Matki Bożej w Tuchowie, gdzie
posługują redemptoryści, jednakże niczego
nadzwyczajnego, co by przyciągało moją
uwagę, w nich nie widziałem. Teraz, będąc w nowicjacie, po ponad półtorarocznej
obecności w Zgromadzeniu, każdego dnia
doświadczam, jak bardzo są oni dla mnie
ważni i że bez nich nie wyobrażam sobie
mojego przyszłego życia.
S i ę g a jąc pamięcią
w przeszłość ,
przypominam
sobie czas, gdy
rozeznawałem
moje powołanie.
Często pytałem
Boga, jaką drogą mam kroczyć:
być księdzem
diecezjalnym czy
zakonnikiem? Czy już otrzymałem odpowiedź? Tak, ale ona wcale nie była udzielona
czarno na białym: „Idź do redemptorystów!”
Zamiast tego Pan Bóg w swej fantazji dał mi
cytat z Pisma Świętego, którego nie zapomnę
do końca życia: Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy,
4

bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego
(Koh 3, 9-10). Może te słowa niektórym nic
nie mówią, ale dla mnie są one wyjątkowe, gdyż dzięki nim odkryłem, że chcę żyć
we wspólnocie.
A dlaczego u redemptorystów? To, co mnie
w nich naprawdę pociąga i co zadecydowało
o tym, aby podjąć razem z nimi moje dalsze
życie, była właśnie wspólnota, którą tworzą.
Doświadczywszy rodzinnej atmosfery, wielkiej gościnności,
wsparcia i oddania w służbie
innym, zapragnąłem zostać
misjonarzem
redemptorystą. To pragnienie do dziś jest
bardzo mocne
i pomaga mi
w przezwyciężaniu różnych trudności.
Stawiając pierwsze kroki w postulacie,
stopniowo odkrywałem i poznawałem Zgromadzenie, do którego zostałem powołany.
Ten okres był dla mnie bardzo ważny, gdyż
potwierdził moje pragnienia i motywacje
odnośnie życia zakonnego. Wtedy też po raz
pierwszy doświadczyłem kontaktu z ludźRodzina Odkupiciela 1 (71) 2015
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mi naprawdę ubogimi, którzy na stałe są
wpisani w charyzmat redemptorystów. To
doświadczenie nie było łatwe, ale przynosiło wiele radości i szczęścia. Kiedy widzi się
uśmiech na twarzy osoby, której dopiero co
się pomogło, to daje to siły na kolejny dzień
i jednocześnie pozytywnie „uzależnia”. Dlatego też praca oraz bycie z ubogimi i opuszczonymi są dla mnie kolejnymi powodami,
dla których moja obecność w Zgromadzeniu
sprawia, że jestem szczęśliwy.
W nowicjacie, który obecnie przeżywam,
wiele czasu poświęcam na odkrywanie Boga,
samego siebie, naszego charyzmatu i historii. Ten czas jest dla mnie wyjątkowy.
Każdy spędzony tutaj dzień przybliża mnie
do tego, by poprzez konsekrację zakonną
oddać się Najświętszemu Odkupicielowi.
Poznaję również życiorysy naszych świętych
i błogosławionych współbraci.
Tym, co najbardziej mnie w nich pociąga
i motywuje, jest życie bezgranicznie oddane
Bogu i ludziom, bez względu na różne przeciwności i koleje losu. Autorytety w życiu
człowieka są bardzo ważne i potrzebne, aby
mógł czerpać z nich wzorce postępowania.
Dlatego przykład życia naszego Ojca Założyciela jak i pozostałych współbraci wciąż jest
Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015

dla mnie motorem napędowym do tego, by
być świętym redemptorystą, bezgranicznie
ufającym Bogu i służącym ludziom najbardziej biednym i opuszczonym.
Poznając charyzmat i Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, zaczynam
coraz bardziej rozumieć, czego tak naprawdę
chce ode mnie Bóg. Wzywa mnie, bym głosił
światu obfite Odkupienie. W tym zawiera
się wszystko: bezgraniczne oddanie się Bogu,
dążenie do świętości poprzez bycie z ubogimi
i opuszczonymi oraz wspólnota, dzięki której
jestem tu, gdzie jestem.
Kończąc, chcę przywołać słowa bł. Kaspra
Stanggassingera:
Życie zakonne jest krzyżem, do którego
przybijasz się dobrowolnie, przynaglony
jednak nieocenioną łaska Bożą, trzema gwoździami świętych ślubów. Jako nowicjusz
często się na tym krzyżu kładłeś, do niego
się przymierzałeś i w czasie całego roku rozważałeś, czy ty pasujesz do krzyża, a krzyż
do ciebie. Czy będzie łatwo? Pewnie nie, ale
przecież lepiej jest dwom niż jednemu(…),
bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego.
Dlatego właśnie redemptoryści!
Jestem szczęśliwy we wspólnocie i z nią
chcę głosić orędzie obfitego Odkupienia.
5

W drodze do...
br. Wacław Zyskowski CSsR
rok V

BOŻE CIAŁO…
w moich dłoniach

O

dkąd pamiętam, jedną z naj- podzielić się z Wami moim przeżywaniem
bardziej przeżywanych przeze posługi akolity.
mnie uroczystości kościelnych
Akolita jest z urzędu nadzwyczajnym
było Boże Ciało. Choć, jak mi się wydaje, szafarzem Eucharystii oraz dopuszczonym
bardziej interesowały mnie sztandary, złote do posługi kapłanowi przy ołtarzu. Co to
ornaty ojców idących w procesji, dźwięk znaczy? Zwyczajnym szafarzem Eucharystii
dzwonków, zapach kadzidła i to wszystko jest ten, który może jej przewodniczyć i ją
co sprawia, że ten dzień jest tak uroczysty, sprawować, czyli biskup i kapłan. Jednak
to jednak od początku podświadomie moją z powodu wielu czynników historycznych
uwagę przyciągała duża złota monstran- Kościół potrzebował ludzi, którzy mogliby
cja, a także to, że kapłan trzymał ją przez zanosić Eucharystię na przykład chorym czy
welon i szedł pod złotym,
uwięzionym. Tak narodziła
haftowanym baldachimem.
Za każdym razem, się praktyka ustanawiania
Po niedługim czasie
akolitów. Współcześnie ich
kiedy
jakiś
kapłan
zostałem na katechezie
funkcją jest m.in.: posługa
lub akolita zanosi kapłanowi podczas celebropouczony o znaczeniu tych
wszystkich przedmiotów
chorym Komunię, wania Mszy św., puryfikooraz o tym, Kto jest
odbywa się mała wanie naczyń liturgicznych
w monstrancji.
podczas liturgii nie
procesja Bożego (gdy
A dlaczego o tym móma diakona), rozdzielanie
Ciała.
wię?
Eucharystii podczas Mszy
Formacja seminaryjna
św. (jeżeli z powodu niekończy się święceniami kapłańskimi. Kleryk wystarczającej liczby kapłanów udzielanie
przygotowuje się do nich przez studium Komunii trwałoby zbyt długo), oraz – gdy
i przyjmowanie posług. Przed reformą Sobo- brak jest kapłana czy diakona - wystawienie
ru Watykańskiego II nazywano je święcenia- Najświętszego Sakramentu do adoracji, ale
mi niższymi. Dziś po znacznym uproszczeniu bez możliwości udzielania błogosławieńi odświeżeniu stały się posługami. Są nimi stwa. Te zadania dają wyobrażenie, że przylektorat, czyli posługa czytania słowa Bożego, jęcie akolitatu jest wielkim darem dla osoby,
oraz akolitat, który jest związany z byciem która przygotowuje się do święceń kapłańprzy ołtarzu Pańskim, a także z pomocą cho- skich. Ta posługa przybliża do Bożego ołtarza
rym i cierpiącym. W tym artykule chciałbym w sposób bardzo konkretny. W przestrzeni
6
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liturgicznej akolita posiada pierwszeństwo
w wykonywaniu wielu posług, a dopiero
w przypadku braku takowego powierza się je
innym osobom świeckim. Jak już wspomniałem, zadania akolity wykraczają także poza
liturgię i wszelkie nabożeństwa, ponieważ
może on zanosić Komunię św. chorym. Jest
także wezwany do podejmowania pomocy potrzebującym, a nawet organizowania
różnych form wolontariatu.
Moje osobiste przeżycie związane z tą
posługą łączy się z tematem, który podjąłem
na początku – uroczystością Bożego Ciała,
a konkretnie procesją eucharystyczną. Akolita
posługuje chorym, zanosząc im Komunię
Świętą. Zanosi, czyli pokonuje drogę, trzymając przy sercu żywego i prawdziwego Chrystusa zamkniętego w złotej bursie (bursa to
rodzaj torebki zakładanej na szyję, w której
przenosi się Najświętszy Sakrament). Zdarza
się, że zanoszę Komunię Świętą pewnej pani,
która z powodów zdrowotnych nie może
uczestniczyć w Eucharystii. Kiedy idę ulicą,
zawsze przypominam sobie właśnie uroczystość Bożego Ciała. Bóg żywy i prawdziwy
przechodzi między domami i nam błogosławi, a my klękamy przed Nim i publicznie oddajemy Mu cześć. To samo dzieje się
podczas zanoszenia Komunii Świętej chorym.
Choć brak feretronów, chorągwi i kadzidła,
to jednak Bóg jest ten sam i taki sam, ukryty
w białym chlebie. Właśnie dzięki temu, że
jest taki niewidoczny, mogę Go zanieść do
domu osoby, która pragnie Go przyjąć do
swojego serca. Jezus Chrystus wchodzi już
nie tylko na ulicę naszego miasta, ale wprost
do mieszkania, w którym żyją Jego wierni.
To jest niesamowite. Jezus posługuje się
właśnie mną, moimi rękami, aby rozdawać
się potrzebującym. To przenajświętsze Boże
Ciało znajduje się w moich rękach! Jako
redemptoryście ten moment przypomina
mi słowa św. Alfonsa, który mówił, że Bóg
oszalał z miłości do człowieka.
Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015

Posługa akolity wpisuje się w zadanie,
jakie zostało przez Kościół postawione naszemu zgromadzeniu: iść do najbardziej
opuszczonych i ubogich. Iść i zanosić im
Chrystusa. Już chyba bardziej dosłownie
nie da się tego robić. Zawsze fascynowała
mnie praca naszych współbraci duszpasterzy,
którzy udawali się do chorych z Komunią
Świętą, lub kapelanów szpitali i hospicjów,
którzy udzielali tego sakramentu często jako
umocnienia na ostatnią drogę. Teraz ta posługa jest także moim udziałem.
Za każdym razem, kiedy jakiś kapłan lub
akolita zanosi chorym Komunię, odbywa
się mała procesja Bożego Ciała. Choć bez
kadzideł i złotych baldachimów, to Bóg,
który wychodzi do swojego ludu, jest ten
sam. Pamiętajmy o tym następnym razem,
gdy będziemy na ulicy czy klatce schodowej
mijali ubranego w komżę kapłana lub innego
szafarza niosącego na swej piersi złotą bursę. To w niej ukryty jest żywy Jezus, a my
jesteśmy świadkami małego Bożego Ciała.
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W drodze do...
br. Michał Piłat CSsR
juniorysta

Rok

w junioracie*

D

nia 2 lutego 2014 roku złożyłem
swoje pierwsze śluby zakonne.
W związku z tym, że nadszedł
czas ich ponowienia, chciałbym podzielić się
z Wami doświadczeniem minionego roku i pokrótce opowiedzieć, jak wygląda mój juniorat.
Gdy wspominam moje pierwsze śluby,
które złożyłem rok temu, na myśl przychodzi
mi nowicjat. Był to czas, w którym jednym
z głównych celów było przygotowanie się
do radykalnej
odpowiedzi na
zaproszenie Chrystusa. Bardzo dobrze wspominam
ten okres, jako
wzrastanie w powołaniu i dojrzewanie do złożenia
pierwszej profesji
zakonnej. Po jego
zakończeniu rozpoczął się dla mnie juniorat. Jest to kolejny etap formacji, w którym jako kandydat
na brata zakonnego, poprzez wypełnianie
różnorodnych posług oraz kształtowanie
wiedzy intelektualnej, przygotowuję się
do swojej przyszłej służby oraz do złożenia
ślubów wieczystych. Z woli przełożonych
odbywam go we wspólnocie redemptorystów w Elblągu.
8

Moim podstawowym zadaniem jest dbanie o czystość i wystrój kościoła parafialnego prowadzonego przez redemptorystów.
Z jednej strony mogłoby się wydawać, że to
zadanie nie jest zupełnie proste, ponieważ
ma on wiele metrów kwadratowych do
pozamiatania czy przystrojenia kwiatami. Ta
posługa ma jednak dla mnie również wymiar duchowy. Świątynię można porównać
do serca człowieka, w którym mieszka Bóg,
a które nieustannie
trzeba oczyszczać
z brudu grzechu
i przystrajać miłością.
Dlatego – ponieważ
mam świadomość
o b e c n o ś c i B o ga
w Jego świątyni staram się jak najlepiej wypełniać to
zadanie.
Kolejną moją posługą w Elblągu jest czuwanie przy furcie
klasztornej. Z jednej strony mogłoby się
wydawać, że na furcie nic się nie dzieje, ale
furtian jest niekiedy jak lekarz pierwszego
kontaktu: ludzie, którzy przychodzą zasięgnąć
jakichś informacji bądź zamówić Mszę św.,
często otwierają się i mówią o swoich - nie
zawsze łatwych - doświadczeniach życiowych. Doświadczam, że chcą po prostu poRodzina Odkupiciela 1 (71) 2015
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dzielić się tym z drugim człowiekiem, który
powie dobre słowo, uśmiechnie się lub po
prostu wysłucha.
Już od jakiegoś czasu uczęszczam na wykłady do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji elbląskiej. Może wydawać się
to dziwne, że zakonnik chodzi na wykłady
do seminarium diecezjalnego, ale dla mnie
jest to piękny czas, który niejednokrotnie
zmusza mnie do refleksji odnośnie do mojego
powołania. Zdarza się, że muszę odpowiadać
na różne pytania dotyczące życia wspólnotowego lub obranej przeze mnie drogi. Moje
uczestnictwo w wykładach służy poszerzeniu
mojej wiedzy na temat Pisma św., historii
Kościoła oraz innych przedmiotów. Moje
doświadczenia z seminarium są bardzo pozytywne. Mam bowiem możliwość poznania
innego ośrodka formacji oraz spotkania ludzi
w podobnym wieku, którzy także idą drogą
powołania do służby Bożej.
Biorę również udział w spotkaniach jednej
z grup parafialnych. Na początku nie było
to łatwe, ponieważ nigdy nie należałem
do Odnowy w Duchu Świętym. Po kilku
spotkaniach odkryłem jednak sens mojego
w nich udziału. Mogę zgłębiać słowo Boże
i dzielić się tym z innymi. Jest to wspaniała okazja do przebywania z ludźmi, którzy
pomagają mi rozwijać się duchowo.
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Oprócz tych zadań, które wymieniłem, są
jeszcze inne, nie mniej ważne. Ogromnym
wsparciem dla mnie w wykonywaniu codziennych obowiązków i w zmaganiu się
z różnymi trudnościami jest osoba prefekta,
o. Piotra Wiśniewskiego, który zawsze powie
odpowiednie słowo i podpowie, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach, a także
wspólnota, w której żyję.
Czas mojego pobytu w junioracie to również pogłębianie relacji z Panem Bogiem
w czasie codziennej modlitwy wspólnotowej
czy osobistej oraz odkrywanie obecności
Bożej w drugim człowieku. Moja radość,
pomimo codziennych trudności, jest przeogromna, bo mogę ofiarować się Bogu oraz
służyć Jemu i ludziom, których On stawia
na mojej drodze.
W poniedziałek, 2 lutego 2015 roku, ponowiłem śluby zakonne. Czułem bowiem,
że tego chce ode mnie Pan Bóg, a ja chcę
nadal ofiarować Jemu swoje życie. Tak więc
o poranku w zaciszu naszej kaplicy domowej,
w prostocie celebracji, w gronie naszej wspólnoty ślubowałem na kolejny rok: czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo w Zgromadzeniu
Najświętszego Odkupiciela.
*W Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
juniorat trwa 5 lat.
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Być redemptorystą
dk. Szczepan Hebda CSsR
członek toruńskiej wspólnoty redemptorystów
katecheta i duszpasterz dzieci

Redemptorysta-katecheta
Lubię szkołę!

O

d marca ubiegłego roku odbywam praktyki pastoralne
w naszej toruńskiej parafii pw.
Świętego Józefa. Z początkiem września
rozpocząłem tu posługę duszpasterza dzieci
i pracę w dwóch szkołach podstawowych,
został mi też powierzony obowiązek przygotowania dzieci do pierwszego pełnego
uczestnictwa w sakramencie Eucharystii. Moja praca nie ogranicza
się więc tylko do spełniania
obowiązków nauczyciela religii,
ale jest obfita w wiele przedsięwzięć związanych z życiem
parafialnym.
Dziś niektórzy próbują
porównywać pracę nauczyciela religii do katechizacji odbywającej się
w salkach katechetycznych sprzed parunastu
lat i oceniać, co było
lepsze, gdzie była ona
skuteczniejsza i czy
dawała satysfakcję. Myślę, że tylko
w sposób subiektywny możemy
poddać ocenie tę
rzeczywistość. Nie
każdy jest stwo10

rzony do tego, by uczyć w szkole. Przecież
Bóg obdarzył każdego człowieka innymi
zdolnościami i talentami. Mogą być one
jedynie podobne do siebie. Jeden będzie
się czuł dobrze jako przekazujący w szkole
wiarę dzieciom lub młodzieży, inny jako
misjonarz głoszący z ambony słowo Boga,
a inny jako kapelan szpitala itd.
Mogę śmiało powiedzieć, że
praca z dziećmi w szkole jest
wdzięczna, ale nie znaczy to,
że jest łatwa. Wręcz przeciwnie, jest bardzo wymagająca i bywa też męcząca,
ale gdy widzi się rezultaty podejmowanych
obowiązków, ta praca
bardzo cieszy. Kiedy
rozpoczynałem pracę nauczyciela religii
we wrześniu byłem
zaniepokojony stanem wiary i wiedzy
religijnej u niektórych
dzieciaków, gdyż występował u nich brak
znajomości podstawowych modlitw, które
przecież powinno znać
każde dziecko, np. Zdrowaś
Maryjo, Aniele Boży czy znak
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Krzyża Świętego. Wtedy zmuszony byłem
uświadomić sobie, jakie wielkie problemy
mają niektóre „polskie rodziny”. Wówczas
zrozumiałem, jak potrzebne są spotkania
formacyjne dla rodziców dzieci „pierwszokomunijnych”, które raz w miesiącu
mają miejsce w naszej parafii. Taki stan
rzeczy mobilizował jeszcze bardziej do
pracy i oddawania czasu najmłodszemu
pokoleniu. Z biegiem czasu, po upływie
kilku miesięcy, zauważyłem rezultaty
mojej pracy, co dało mi wiele radości.
Dzieci, które przygotowuję do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, zobowiązane są do przyswojenia i zaliczenia
pewnej partii materiału katechetycznego.
Jest czymś pięknym, gdy widzi się całą klasę z podniesionymi rękami, lub „procesję”
do biurka nauczyciela, by „zdawać” modlitwy i odpowiadać na pytania o tematyce
biblijnej, a także związane z tajemnicą
sakramentów świętych. Jest również wiele
groteskowych momentów, zwłaszcza przy
zaliczaniu wspomnianych modlitw. Dzieci
przekręcają modlitwy np. „chleba naszego
poprzedniego” i wiele innych. Zmuszało
to do dokładnego tłumaczenia niektórych
trudniejszych słów modlitw, jakie dała nam
tradycja. Niesamowite jest to, że dzieci
przyjmują słowa o tematyce religijnej jak
absolutną prawdę, a to czego nie rozumieją,
przyjmują na wiarę. W takich chwilach
nasuwają mi się słowa Chrystusa: Jeśli
się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Przecież Jezus w prosty sposób pokazuje
nam drogę do Jego Królestwa. Mamy stać
się jak dzieci. I tutaj zaczyna się trudność.
Jak człowiek dorosły, który ma za sobą
różne doświadczenia życiowe, często trudne,
które go hartowały, nakładały mu pancerz
ochronny, które uczyły go twardych realiów życia, ma nagle stać się jak dziecko
- proste, bezbronne, szczere i ufne. Nie jest
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łatwo współczesnemu człowiekowi
zrozumieć, przyjąć i realizować to zadanie.
Rzecz, która wydaje się być najprostszą na
świecie, okazuje się chwilami najtrudniejsza do wykonania. Dlaczego? Ponieważ
pycha siedząca w człowieku nie pozwala mu stać się małym jak dziecko, stać
się ufnym jak dziecko, otworzyć serce na
oścież jak dziecko, uznać swoją niewiedzę
i brak różnych umiejętności jak dziecko.
Myślę, że dzieje się tak dlatego, że przyzwyczailiśmy się, iż świat podziwia nas za
naszą samowystarczalność, radzenie sobie
w najtrudniejszych nawet okolicznościach,
za naszą inteligencję, wiedzę, dobrą znajomość jakiejś dziedziny. To daje nam poczucie bezpieczeństwa, samozadowolenie,
satysfakcję i bardzo karmi miłość własną.
Dlatego praca wśród dzieci przyczynia się
też do podjęcia refleksji nad swoim życiem.
Po doświadczeniu środowiska szkolnego
jako katecheta mogę powiedzieć, że lubię
szkołę i pracę z dziećmi. Na pewno uczy
mnie to systematyczności i zmusza do nieustannego pogłębiania wiedzy. Wymusza też
ciągłą zmianę form wypowiedzi, ubarwianie
języka, by mówić prosto (w duchu św. Alfonsa), przy użyciu wielu barwnych opowieści,
które oddadzą rzeczywistość i będą przybliżać
prawdy Boże najmłodszym.
11

Być redemptorystą
o. Paweł Burda CSsR
członek elbląskiej wspólnoty redemptorystów
katecheta i duszpasterz młodzieży

Redemptorysta-katecheta
Praca w „gimbazie”

to nie taka łatwa sprawa

P

raca w gimnazjum to nie taka
łatwa sprawa. Zacząć trzeba od
tego, że będąc jeszcze na studiach
teologicznych dla świeckich (kierunek:
teologia na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej), nigdy nie planowałem
kształcenia się w kierunku pedagogicznym, nie marzyłem o pracy nauczyciela, nie
chciałem nim być, myślałem tak naprawdę o specjalizacji dziennikarskiej. Takiego
wyboru dokonywało się
po trzecim roku. Nie zdążyłem jednak z wyborem,
ponieważ pojawiła się
trzecia droga – zakonno–
kapłańska. Pamiętam jeden z wykładów, już na
studiach seminaryjnych,
kiedy zapytałem wykładowcę katechetyki:
„Czy każdy młody redemptorysta musi
być katechetą?”. Dostało mi się za to pytanie! Profesor się wkurzył, ale przynajmniej
wykład był ciekawszy. Wykładowca nie
udowodnił mi, że redemptorysta musi być
katechetą, jeśli kompletnie nie czuje się na
siłach, by być nauczycielem, natomiast udo12

wodnił, że doświadczenie pracy w szkole
z młodzieżą jest konieczne do pracy duszpasterskiej, misyjnej, rekolekcyjnej. Tak
faktycznie jest – teraz to widzę.
Kiedy zacząłem pracę w gimnazjum przyznałem się gimnazjalistom, że nigdy nie
chciałem być nauczycielem. Wyraziłem
też wątpliwość co do sensowności ustanowienia gimnazjów i całej reformy edukacyjnej związanej z tym etapem nauczania.
Młodzi trochę się dziwili,
ale wielu przyznawało, że
gimnazjum to nieudany
twór. Teraz, kiedy już jakiś
czas pracuję w szkole, potwierdzają się moje intuicje związane z „gimbazą”,
a wielu nauczycieli zdaje
się je podzielać. Co więcej, często daje nam
w kość biurokracja – nie ma kiedy uczyć,
bo trzeba papiery wypełniać!
Same relacje z uczniami - ciekawa sprawa. Ni to dziecko, ni to młodzież, tylko
taki „gimbus”. Da się lubić tych młodych
ludzi, mało tego: trzeba z nimi być, trzeba
ich kochać ale nie da się tak łatwo nadrobić
Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015

Być redemptorystą
wychowania, którego brakuje w ich rodzi- tak kilka razy i pamiętam to światło Boże,
nach. No właśnie. Pierwszy mój wniosek, coś jak zrozumienie, które wpadło do serca:
który potwierdził moje wcześniejsze intuicje bądź cierpliwy. Faktycznie cierpliwość to
dotyczące młodzieży: rodzina to fundament boska cnota, która może wiele zdziałać. Tego
w wychowaniu młodego człowieka, a wielu się teraz uczę. Mało tego, szkoła to przestrzeń,
młodych w życiu rodzinnym doświadcza ra- gdzie Pan Bóg udoskonala i oczyszcza moją
czej bólu niż pełnego miłości wychowania. miłość. Dając moją ludzką miłość tym młoPrzestało mnie już dziwić inne nazwisko dym ludziom czekałem wzajemności, zatem
ojca i matki w danych konkretnych uczniów chodziło w niej tylko o mnie, o to by kochać
czy kandydatów do bierzmowania. Gdy siebie samego w innych. W efekcie, kiedy nie
rozmawiam z wieloma młodymi ludźmi było sygnału zwrotnego, smutek i przygnęna temat sytuacji rodzinnej, nie ukrywają bienie wkraczały do serca. Na szczęście dzięki
oni cierpienia wynikającego
słowom św. Charbela zrozumiaz agresji, rozwodów, wyjazdów
Da się lubić łem, że prawdziwa miłość, która
zagranicznych, opuszczenia,
tych mło- pochodzi od Boga, nie czeka na
niezgody, alkoholizmu… Stąd
Jeśli twoja midych ludzi, odwzajemnienie.
nie ma co się dziwić, że młołość pochodzi od Boga, obdarzasz
mało tego: nią twojego brata, nie pytając
dzi ludzie często mają problem
trzeba z nimi o cenę czy zapłatę…
z relacją z Panem Bogiem.
Jest pewna sprawa, którą
Ostatnia sprawa, która mi
być , trzeba
wskazał mi Pan Bóg, coś, czego
przychodzi do głowy, dotyich kochać…
muszę się nauczyć dzięki szkoczy słów, które usłyszałem od
le. Widzę to wyraźnie. Chodzi
pewnej pani dyrektor, kiedy
o cierpliwość, a więc w jakiś sposób o miłość, jeszcze byłem na praktykach w szkole. Pabo miłość jest cierpliwa. Na początku, kiedy rafrazując: „Br. Pawle… Wszystko fajnie,
zacząłem prowadzić moje lekcje, irytowa- lekcja udana, ale pamiętaj: nie pchaj się
ły mnie wulgaryzmy, hałas, trudne słowa nigdy do szkoły. Kapłan traci tam szacunek
i zdania, które padały z ust uczniów - i chodzi i posłuch jako głosiciel słowa Bożego…”
tutaj zarówno o dziewczyny jak i chłopców. Dużo prawdy jest w tych słowach. W zaKiedy po lekcjach wracałem do pokoju na- sadzie siedząc na lekcji niejednokrotnie
uczycielskiego i trochę się żaliłem na tą czy na myślę, że katecheza może wrócić do salek
tamtego, wracały do mnie sygnały zwrotne katechetycznych. Z drugiej jednak strony,
od wychowawców: „Paweł, co się dziwisz, jej Ojciec święty nawołuje nas, byśmy wyojciec zmarł dwa lata temu, pewnie buntuje chodzili do ludzi, pachnieli owcami, i to
się przeciw temu”; „Ona jest w domu dziec- właśnie robimy będąc w szkołach… Dlatego
ka, dziadkowie z nią nie wytrzymali”. Było warto tam być!
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Duchowość
o. Mariusz Chyrowski CSsR
przełożony lubaszowskiej wspólnoty redemptorystów
magister nowicjatu

Po co
redemptorystom

konsekracja?

R

ok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Papieża Franciszka
w 50-lecie ogłoszenia dekretu soborowego „Perfectae caritatis”, jest doskonałą
okazją do przypomnienia o pięknie życia
osób poświęconych Bogu. Dla nas, redemptorystów, to doskonała okazja, by pochylić
się nad własną tożsamością, miejscem we
współczesnym Kościele i społeczeństwie.
Dominującym pojęciem w haśle jubileuszowego roku zdaje się być słowo „konsekrowany”. Nasza uwaga skupia się zatem na
konsekracji, na ślubach czystości, ubóstwa

14

i posłuszeństwa. Myślimy o sposobie życia
oderwanym od tego, co św. Jan Ewangelista
nazywał „duchem tego świata”. „Konsekrowany” oznacza uświęcenie, wyjęcie z użycia
świeckiego, z profanum i przeznaczenie na
służbę Bożą, przeznaczenie dla sacrum.
Termin „życie konsekrowane” (łac. vita
consecrata) w ogóle nie występuje w naszych
konstytucjach. Nie ma się co dziwić. Pojęcie
to ma dość krótką historię. Gdy 2.02.1982 r.
zatwierdzono nasze odnowione konstytucje,
dokonała tego Kongregacja ds. Zakonów
i Instytutów Świeckich. Dopiero św. Jan
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Paweł II w 1988 r. dał jej nową, do dziś
używaną nazwę: Kongregacja ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. W ten sposób termin „życie
konsekrowane” stał się obowiązującym
wzorcem. Umocniony on został jeszcze bardziej po ogłoszeniu adhortacji posynodalnej
„Vita consecrata” w 1996 r. Od tego czasu
tradycyjny termin „życie zakonne” zastąpiony został trwale przez „życie konsekrowane”.
To nie tylko zmiana słowa, ale głęboka
zmiana myślenia o życiu Bogu poświęconym. Soborowe reformy skłaniają bowiem
do tego, by odchodzić w myśleniu i praktyce
od życia opartego na literze prawa (zakon
– prawo – reguła), a budować autentyczne relacje osobowe wobec Boga i wobec
braci we wspólnocie. Konsekracja oznacza
wprawdzie akt formalno-prawny, ale jeszcze
bardziej osobiste oddanie się, poświęcenie
się Bogu.
Fakt, że nasze odnowione prawodawstwo
powstało dość szybko (1967-69) po soborze,
to nie jedyna przyczyna, dla której próżno
szukać w naszych konstytucjach terminu
„życie konsekrowane”. Dwa razy pojawia się
wprawdzie słowo „konsekracja”, ale zawsze
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odnosi się do wszystkich wierzących, do
konsekracji, która dokonuje się na chrzcie
św. (konst. 74 i 78). Jest to echo zachwytu
redemptorystów nad dokumentami soborowymi i przypomnieniem prastarej nauki,
że wszyscy jesteśmy konsekrowani Bogu
i wszyscy wezwani do świętości życia. Przypomina to również głębokie przekonanie
św. Alfonsa o powszechnym powołaniu
wszystkich ludzi do świętości. Dlatego nasze
konstytucje, ile razy będą mówiły o „konsekracji zakonnej”, będą używały terminu
„życie szczególnie Bogu oddane”. Jest to
wyraz szacunku dla wszystkich świeckich
chrześcijan, którzy też są osobami konsekrowanymi. Też są wezwani do gorliwego
życia. Dlatego rozdział o ślubach zakonnych
nosi w konstytucjach redemptorystów tytuł
„Wspólnota apostolska oddana Chrystusowi
Odkupicielowi”.
Nie mamy w konstytucjach terminu „życie
konsekrowane”, ale jest za to określenie „vita
apostolica” – „życie apostolskie”. Jest ono
dla nas aż tak ważne, że stanowi formalny
tytuł naszych konstytucji „Życie apostolskie
redemptorystów”. „Vita apostolica” w redemptorystowskim rozumieniu łączy życie
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Duchowość
szczególnie Bogu oddane i misyjne dzieło Złożono więc ślub, którym Założyciel zwiąredemptorystów (konst. 1). Obejmuje za- zany był od ośmiu już lat: ślub wytrwałości
tem konsekrację, czyli wszystko, co dotyczy w Zgromadzeniu. Dokonano tego 21.07.1740
uświęcenia życia, oraz wszelką aktywność r. Tego dnia redemptoryści w sumieniu stali
misyjną i duszpasterską. Redemptorysta to się instytutem zakonnym. Warto zauwajednocześnie człowiek modlitwy i ambony, żyć, że w tym czasie redemptoryści mówili
ascezy i działania, kontemplatyk i misjonarz. i pisali o sobie: instytut kapłanów żyjących
To jeden ze śladów genialnej intuicji naszego wspólnie, a czasem – myśląc też o braciach
Założyciela, św. Alfonsa Liguori.
zakonnych – mówiono po prostu o uczniach
By zrozumieć redemptorystów i ich prze- Najświętszego Zbawiciela. Podkreślano w ten
żywanie konsekracji, zacząć by trzeba od sposób nie tyle formalną nazwę, co grupę
niepozornego słowa „życie”. Tak, od „vita”. oddaną Najświętszemu Odkupicielowi. Ślub
Bo najpierw było życie. Nie było w 1732 r., wytrwałości w Zgromadzeniu nie odnosił
gdy powstawało Zgromadzenie Najświęt- się więc do wierności instytucji, ale Temu,
szego Zbawiciela, ani reguły ani ślubów który go powołał. Przysięgę składamy człozakonnych. Nie było formalnej konsekracji wiekowi, ślub Bogu samemu. Ślub wypierwszych redemptorystów, bo nie wi- trwałości nie zawiera w zasadzie treści. Nie
dzieli jeszcze takiej potrzeby, ani nie mieli mówi o życiu ubogim, czystym i posłusztakiej możliwości. Nie przenym. A jednak mówi o więzi,
widywał tego także jedyny
Konsekracja (…) o oddaniu wszystkiego Ojcu
autorytet kościelny, który
Niebieskiemu.
nie jest dla właformalnie zabezpieczał istGdy zmarł bp Falcoia,
snego
uświęcenienie tej nowej wspólnoty
jednym z pierwszych akmisjonarskiej – bp Tomasz
nia, ale po to, tów redemptorystów było
Falcoia. On jedyny z grona
aby całych sie- złożenie ślubów: ubóstwa,
pierwszych redemptorystów
czystości, posłuszeństwa oraz
bie
oddać
dziemiał doświadczenie życia
wytrwałości. Dokonało się
łu misji,…
zakonnego, które nabył jako
to 9.05.1743 r. Jedenaście lat
członek Zgromadzenia Pood założenia Zgromadzenia.
bożnych Pracowników (Pii Operai). A to Nikt nie miał wątpliwości: życie apostołów
gorliwe zgromadzenie nie wiązało się ślu- Jezusa, choćby najbardziej gorliwe, musi
bami. Wzorzec przerzucił więc na redemp- być umocnione szczególnym oddaniem się
torystów. Przez pierwsze 15 lat nie było też Ojcu, który śluby przyjmując, konsekruje
reguły! Ważniejsze było jednak życie. Proste, w Duchu Świętym. Nic więc dziwnego, że
ubogie i gorliwe życie misjonarzy wśród 25.02.1749 r. redemptoryści ze zrozumieniem
ubogich i opuszczonych mieszkańców wsi. przyjęli zatwierdzoną przez Benedykta XIV
Były misje i modlitwa.
Regułę Zgromadzenia Najświętszego OdAle życie przynosiło też trudności. Poja- kupiciela, która została przez Rzym dość
wiły się pierwsze odejścia. Wszak nikt ni- mocno zmieniona. Dodany został m.in. drugi
czego nie ślubował. Założyciel wymógł więc rozdział „O obowiązkach życia zakonnego”,
na biskupie Falcoi pozwolenie na złożenie który mówił przede wszystkim o ślubach
specjalnego ślubu, który mógłby umocnić zakonnych. Staliśmy się oficjalnie instytutem
współbraci. Na formalne śluby ubóstwa, życia konsekrowanego – mówiąc językiem
czystości i posłuszeństwa nie było zgody. współczesnym. Pierwszy rozdział reguły
16
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mówił jednak o tym, co dla redemptorystów
najważniejsze: „O misjach i innych pracach
apostolskich”. Symboliczna kolejność tematów i akcentów będzie miała swe znaczenie
dla posoborowej reformy konstytucji redemptorystów.
Gdy w 1966 r. Kościół, odnowiony przez
sobór, wezwał wszystkie rodziny zakonne do gruntownej
reformy, redemptoryści błyskawicznie
zabrali się do pracy.
Odkrywali pierwotne intuicje Założyciela, wsłuchiwali
się w myśli Soboru
Watykańskiego II,
poznawali prawdziwą historię Zgromadzenia. Powstawały
pytania o własną tożsamość. Rodziły się
nieśmiałe wątpliwości: czy powinniśmy
być zgromadzeniem
zakonnym, tzn. instytutem życia konsekrowanego? Może
wystarczyłaby forma
stowarzyszenia księży
– jak przez pierwsze
lata istnienia Zgromadzenia? Jasne było
dla redemptorystów,
że najważniejsze dla
nas jest dzieło apostolskie. Dlatego zachowany został w nowych konstytucjach, niespotykany gdzie
indziej, charakterystyczny dla Zgromadzenia
układ rozdziałów: najpierw dzieło misyjne,
później wspólnota, która to dzieło podejmuje, a dopiero jako trzeci – rozdział o życiu
Bogu oddanym. Rzym, zatwierdzając nowe
konstytucje, ten sposób myślenia i wartoRodzina Odkupiciela 1 (71) 2015

ściowania redemptorystów potwierdził:
konsekracja jest dla misji.
Odkrywanie własnych korzeni, studium
dokumentów soboru i wsłuchiwanie się
w głos ubogich nie pozostawiały wątpliwości: my, redemptoryści, chcemy być osobami oddanymi Bogu bez reszty. Idąc za
Odkupicielem, chcemy być do Niego podobni do końca. Inaczej misja nie będzie
pełna. Jeśli Jezus jest
Słowem, które Bóg
Ojciec wyrzekł do nas
z miłości i Miłością
jest to słowo, to jakim innym słowem
miałby odpowiedzieć
misjonarz redemptorysta? Tym samym
słowem! Słowem,
które ciałem się staje
przez całkowite oddanie siebie w profesji
rad ewangelicznych.
Przez tak rozumianą
konsekrację, w jakimś
sensie utożsamiają się
z Chrystusem, który
przez nich wypełnia
wolę Ojca, dokonując zbawienia ludzi
(konst. 52). Konsekracja bowiem nie jest
dla nas, nie jest dla
własnego uświęcenia,
ale po to, aby całych
siebie oddać dziełu misji, dziełu Ewangelii,
by budzić w sobie miłość apostolską do ubogich i opuszczonych – a to stanowi istotny
cel Zgromadzenia (konst. 46).
Po co zatem redemptorystom konsekracja
zakonna? Bo tylko tak mogą świat przekonać,
że „u Niego Miłosierdzie i Obfite Odkupienie” (Ps 130).
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Rodzina Rodziny
Państwo Stanisława i Kazimierz Baran

Serce
rośnie

W

ramach cyklu „Rodzina Rodziny” redakcja Rodziny Odkupiciela gości w Lubaszowej
u Państwa Stanisławy i Kazimierza Baran,
rodziców czwórki dzieci, w tym jednego
redemptorysty, o. Witolda. Witam Państwa
bardzo serdecznie!
To może na początek, proszę, powiedzcie
Państwo o sobie kilka słów.
SB: Urodziłam się w 1945 roku, ukończyłam tuchowskie liceum, a następnie wyszłam
za mąż. Urodziłam dwie córki i dwóch synów. Jeden syn jest w Stanach Zjednoczonych, a najmłodszy został redemptorystą.
KB: Ja ukończyłem szkołę budowlaną
w Katowicach. W wojsku byłem kierowcą,
ale głównie jestem budowniczym: murarz,
tynkarz itd… Wśród różnych budowli, które
budowałem, były także kościoły, między
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innymi ten w Lubaszowej. Cztery lata pracowałem w USA, a od kilkunastu lat jestem
sołtysem wsi Lubaszowa.
Czy spodziewaliście się Państwo, że któreś z Waszych dzieci wstąpi do zakonu?
SB: Nie, takiego „spodziewania się” to
nie było nigdy.
KB: Choć w tym przypadku wielkiego
zaskoczenia nie było. Witek nas przygotował. Już od liceum otwarcie deklarował, kim
będzie i dokąd się wybiera.
SB: Ja nie wierzyłam, że on rzeczywiście
pójdzie do seminarium. Denerwowałam się,
że tak otwarcie wszystkim o tym opowiada.
Pamiętam, jak mu mówiłam: „Po co Wituś
to wszystkim tak mówisz, skoro i tak nie
wiadomo, czy naprawdę będziesz księdzem”
(śmiech).
Jak wspominacie Państwo te szczególne
chwile, gdy Wasz syn podążał już drogą
ku kapłaństwu?
SB: Dla mnie najtrudniejszym momentem był wyjazd mojego syna do
seminarium. Cały wieczór nie mogłam
się powstrzymać od łez. Bardzo to przeżywałam. Nie dlatego, że niby „utraciłam”
syna, bo przecież go nie tracę, ale było to
po prostu wzruszające przeżycie. Poza tym
pierwsze śluby zakonne były szczególnie
poruszające. Zobaczyć syna już w habicie,
Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015

Rodzina Rodziny
przyznam się, że było to dla mnie trudne, ale
kolejne uroczystości to wielka radość i czułam
się wprost wspaniale.
Pozwolę sobie teraz zadać pytanie tacie:
Jak to jest patrzeć na leżącego krzyżem syna
podczas śpiewu litanii w liturgii święceń
kapłańskich, mając świadomość, że po
zakończonych uroczystościach będzie już
ojcem, tyle że zakonnym?
KB: Radość i szczególne wzruszenie. Niejednemu ojcu, choćby naprawdę był twardzielem, zakręciłaby się łza w oku.
Czy to, że Państwa dziecko zostało zakonnikiem, przyczyniło się do wzrostu Waszej wiary?
SB: Bez wątpienia! Muszę się przyznać, że
przez wszystkie te lata, gdy Witek był w seminarium, to prawie codziennie chodziłam
do kościoła na Mszę św. Wyjątki wprawdzie
były, ale kiedy tylko mogłam, to szłam na
Mszę św. Nie dlatego, że byłam do tego
zmuszana, ale odkąd pamiętam, syn prosił
o modlitewne wsparcie. Więc postanowiłam,
że w ten sposób mu je zapewnię.
A jak wyglądały relacje z sąsiadami,
ze znajomymi po święceniach syna? Coś
się zmieniło?
KB: Zasadniczo nic się nie zmieniło pod
tym względem. Bywały czasem różne pytania
znajomych, które dotyczyły życia zakonnego.
Na ile wiedziałem, to sam odpowiadałem,
czasem dopytywałem się syna. Zdarzało się,
że musiałem niekiedy prostować poglądy
tych, którzy mieli różne sprzeczne z rzeczywistością teorie na temat zakonów.
Są też tacy, którzy nam zazdroszczą, że
mamy syna redemptorystę.

(cisza)
SB: Obawa o to, czy syn wytrwa w swoim
powołaniu, to jest najtrudniejsze. A najradośniejsze? Niech pomyślę… Widzieć go przy
ołtarzu, gdy odprawia Mszę Świętą. Tak, gdy
widzę, jak Witek wychodzi, aby odprawić
Eucharystię, to aż serce rośnie!
KB: Przede wszystkim to, że jest redemptorystą, to mnie najbardziej cieszy! Najtrudniejsze, to mogę odpowiedzieć podobnie
jak małżonka, obawa o to czy aby wytrwa
w swoim powołaniu, ale ja wierzę w swojego syna.
Wiele rodziców jest zdecydowanie przeciwnych temu, żeby ich dziecko miało zostać zakonnikiem lub siostrą zakonną. Jako
doświadczeni rodzice syna-zakonnika, jaką
dalibyście Państwo im radę?
SB: Nie zabraniajcie im! Skoro Pan Bóg
ich powołał, to znaczy, że oni będą szczęśliwi właśnie jako zakonnik czy zakonnica,
a przecież każdy rodzic chce, by ich dziecko
było szczęśliwe.
KB: Dużo się modlić, nie namawiać ani
nie odradzać. Zdać się na wolę Bożą. Jeśli
twoje dziecko rzeczywiście jest powołane
przez Boga, to nie ma sensu z Nim walczyć.
A jeśli nie jest, to i tak wróci do domu.
Bardzo serdecznie dziękuję na rozmowę.
SB i KB: My również dziękujemy, pozdrawiamy Czytelników Rodziny Odkupiciela!

Teraz pozwolę sobie zadać pytanie
i chciałbym abyście Państwo odpowiedzieli na nie osobno: Co jest najtrudniejsze, a co najradośniejsze mając
syna księdza?
Rozmawiał br. Tomasz Mikołajczyk CSsR
Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015
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Centrum Duszpasterstwa Powołań
o. Witold Baran CSsR
duszpasterz powołań

Wystarczy
Ci łaski

„N

ie bój się! Odtąd ludzi będziesz łowił” /por. Łk 5,10/.
Te słowa skierował Jezus
do Piotra, kiedy powołał go na swojego
apostoła. Doświadczenie lęku, wątpliwości,
obaw, a nawet ucieczki od powołania zakonnego nie jest obce i dzisiaj tym, którzy
słyszą głos Bożego wezwania „Pójdź za
Mną!” Czy takie odczucia są normalne? Co
robić, gdy z jednej strony czuję, że życie
zakonne to moja droga życia, a z drugiej…
mam mnóstwo obaw i jakiś ustawiczny
niepokój? Po pierwsze, trzeba stwierdzić,
że jeśli człowiek zaczyna zdawać sobie
sprawę, iż w jego życie wchodzi Chrystus
z propozycją życia w czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie, to absolutnie normalny
jest ten „święty lęk” przed takim zaproszeniem. Ktoś, kto wchodzi na drogę powołania do kapłaństwa i życia zakonnego,
wyczuwa, że zaczyna wchodzić w obszar
święty, bo jeśli pójdzie drogą zaproponowaną przez Chrystusa, przez całe życie będzie
dotykał Najświętszych Tajemnic Wiary.
Każdy z nas dobrze siebie zna i natychmiast
zaczyna odnosić wrażenie, że jako grzesznik
nie jest tego godzien. Zaraz potem zaczynają
się pojawiać kolejne pytania i wątpliwości.
Czy nie jest tak, że mi się tylko wydaje, iż
mam powołanie? Czy jestem wystarczająco
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zdolny, by mu sprostać? Czy mogę być
kapłanem, zakonnikiem, jeśli mam tyle
grzechów? Czy będę szczęśliwy? Czy można
żyć bez żony i dzieci? Czy to życie zakonne
nie będzie zbyt wymagające, czy mnie nie
będzie za bardzo ograniczało? Czy wytrwam
do końca, czy nie zdradzę?
Są to z pewnością dobre pytania, bo
pomagają uświadomić sobie, że powołanie
kapłańskie i zakonne to coś, co nie może
być chwilowym kaprysem bez konsekwencji. To coś, co trzeba odpowiedzialnie podjąć
i wypełnić. Z drugiej jednak strony, na
gruncie powyższych pytań, może wyrosnąć
pokusa ucieczki, bądź też bezczynności. Lęk
przed powołaniem może albo spowodować jego odrzucenie, albo też sparaliżować wezwanego, który zadając
sobie ciągle te same pytania, trwa
bezczynnie w tym samym punkcie
trzy, pięć, piętnaście, a może nawet
więcej lat. Co zatem zrobić z tymi
pytaniami? Na początek odsunąć je
na bok i zadbać o intensywną relację
z Jezusem. Doświadczenie Jego obecności
w życiu, dodaje odwagi, by ZAUFAĆ. A jeśli zaufasz Chrystusowi, który powołuje,
to z pewnością lęk i wątpliwości okażą
się mniejsze. Niekoniecznie oznacza to, że
znikną całkowicie, ale pozwolą WKROCZYĆ
Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015
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NA DROGĘ. Na tej drodze będą momenty
zawahania, zwątpienia, zgorszenia się sobą,
niewiary w swoje możliwości, pokusy
myślenia, że gdzie indziej byłoby może
lepiej. Tego można być pewnym, iż nawet
po wkroczeniu na drogę życia konsekrowanego nie znikną niepokoje serca, bo…
demon nie śpi. A on będzie czynił wiele,
by zawrócić z drogi kogoś, kto zdecyduje
się na nią wstąpić. Jednak z pewnością nie
zwycięży i nie zwiedzie tego, kto zrozumie,
że droga życia zakonnego i kapłańskiego
to nie jest jakaś tam jedna z wielu opcji
– jedna z wielu dróg równorzędnych. Ta
droga to życie z Chrystusem i w Chrystusie każdego dnia. A „Jeśli Bóg z nami,
któż przeciwko nam?!” /por. Rz 8,31/.
Skoro Jezus jest z Tobą i to On Cię
wzywa, to… czegóż się lękać? Trzeba
odważnie tą drogą PÓJŚĆ. Nawet
jeśli towarzyszy nam przekonanie
o własnej słabości, to koniecznie
należy pamiętać o słowach z Listu do
Rzymian: „Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra,
z tymi, którzy są powołani według [Jego]
zamiaru” /por. Rz 8,28/ Tam, gdzie brakuje ludzkiej siły i zdolności, tam wkracza
Chrystus, który nas uzdalnia do podjęcia
drogi powołania zakonnego i daje siłę,
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by temu powołaniu sprostać. Kto liczy na
pomoc Bożą oraz trzyma się mocno Pana
Jezusa, wypełni swoje powołanie i sprosta
zadaniom, które postawił przed nim Bóg.
Na koniec trochę nuty osobistej. Wielokrotnie już pytano mnie, czy ojciec nie
miał wątpliwości, czy nie chciał odchodzić z seminarium, czy nie miał kryzysów
powołania? Czy nie było czasem ciężko?
Odpowiadałem wielokrotnie i odpowiadam dziś – miałem wątpliwości, chciałem
odchodzić, miałem kryzysy i czasem bywało ciężko. Jednak przed kilkunastu laty
zrozumiałem coś, co pomagało i pomaga
mi trwać w powołaniu. Można się zawieść
na własnych siłach. Ale jeśli całkowicie
ufnie zawierzamy się Bogu, to nigdy się
nie zawiedziemy na Jego Mocy. O ile więc
liczyć będziemy na Boga, a nie na swoje
siły, i o ile będziemy mieć ciągle żywą relację z Jezusem, o tyle sprostamy powołaniu
do kapłaństwa i życia zakonnego. Zatem,
jeśli słyszysz, Drogi Czytelniku, wezwanie
Boże do pójścia drogą rad ewangelicznych,
a jednocześnie masz wiele pytań, obaw
i wątpliwości, zachęcam Cię – ZAUFAJ,
WEJDŹ NA DROGĘ i PÓJDŹ NIĄ! I wiedz,
że również Tobie Chrystus obiecuje: „Wystarczy Ci mojej łaski” /por. 2 Kor 12,9/
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REDEMPTORYŚCI
LATO 2015

TERMINY REKOLEKCJI POWOŁANIOWYCH
LUBASZOWA
22-26.06
MATURZYŚCI, STUDENCI,
KANDYDACI
DO ZGROMADZENIA

LUBASZOWA
27.06-1.07
1.07-5.07
SZKOŁA ŚREDNIA ORAZ
III KLASA GIMNAZJUM

BARDO ŚLĄSKIE
27-31.07
SZKOŁA ŚREDNIA ORAZ
III KLASA
GIMNAZJUM

REKOLEKCJE SĄ BEZPŁATNE!
Na ich zakończenie można złożyć symboliczną ofiarę.
Koniecznie zgłoś wcześniej swój udział któremuś z ojców:
o. Witold Baran CSsR
tel. 505 593 233, e-mail: wbaran1980@gmail.com
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o. Piotr Grześkiewicz CSsR
tel. 509 802 799, e-mail: piotr.cssr@gmail.com

barka.redemptor.pl
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Zż
Postulat ycia seminarium

Wydarzyło się

Koncert
kolęd

W niedzielę Chrztu Pańskiego,
po długich przygotowaniach,
wraz z o. Łukaszem Kaliszem
i panią Anią Kardaś wykonaliśmy koncert kolęd i pastorałek
w naszej bazylice w Bardzie.
Zgromadzeni wierni pomimo
chłodu z uwagą wysłuchali
naszego występu. Koncert zakończył się bisem.

Świętowanie Dnia Życia
Konsekrowanego

Wigilię święta Ofiarowania Pańskiego spędziliśmy w klasztorze sióstr urszulanek wraz
z wszystkimi wspólnotami zakonnymi z Barda. Spotkanie rozpoczęło się nieszporami
pod przewodnictwem biskupa Ignacego Deca, który wygłosił słowo do zebranych, następnie udaliśmy się do refektarza na wspólną kolację, w trakcie której przełożeni każdej
ze wspólnot krótko opowiedzieli o swoich zgromadzeniach i o pracy, którą aktualnie się
zajmują. Następnego dnia udaliśmy się do katedry świdnickiej, w której uczestniczyliśmy
wraz z przedstawicielami wszystkich zakonów i zgromadzeń zakonnych posługujących
w diecezji w Mszy Świętej w trakcie której osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby.

Ferie w postulacie

W dniach 31.01-8.02 miały miejsce wspólnotowe ferie. Spędziliśmy je
w Bardzie. Były one doskonałą okazją do zwiedzania okolicy. W tym
czasie odwiedziliśmy katedrę świdnicką, sztolnię Włodarz, sanktuarium
w Wambierzycach, kaplicę czaszek w Czermnej, muzeum papiernictwa
w Dusznikach, byliśmy w kinie na filmie „Carte Blanche”, odbyliśmy
wycieczkę górską z Kłodzka do Barda oraz świętowaliśmy osiemnaste
urodziny brata Artura. W ramach przedłużenia ferii udaliśmy się 14 lutego do
Wrocławia. Zwiedziliśmy stare miasto, zobaczyliśmy katedrę, kościoły Maryi
Panny i świętego Wojciecha oraz zwiedziliśmy rotundę z Panoramą Racławicką.

Rodzina Odkupiciela 1 (71) 2015
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Wydarzyło się

arium
Z życia semin
Nowicjat
Kolędowanie w Lubaszowej

W sobotę, 27 grudnia 2014 roku, przebrani w stroje, ruszyliśmy pierwszy raz na kolędę wśród parafian Lubaszowej. Proboszcz, o. Stanisław Majchrowski, wytyczył nam ”dokładną”
trasę naszej wizyty kolędowej. Lubaszowianie przyjmowali nas
bardzo serdecznie i radośnie. Lecz wszystko co dobre i piękne,
szybko się kończy. Po zaledwie kilku dniach kolędy, prawie
cały nowicjat zmogła choroba, która uniemożliwiła odwiedzanie reszty parafian. Pomimo
tego, wydarzenie to zapisało się w naszej pamięci bardzo pozytywnie.

Połowa nowicjatu za nami

To już pół roku, odkąd jesteśmy w nowicjacie! Nasi wychowawcy z tej okazji zapewnili nam wiele atrakcji. 14 lutego uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą sprawowali o. magister i o. socjusz. Po
uczcie duchowej poszliśmy do naszej sali wspólnej, gdzie czekały
już na nas pączki domowej roboty. Przy kawie i pączkach wspominaliśmy pół roku nowicjatu i rozważaliśmy plany na następne
dni i miesiące. Po obiedzie udaliśmy się na przechadzkę do sióstr
w Burzynie. Tam podczas wspólnych rozmów spałaszowaliśmy dużą ilość pączków. Na
koniec tej wizyty odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia w tamtejszym kościele.
Następnego dnia, w niedzielę, spakowaliśmy nasze plecaki i udaliśmy się na wycieczkę
do Zakopanego przez Kraków, w którym wstąpiliśmy do kina, a następnie pojechaliśmy
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wieczorem dotarliśmy do stolicy polskich gór.
W poniedziałek ruszyliśmy w stronę Polany Rusinowej, by dotrzeć na Wiktorówki, do
słynnego sanktuarium maryjnego prowadzonego przez dominikanów. Tam odmówiliśmy
koronkę u stóp Matki Bożej, posililiśmy się herbatą i wróciliśmy na obiad do naszego
domu, po którym ruszyliśmy w drogę powrotną do Lubaszowej.

Spotkanie nowicjuszy

Dnia 19 lutego 2015 odwiedzili nas nowicjusze franciszkanów z Zakliczyna i sercanów
ze Stopnicy. Przy kawie i ciastkach wymienialiśmy się doświadczeniami oraz pytaniami
dotyczącymi życia codziennego. W południe uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii,
której przewodniczył wicemagister nowicjatu franciszkanów, a słowo Boże wygłosił magister nowicjatu sercanów. Po obiedzie udaliśmy się razem
na zwiedzanie sanktuarium w Tuchowie, a także odprawiliśmy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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Studentat ycia seminarium

Wydarzyło się

Jarmark z aniołami

Dnia 14 grudnia 2014 roku odbył się 8. Misyjny „Jarmark z aniołami” zorganizowany przez Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji. Jak przystało na
prawdziwy jarmark, nie zabrakło kolorowych straganów oferujących m.in. ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne: stroiki, choinki, pierniki, serduszka, aniołki i wiele
innych. Dochód z tegorocznego jarmarku przeznaczony jest na wsparcie nowo powstałej placówki redemptorystów w Albanii. Przed każdą Mszą Świętą jeden z braci
kleryków przybliżał wiernym sytuację i potrzeby duszpasterskie Kościoła w Albanii.

Wybór nowej Rady Prowincjalnej
W dniach 20-22 I 2015 obradująca
w Rowach XVI Kapituła Prowincjalna na
której obecni byli dwaj przedstawiciele
kleryków, wybrała Radę Prowincjalną
Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela na lata 20152019. W jej skład weszli: (na zdjęciu od
lewej) o. Paweł Drobot - radny nadzwyczajny, o. Dariusz Paszyński - wikariusz
przełożonego prowincji, o. Janusz Sok
– przełożony prowincji, o. Janusz Urban
- radny zwyczajny, o. Mieczysław Babraj
- radny nadzwyczajny. Jako wspólnota
seminaryjna szczególnie gratulujemy wyboru ojcu Januszowi Urbanowi, rektorowi
naszego seminarium. Życzymy sił i odwagi w wypełnianiu powierzonej posługi.
Rodzina Odkupiciela 13 (71)
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arium
Studentat

Z życia semin

Otrzęsiny

Chwalebna tradycja «otrząsania» braci, którzy zaczynają swoją naukę i formację
w seminarium, jest kultywowana od niepamiętnych czasów. W tym roku również,
w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej nasi bracia studenci przeszli «chrzest bojowy»
i tym samym zostali pełnoprawnymi studentami ze wszystkimi obowiązkami i przywilejami, jakie są z tym faktem związane.
W tym roku myślą przewodnią programu była wizyta «komisarzy» Unii Europejskiej, którzy za wszelką cenę chcieli przeprowadzić szkolenie w ramach programu
«Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów I roku na obszarach wiejskich».
Oprócz obowiązkowych zajęć teoretycznych, były również ćwiczenia praktyczne. Szkolenie wypadło pomyślnie, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału
w szkoleniu, które potwierdzają zdobyte przez nich umiejętności:
obserwacji, analizy i syntezy, myślenia perspektywicznego, zdolności manualnych, artystycznych
oraz odporności na stres i sytuacje
zagrożenia zdrowia i życia.
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Dzień Życia Konsekrowanego

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego był wyjątkowy. Nie w zewnętrznych przejawach, bo co roku w podobny sposób odbywają się nasze spotkania. Wyjątkowość wynikała z racji obchodzonego w całym Kościele Powszechnym Roku Życia Konsekrowanego.
Nasze uroczystości rozpoczęliśmy nieszporami, czyli modlitwą wieczorną Kościoła, dnia
poprzedniego (01.02) w Tuchowie pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża, ordynariusza
diecezji tarnowskiej. Po modlitwie była kolacja, czas dzielenia się świadectwami powołania przez osoby z różnych zgromadzeń i zakonów. Ze strony redemptorystów swoim
doświadczeniem Jezusa dzielili się o. Stanisław Podgórski CSsR, najstarszy obecnie
redemptorysta, i br. Stanisław Paprocki CSsR, kleryk naszego seminarium.
Kolejny dzień (02.02) zmienił miejsce naszego świętowania. Przenieśliśmy się do
Tarnowa, gdzie siostry zakonne i zakonnicy, już z całej diecezji, przybyli, aby wspólnie
się modlić, umacniać w powołaniu i dać świadectwo.
Po powrocie z Tarnowa i spakowaniu samochodów wyruszyliśmy do Kościeliska.
W tym roku na faktycznie „zimowe” ferie.

Obchody wspomnienia św. Klemensa

Jutrznią w kaplicy seminaryjnej rozpoczęliśmy obchody święta
św. Klemensa Marii Hofbauera, zwanego „apostołem Warszawy”.
Porannej modlitwie przewodniczył rektor seminarium o. Janusz
Urban. Po śniadaniu udaliśmy się do Lubaszowej, gdzie kontynuowaliśmy świętowanie. Najpierw była uroczysta Eucharystia,
której przewodniczył o. Dariusz Paszyński, wikariusz przełożonego
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, a po niej transmisja
modlitwy Anioł Pański z placu św. Piotra w Rzymie. Po obiedzie
zaś odbyły się rozgrywki piłkarskie. Zostały one zdominowane
przez drużynę braci nowicjuszy, którzy nie pozostawili złudzeń
swoim rywalom. Po południu wspólnie z parafianami z Lubaszowej uczestniczyliśmy w nabożeństwie gorzkich żali, a wieczorem
sprawdzaliśmy swoją wiedzę o św. Klemensie. Na zakończenie
zasiedliśmy w braterskim gronie przy suto – jak na warunki
wielkopostne – zastawionym stole. Spotkanie w Lubaszowej było doskonałą okazją do
integracji wspólnot formacyjnych oraz do dzielenia się swoimi bogatymi doświadczeniami.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Sport

Rekolekcje w Bardzie Śląskim

Rekolekcje w Lubaszowej

W refektarzu
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Nowicjat

Kolędowanie

Błogosławieństwo domu
Imieniny
o. magistra

Łamanie się opłatkiem

Na Polanie Rusinowej
Bitwa na śnieżki
Sporty zimowe

U sióstr redemptorystek
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Studentat

I Nieszpory Bożego Narodzenia

Dzielenie się opłatkiem

Akatyst dla Matki Bożej

Przy świątecznym stole

Świętowanie w Lubaszowej

Spotkanie z siostrą Ksawerianą

Symulator procesji

Błogosławieństwo domu
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Studentat

Dzień Życia Konsekrowanego

Ferie

Odwiedziny
u naszych
przyjaciół

Obrady Kapituły

Dzień skupienia
z ks. Kondratowiczem
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DOLACZYSZ DO MISJI ?
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