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Słowo o. rektora

Drogi 
 Czytelniku
Rodziny
Odkupiciela

Przeżywając wraz z całym Kościołem Rok Życia Konsekrowanego czynimy 

refleksję także nad naszym redemptorystowskim życiem i od kilku numerów 

dzielimy się nią. Obecny numer jest niejako podsumowaniem tego tematu.

Często możemy spotkać się z obiegową opinią, że życie konsekrowane – we wszystkich 

jego formach – to życie w bliskości Boga, owszem, ale naznaczone jest smutkiem, gdyż jest 

„oderwaniem” od świata, jego porzuceniem. W takiej interpretacji życie osoby poświęconej 

Bogu to pasmo wyrzeczeń, umartwień i przede wszystkim smutku. 

Myślę, że niejeden z Was, drodzy Czytelnicy, we własnym życiu spotykając siostry 

zakonne czy zakonników zdołał się przekonać, że tak nie jest. Życie konsekrowane łączy 

się nierozerwalnie z radością – radością płynącą od samego Boga. Odkrywać Go, przybli-

żać się do Niego, służyć Mu, żyć dla Niego, mówić i świadczyć życiem o Nim – to źródła 

prawdziwej radości.

Obecny numer Rodziny Odkupiciela o tym właśnie opowiada, dlatego na okładce został 

przywołany fragment konstytucji 20. Zgromadzenia Redemptorystów. Od najmłodszych 

po najstarszych redemptorystów – każdy idąc za Jezusem, dzieli się radością z przeżywania 

powołania do życia konsekrowanego, choć życie nie same tylko po ludzku rozumiane 

radości niesie. 

Pójść radośnie za Chrystusem Najświętszym Odkupicielem i nieść światu radość za-

czerpniętą w samym jej źródle – u Boga – to powołanie redemptorystów.

w Chrystusie Odkupicielu
o. dr Janusz Urban CSsR

rektor WSD Redemptorystów
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W drodze do...

br. Marcin Wojdan
postulant

Warto  

zaryzykować 

Historia mojego powołania jest 
starsza niż ja. To Bóg tego zapra-
gnął i zaproponował mi pójście 

za Nim. Powiedział, że dzięki tej właśnie 
drodze osiągnę szczęście w życiu, spełnię się 
jako człowiek i będę miał nadzieję na życie 
wieczne w niebie. Jak Go usłyszałem? Czy 
nie mogłem wybrać innej drogi? Dlaczego 
zdecydowałem się pójść za Nim? 

Do momentu zdania matury i skończenia 
szkoły średniej moja relacja z Bogiem prawie 
nie istniała. Wszystko ograniczało się do pój-
ścia co jakiś czas do kościoła, wyspowiadanie 
się przy okazji większych świąt czy czyjegoś 
pogrzebu. Wszystko było zgasłe i słabe. Nie 

było żadnego wstrząsającego wydarzenia na 
tym etapie mojego życia. Sytuacja zaczęła 
się zmieniać, gdy skończyłem szkołę średnią. 
Być może chciałem zmienić coś w swoim 
życiu, może szukałem czegoś więcej, jakichś 
idei, czegoś co nie niszczeje, ale jest cenne 
i wieczne. Nie wiem. Nie potrafię wskazać 
motywacji. Zacząłem przystępować regu-
larnie do spowiedzi świętej i walczyć ze 
swoimi niedoskonałościami. Odczułem chęć 
uczestniczenia we Mszy Świętej. Tak zaczęło 
się moje życie chrześcijańskie.

Poszedłem na studia do Torunia i tam 
jeden ze znajomych zaprosił mnie na Mszę 
Świętą u redemptorystów. Uczestniczyłem 

co niedzielę w Eucharystii i prak-
tykowałem podstawowe poboż-
ności. Dużo pomógł mi duszpasterz 
akademicki z Torunia o. Ireneusz, 
bowiem zawsze chodziłem na Eu-
charystię dla studentów. Tłuma-
czył słowo Boże, które raz za razem 
rozgrzewało moje serce i wycierało 
je z kurzu. 

Na drugim roku studiów tra-
fiłem na śniadania po roratach. 
Była to aktywność wspólnot mło-
dzieżowych działających przy ko-
ściele. Tam poznałem piękno życia 
wspólnego. Chciałem bardzo żyć 
tym, co ofiaruje mi Kościół Kato-
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licki. Poznałem tam też o. Marcina, który 
był dla mnie drogowskazem. Pokazał mi, 
jak wygląda życie człowieka związanego 
z Bogiem. Spodobał mi się jego przykład. 
Dziś wiem, że to była szeroko zakrojona 
akcja Boża, ale wtedy wszystko było dla 
mnie przypadkiem.

W połowie trzeciego roku studiów zaczą-
łem czuć chęć poświęcenia się Bogu w szcze-
gólny sposób. Opcja pójścia do seminarium 
była bardzo niewielka, ale możliwa. Stan taki 
utrzymywał się do rekolekcji wielkopostnych 
w 2014 roku. Rekolekcjonista w drugim dniu 
nauk zaproponował, by każdy kto chce, 
podszedł do Jezusa wystawionego w mon-
strancji. Odważyłem się i mam wrażenie, że 
ta chwila była przejściem z postawy wiary 
chrześcijańskiej do osobistej relacji osobowej 
z Chrystusem.

Od tego wydarzenia opcja pójścia do se-
minarium stała się wielce prawdopodob-
na. Zacząłem modlić się o światło Ducha 
Świętego i mądrość w zaistniałej sytuacji. 
Na początku czerwca w czasie juwenaliów 
zostałem zaproszony na Mszę św. z modlitwą 
o uzdrowienie. Zgodziłem się. Bóg pokiero-
wał mnie do prezbiterium, abym przeczytał 
słowo Boże. Pamiętam, że modliłem się 
z wiarą, aby Jezus zrobił w moim sercu 
porządek. Po tej Mszy nawróciłem się ko-
lejny raz. Byłem umocniony w decyzji, że 

chcę iść za Chrystusem i oddać mu życie. 
Nadal jednak prosiłem, bym dobrze rozeznał 
swoje powołanie.

Kończyła się sesja, a ja poznałem dziew-
czynę. Myślałem, że to odpowiedź na moje 
modlitwy. Jednak po pewnym czasie zrozu-
miałem, że dzięki niej Bóg chce mi jeszcze 
dobitniej powiedzieć, iż chce, bym głosił 
ludziom Dobrą Nowinę. Chciałem się z Nim 
kłócić, ale na każdą moją pretensję On odpo-
wiadał jeszcze większą miłością. Ze wszyst-
kim poszedłem do o. Marcina. Pamiętam 
jego minę, gdy mu powiedziałem: „Chyba 
Jezus mnie woła”. Było to w przeddzień 
jego wyjazdu na dwa tygodnie z klasztoru. 
Niepewności i tempa nadawało również 
zaliczanie egzaminów na studiach. Po jego 
powrocie, we wspólnej rozmowie doszliśmy 
do wniosku, że muszę pojechać na rekolek-
cje powołaniowe u redemptorystów. I tak 
zrobiłem. Tam właśnie podjąłem decyzję, że 
składam podanie o przyjęcie do postulatu.

Na zakończenie – mógłbym jeszcze wiele 
powiedzieć, ale nie chcę zanudzać. Jedno 
przesłanie, jakie wypływa z mojego życia 
do chwili obecnej: bądź otwarty i żyj blisko 
Jezusa. Jest to wspaniała przygoda, tylko 
trzeba się odważyć. Jeśli zastanawiasz się, 
czy warto zaryzykować, to mówię Ci: warto! 
Inaczej byś się nie zastanawiał. Nie daj się 
pokonać pozornej wygodzie statusu quo.



br. Tomasz Bil CSsR
rok I

Praktyka
zakonnego kleryka
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„…w życiu redemp-
torystów nie chodzi 
o „samouświęce-
nie” w zaciszu do-
mowej kaplicy…”
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W życiu seminarzysty przycho-
dzą takie chwile, gdy dane mu 
jest opuścić bezpieczny dom 

zakonny i odbyć różnego rodzaju praktyki, 
związane oczywiście z pracą redemptory-
stów. Jednym z naszych głównych zadań jest 
głoszenie misji i rekolekcji, dlatego w piątym 
tygodniu Wielkiego Postu klerycy wyjeż-
dżają na takie właśnie prace, aby uczyć 
się od doświadczonych misjonarzy, a tak-
że powoli stawać się głosicielami Dobrej 
Nowiny w duchu naszego 
Zgromadzenia. Dobrze, że 
tak się dzieje: w życiu semi-
naryjnym nie chodzi prze-
cież o „wyprodukowanie” 
jakiegoś idealnego klery-
ka, który całe życie spędzi 
w seminarium, a w życiu 
redemptorystów nie chodzi 
o „samouświęcenie” w zaciszu domowej 
kaplicy. Jak czytamy w 78. Konstytucji na-
szego Zgromadzenia, wszyscy nasi kapłani 
i bracia podejmują swe powołanie z jednego 
zasadniczego powodu: by świadomie i chęt-
nie oddać się całkowicie we wspólnotowym 
życiu redemptorystów służbie misyjnego 
Kościoła dla głoszenia Ewangelii ubogim. 
Dlatego, choćby ktoś twierdził, że dobra 
teoria jest najlepszą praktyką, alumn musi 
czasem wyjść zza ławki w sali wykładowej 

i doświadczyć działalności redemptorystów 
w samym jej sercu, tzn. w spotkaniu z drugim 
człowiekiem spragnionym Boga. Mówiąc 
językiem filmów sensacyjnych: musimy 
ruszyć do akcji. Bez tego doświadczenia nie 
rozeznamy i nie utwierdzimy naszego powo-
łania, które, jak pokazuje Konstytucja 21., jest 
powołaniem do życia na wzór apostołów, 
a nie np. powołaniem klauzurowego mnicha.

Razem z moim współbratem Łukaszem na 
ostatnie praktyki zostaliśmy wysłani do Gli-

wic, do naszej redemptory-
stowskiej parafii. Naszym 
zadaniem było przepro-
wadzenie trzydniowych 
rekolekcji dla młodzieży. 
W skrócie: trzy konferencje, 
dwie grupy gimnazjalistów 
i uczniów szkół średnich, 
i jeden cel – głoszenie Jezu-

sa. Takie zadanie wymagało odpowiedniego 
przygotowania: po pierwsze modlitwy, po 
drugie napisania konferencji. O czym jednak 
mówić do młodzieży? Na pewno nie o sobie, 
nie o polityce, nie o własnych, spontanicz-
nych, niekoniecznie przygotowanych prze-
myśleniach dotyczących życia i świata, choć 
pewnie i o takich sprawach można posłuchać 
ze współczesnych ambon. Chcieliśmy raczej 
mówić o Tym, który jest najważniejszy: 
o Bogu szalonym z miłości, Jezusie Chrystu-

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
(Mk 16,15)
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sie, który oddał życie za każdego człowieka. 
Właśnie tą drogą poszliśmy: nie polegając na 
własnej, zawodnej mądrości, a opierając się 
na Piśmie Świętym i katechizmie, a także na 
poradach starszych współbraci, podjęliśmy 
się przydzielonego nam zadania.

Treść rekolekcji zawarliśmy w trzech tema-
tach: „Spotkać Jezusa” (z faryzeuszem Nikode-
mem w roli głównej), „Otrzymać przebaczenie” 
(o sakramencie pojednania w oparciu o hi-
storie Judasza i Piotra) i „Odkryć powołanie” 
(Maryja jako wzór odpowiedzi na wolę Bożą, 
a także świadectwo powołania jednego z nas, 
kleryków). W tym głoszeniu wykorzystaliśmy 
nie tylko słowo, ale także multimedia – obraz, 
film, muzykę, które składają się przecież na 
świat ludzi młodych.

Oprócz spotkań z młodzieżą pomagaliśmy 
z Łukaszem w rekolekcjach dla dorosłych, 
które w tym samym czasie odbywały się 
w parafii, np. prowadząc nabożeństwa dro-
gi krzyżowej. Dzięki zaufaniu okazanemu 
nam przez ojca proboszcza, również w ten 
sposób mogliśmy zdobywać kolejne szlify 
duszpasterskie i misjonarskie. Zresztą już 
samo obserwowanie funkcjonowania nie-
znanej mi dotąd, prężnie działającej parafii, 
było nauką. Dzięki tym praktykom jeszcze 
raz uświadomiłem sobie, jak ważny jest 
codzienny duszpasterski kontakt z ludem 
Bożym i branie odpowiedzialności za tych, 
wśród których mieszkamy. Nie sprzeciwia się 
to na pewno pracy misyjnej i rekolekcyjnej, 
bo dobrze działająca parafia sama w sobie 
jest misyjna, jest także domem i wsparciem 
dla misjonarzy.

Wracając do rekolekcji dla młodzieży: 
nie mam prawa oceniać, czy były one uda-
ne. Mogę natomiast stwierdzić, że odbyte 
przez nas praktyki pozwoliły mi kolejny raz 
skonfrontować się z pytaniem: „Czy mam 
iść drogą redemptorysty?” Choć mówienie 
o Jezusie do kilkuset młodych ludzi jest 
stresującym wyzwaniem, to jednak jest 

równocześnie czymś 
p i ę knym , 
zwłas z c za 
gdy później 
widzi się ich 
przystępują-
cych do kratek 
konfesjonału. 
Radość gło-
szenia, której 
doświadczyłem, 
może być przecież 
jednym ze 
wskaźn i -
ków po-
wołania, 
d l a t e g o 
z  t y m 
więks zą 
n ie c ie r -
pliwością 
oczekuję 
kolejnych 
takich prak-
tyk.

Na ko-
niec warto 
podkreślić, 
że praktyki 

rekolekcyjne to nie tylko 
mówienie do mikrofonu. To także świadec-
two braterskiej wspólnoty redemptorystów, 
głoszących razem. To chwile modlitwy: z lu-
dem Bożym, ze współbraćmi, a także osobi-
stej. To też spotkania i współpraca z ludźmi 
zaangażowanymi w parafię: z duszpasterza-
mi, służbą ołtarza, zespołem muzycznym, 
osobami pracującymi w zakrystii. Wreszcie, 
to doświadczenie Jezusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, który działa przez 
posługę ludzi słabych, aby rozdawać sie-
bie braciom i siostrom. Innymi słowy: to 
życie apostolskie, do którego redemptoryści 
są powołani.



br. Arkadiusz Buszka CSsR
rok V

(Za)radni 
studenci
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Rada studentów jest organem przed-
stawicielskim, który animuje, koor-
dynuje i odpowiada za działalność 

poszczególnych sektorów życia seminarium, 
zgodnie z zasadą pomocniczości. Jest zarazem 
ciałem doradczym i wspomagającym przeło-
żonych w procesie formacji. Jej koordynatorem 
jest rektor seminarium. W taki sposób radę 
studentatu definiuje regulamin seminarium. 
Mówiąc innymi słowami, rada studentatu to 
po prostu samorząd studencki w seminarium. 
Może sposób funkcjonowa-
nia jest trochę odmienny niż 
na uczelniach świeckich – co 
zresztą nie jest niczym dziw-
nym – ale chodzi o to samo: 
by studenci mieli wpływ na 
kształtowanie codziennego 
życia w seminarium.

Na czele rady studentatu stoi senior. Jest on 
reprezentantem wspólnoty studentów, odpo-
wiedzialnym za animowanie życia wspólnego. 
Bycie seniorem jest z jednej strony pewną 
nobilitacją dla kleryka piastującego ten jak-
że zaszczytny urząd. Z drugiej jednak strony, 
senior jest na pierwszej linii frontu. Zazwyczaj 
jako pierwszy w imieniu wspólnoty odbiera 
upomnienia od przełożonych, których – z racji 
pełnionej funkcji – musi dość często odwie-
dzać, zwłaszcza gdy w jego głowie mnożą się 
pomysły na usprawnienie życia seminarium. 

Jako reprezentant całej wspólnoty seminarium 
senior składa wyrazy wdzięczności na ręce 
prowadzących rekolekcje lub dni skupienia 
oraz winszuje wszelkiej maści solenizantom 
i jubilatom. 

Za plecami seniora stoi jego zastępca, zwa-
ny wiceseniorem. Jest on odpowiedzialny za 
sektor ekonomii i gospodarki. Brzmi to dość 
górnolotnie, a oznacza – ni mniej, ni więcej 
– tyle, że raz w miesiącu, jak tylko otrzyma 
od przełożonych – którzy dzierżą sakwę – 

choć trochę pieniędzy, udaje 
się do najbliższego duże-
go miasta, by zakupić dla 
braci studentów to, czego 
potrzebują do codziennego 
funkcjonowania. Można po-
wiedzieć, że dba o czystość 
swoich współbraci – nie tyle 

tę konsekrowaną, ile tę codzienną, o którą 
z nie mniejszą troską, zwłaszcza żyjąc we 
wspólnocie, dbać należy. Wicesenior zaopa-
truje także salę wspólną kleryków we wszyst-
ko, czego studentowi do życia potrzeba, czyli 
kawę i ciastka. Ponieważ odpowiada także za 
kontakty z naszą klasztorną kuchnią, należy 
stwierdzić, iż jest to funkcja wręcz strategicz-
na dla wzrostu powołania. Ważne jest, żeby 
wicesenior łatwo dogadywał się z seniorem, 
dlatego ordynacja wyborcza przewiduje, iż 

„… rada studenta-
tu to po prostu sa-
morząd studencki 
w seminarium…”
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kandydatów na wiceseniora przedstawia sam 
senior elekt.

Trzecim radnym jest tzw. liturgista, czyli 
osoba odpowiedzialna za sektor liturgii i ży-
cia duchowego. Liturgista troszczy się o to, 
by seminaryjne życie duchowe stało na jak 
najwyższym poziomie. Jest głównym ce-
remoniarzem, więc dba o przebieg liturgii 
sprawowanej w bazylice wraz z ludem, a także 
odpowiada za przygotowanie najważniejszych 
uroczystości, jak triduum paschalne, uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi i Chrystusa, 
a także święcenia i śluby wieczyste starszych 
współbraci. Na co dzień liturgista wyzna-
cza współbraciom posługi, jakie mają pełnić 
przy ołtarzu. Czasami rozwesela wspólnotę, 
wyznaczając do śpiewania psalmów tych, 
wobec których słoń nie przeszedł obojętnie 
i nadepnął im na ucho.

Najmniej lubianym członkiem rady studen-
tatu jest tzw. porządkowy. Jak sama nazwa 
wskazuje, odpowiada on za porządek w semi-
narium. Oczywiście nie oznacza to, że sam bie-
ga z miotłą po klasztorze, sprzątając przepastne 
zakamarki tuchowskiego domu zakonnego. 
Jest on raczej koordynatorem prac porządko-
wych, w które od czasu do czasu – w zależności 
od osobistej skłonności do uniżenia swego 
majestatu – sam się włącza. U progu każdego 
miesiąca wyznacza wszystkim współbraciom 
rejony, za których utrzymanie winni poczuć się 
odpowiedzialni. Ponieważ samo wyznaczenie 
nie zawsze przynosi oczekiwane skutki, ma on 
także mobilizować tych współbraci, którzy – 
z racji rozlicznych obowiązków naukowych 
i duszpasterskich – nie zawsze zdążą na czas 
wysprzątać przydzielone sobie miejsca. Ponad-
to porządkowy każdego tygodnia wyznacza 
współbraci do posługi stołu, czy-
li serwiensowania, 
oraz do 

posługi zmywania naczyń. A jeżeli ktoś odwa-
ży się podpaść porządkowemu zostaje władcą 
czasu, czyli dzwonnikiem, co oznacza, że musi 
nieco wcześniej niż inni podnieść z łóżka swe 
konsekrowane ciało, by obudzić wszystkich 
pozostałych kleryków, a czasem i przełożonych. 

Ostatnim – co wcale nie oznacza, że naj-
mniej ważnym – członkiem rady studentatu 
jest radny odpowiedzialny za sektor aposto-
latu. Funkcja ta w praktyce oznacza aktywne 
mobilizowanie współbraci do tego, by zechcieli 
opuścić seminaryjne mury i wyjść w świat, by 
głosić obfite Odkupienie. W realiach życia kle-
ryckiego oznacza to koordynowanie wyjazdów 
na prace apostolskie, ważne uroczystości poza 
seminarium, pogrzeby współbraci i ich bliskich 
oraz akcje okolicznościowe, jak np. mikołajki 
w szkole czy w domu pomocy społecznej.

Rada studentatu, może nieco zbyt frywolnie 
opisana w powyższych akapitach, jest orga-
nem niezwykle ważnym w życiu seminaryj-
nym. To od jej członków zależy w dużej mierze 
to, jak wygląda życie we wspólnocie i czy jest 
ona rzeczywiście środowiskiem sprzyjającym 
rozwojowi powołań zakonnych. Z kolei sami 
radni uczą się odpowiedzialności nie tylko za 
siebie, ale i za innych, co w przyszłej posłudze 
kapłańskiej jest przecież niezwykle ważne. 
W wyborach na radnych emocje nie powinny 
brać góry nad rozsądkiem. Nie stopień sympa-
tii winien mieć tutaj znaczenie, ale predyspo-
zycje do pełnienia określonych funkcji. Chodzi 
o to, by poszczególni radni potrafili sprostać 
stawianym przed nim zadaniom i zaradzić 
potrzebom wspólnoty.
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PIĘKNO
KONSEKRACJI

Duchowość

o. Piotr Chyła CSsR
dyrektor Centrum Duchowości 
Redemptorystowskiej w Rzymie

Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, 
zapoznaj się proszę, drogi czytel-
niku, z fragmentem pewnego listu: 

„To jest piękno konsekracji: radość, radość 
(…). Radość niesienia wszystkim pociesze-
nia Bożego (…) Nie ma świętości w smutku! 
– nie bądźcie smutni jak inni, którzy nie 
mają nadziei (por. 1 Tes 4, 13)”. 

Słowa te czytamy w liście okólnym pa-
pieża Franciszka do osób konsekrowanych 
„Radujcie się”. Nie jest to zaproszenie do ra-
dości powierzchownej i chwilowej, opartej na 
jakiejś formie zewnętrznego 
zadowolenia; nie jest ona, 
czytamy w liście, niepo-
trzebną ozdobą, ale potrze-
bą i fundamentem ludzkiej 
egzystencji. O jaką radość 
zatem chodzi? Czy o tę z te-
lewizyjnego ekranu: pustą 
i wykreowaną na użytek 
widza? Czy o tę stadiono-
wą, osadzoną na reakcjach tłumu? Czy może 
o tę radość płynącą z głoszenia szumnych 
słów i wykonywania wielkich gestów?

Ojciec Święty kieruje szczególnie do osób 
konsekrowanych następujące zdanie wraz 
z zapytaniem: Pragnąłem powiedzieć wam 
jedno słowo, tym słowem jest radość. Zawsze 
tam, gdzie są osoby konsekrowane, klerycy, 
zakonnice i zakonnicy, młodzież, jest radość, 
zawsze jest radość! Jest to radość świeżości, 

radość pójścia za Chrystusem; radość, którą 
nam daje Duch Święty, a nie radość świata. 
Jest radość! Ale gdzie rodzi się radość? (Ra-
dujcie się, 12).

Być „przełamanym”
Gdzie rodzi się radość? Ona rodzi się w ser-

cu człowieka. Jest to radość bycia kochanym; 
pochodząca z przekonania, że jestem zba-
wiony. Może dlatego tak często na kartach 
Ewangelii Chrystus przestrzega nas przed 
popadaniem w stan, który sprzeciwia się 
radości i pokojowi serca, i mówi: Nie lękaj-

cie się! I wskazuje na siłę 
i moc potrzebną do tego, by 
przeciwstawić się lękowi: 
„Ja jestem!”

Kilka tygodni temu z za-
interesowaniem obejrzałem 
film „Apartament”, ukazu-
jący postać Świętego Jana 
Pawła II głownie podczas 
wakacji w górach. Uderzyła 

mnie w tym filmie wypowiedź, że Jan Paweł 
II bardzo świadomie przeciwstawiał się lę-
kowi i zgorzknieniu i świadomie postanowił 
wybrać radość: pomimo wszystko i do końca. 
To był świadomy wybór; świadomy wybór 
radości, która jest darem. 

Radość jest darem Zmartwychwstałego 
Pana. Ona jest owocem miłosnej ofiary krzyża 
i bezgranicznego zawierzenia Ojcu; prowadzi 
do niezmąconego pokoju i napełnia serce 

Radość jest darem, 
wymagającym da-
rem, który domaga 
się jednoznacznej 
gotowości, by pójść 
za Jezusem.
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Duchowość

nadzieją. Jest darem wymagającym i doma-
gającym się jednoznacznej gotowości oraz 
decyzji pójścia za Jezusem: pomimo wszystko 
i do końca. Rodzi się z faktu „bycia przełama-
nym”, aby stać się darem dla innych; rodzi 
się z ofiary; rodzi się z przekonania, że jest się 
kochanym i zbawionym. Prowadzi w końcu, 
prawie „przymusza”, do dawania świadectwa 
– staje się siłą i zarazem zadaniem – staje się 
nie sposobem na życie, ale wyborem życia.

Radośni nadzieją
Konstytucje i Statuty Redemptorystów 

odnoszą się kilkakrotnie do tematu radosnego 
przeżywania zakonnej konsekracji. Najbardziej 
znanym odnośnikiem jest konstytucja nr 20, 
która może być nazwana deklaracją tożsa-
mości redemptorysty. W tejże konstytucji 
pojawia się określenie „radośni nadzieją” 
jako jeden z wielu przymiotów redempto-
rysty misjonarza. 

Kolejne odnośniki związane z radosnym 
przeżywaniem zakonnego powołania znajdu-
jemy w naszych Konstytucjach w powiąza-
niu z tematem zakonnych ślubów: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. Złożenie zakonnej 
profesji jawi się tutaj jako radosna odpowiedź 
dawana w wolności i radości (59). Redemp-
torysta misjonarz „wytwarza” w sobie goto-
wość i dyspozycyjność udania się wszędzie, 
aby poprzez głoszenie Ewangelii, w trudach 
i umartwieniu siebie, Chrystus mógł przema-
wiać (67). Aby spełnić te wymagania potrzeba 
nauczyć się „stylu życia i pracy” redempto-
rystów. Wspólnota 
zakonna staje się 
tutaj płaszczyzną, 
na której Chrystus 
Odkupiciel działa 
w nas i przez nas 
– redemptorystów. 
Potrzeba radosnego 
przyjmowana tru-
dów i wyrzeczeń 
oraz umiejętności 

dzielenia stylu życia ludzi, do których w Boże 
imię idziemy (057).

Zapraszamy do radości
Radość jest darem, jest zadaniem. Jest to 

dar i zadanie skierowane do każdego czło-
wieka, do każdego ucznia Jezusa – szczególnie 
osoby konsekrowanej i misjonarza. Dynamika 
daru przemawia sama w sobie i przypomina, 
że jest to rzeczywistość nam dana po to, aby 
została przyjęta, pomnożona i „dalej poda-
rowana”. A więc nie jest to „coś”, co do mnie 
należy lub „mi się należy”, ale jest to pewien 
sposób „rozmowy z Bogiem”. Jest to pewien 
głęboki sposób głoszenia Boga, który domaga 
się ode mnie nieustannej uwagi, abym, będąc 
obdarowanym i dalej obdarowując, sobą 
przypadkiem nie przesłaniał prawdziwego 
Dawcy daru, który poprzez liczne dary, sam 
ukazuje się Najwyższym Darem. 

Radość rodzi się ze świadomości bycia zapro-
szonym przez Boga, aby w dzisiejszym świecie 
stawać się samemu darem na wzór Dawcy; aby 
będąc obdarowanym, samemu obdarowywać 
i obdarowując, napełniać się radością. 

„To jest piękno konsekracji: radość, radość” 
– tak zaprasza nas Ojciec Święty Franciszek. 
Zaprasza nas do bycia radosnymi nadzieją, do 
odważnego głoszenia nadziei tym, którzy się 
smucą i żyją w cieniu lęku. Zaprasza nas do 
podejmowania zakonnej konsekracji w rado-
ści i w duchu całkowitej ofiary z siebie – inny-
mi słowy, w duchu ewangelicznego stawania 
się darem. W końcu jesteśmy zaproszeni do 

tego, aby na drodze 
naszego życia, spo-
tykając człowieka 
przystanąć przy 
nim, wysłuchać go 
i pobłogosławić 
w imię Boga. Z tego 
wszystkiego rodzi 
się radość!!



Być redemptorystą

Z o. Stanisławem  Podgórskim CSsR 
rozmawia br. Tomasz Mikołajczyk CSsR
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INNY GATUNEK 
SZCZĘŚCIA

Czyli młody zakonnik  
spotyka starego zakonnika

To jest bardzo 
wskazane, aby 
zakonnik miał 
jakieś hobby

br. Tomasz Mikołajczyk CSsR - Czym jest 
szczęście dla zakonnika?

o. Stanisław Podgórski CSsR - Szczęście 
dla zakonnika to jest rzecz 
drugorzędna. Zamiast szczę-
ścia zakonnik powinien chcieć 
pełnić wolę Bożą.

Bóg nie chce szczęścia czło-
wieka?

Ależ chce! Tylko trzeba pa-
miętać, że zakonnik ma tego szczęścia szukać 
u Boga. I trzeba być przygotowanym na 
to, że to szczęście może być krzyżem. Wielu 

świętych właśnie w krzyżu, w cierpieniach 
znalazło radość i szczęście. To trzeba sobie 
uświadomić, że zakonnikiem zostaję by na-

śladować Chrystusa. I będzie 
to szczęśliwe życie. Jakie to 
będzie szczęście? To jest pyta-
nie! Z pewnością nie takie, jak 
dziecka, gdy dostaje cukierka. 
Od Boga otrzymujemy inny 
gatunek szczęścia. Liczne przy-

kłady męczenników, chorych i cierpiących, 
którzy za nic nie chcieliby zmienić swojego 
życia, są tego dowodem. 

Podczas audiencji u papieża Jana Pawła II
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Co Ojca najbardziej cieszy w byciu re-
demptorystą?

Zacznijmy od tego, że w ogóle nie myśla-
łem w takich kategoriach, gdy wstępowałem 
do redemptorystów. W ogóle mi nie zależa-
ło, bym miał tu na ziemi przyjemne życie. 
Wstąpiłem do redemptorystów ponieważ, 
jak to napisałem w swoim podaniu o przy-
jęcie mnie do nowicjatu, w tym uwodzącym 
i niechrześcijańskim świecie, nie potrafiłbym 
zapewnić sobie warunków do uzyskania ży-
cia wiecznego. Mógłbym 
rzucić się w wir przyjem-
ności, ale zależało mi, by 
moje życie miało sens. 
Całe życie, nie tylko to 
na ziemi. 

Która z pełnionych 
przez Ojca prac czy 
posług, dawała Ojcu 
najwięcej radości i dla-
czego?

Piastowałem naj-
różniejsze urzędy od 
najmniejszych do naj-
wyższych, jak bycie 
prowincjałem przez 9 lat 
(przełożony polskich re-
demptorystów – br. TM). 
Każda z tych funkcji wy-
magała wysiłku. Jedna 
funkcja wymagała, abym dużo podróżo-
wał i podejmował bardzo odpowiedzialne 
decyzje, inna abym rzetelnie przekazywał 
wiedzę oraz był do dyspozycji współbraci. 
Jakiekolwiek nie byłoby to zadanie, nigdy 
nie stawiałem oczekiwań, aby owa posługa 
miała być dla mnie przyjemna.

Ale z pewnością któraś z prac dawała 
Ojcu najwięcej radości niezależnie od ocze-
kiwań. 

Gdy pracowałem w Niemczech, a prze-
stałem być prowincjałem, cieszyło mnie, że 
miałem mniej obowiązków niż poprzednio. 

Mogłem podszkolić się w języku obcym 
i spotkałem mnóstwo interesujących ludzi, 
zwłaszcza gdy głosiłem niedzielne kazania 
przez Radio Wolna Europa. Miałem też czas, 
by napisać jakąś książkę, ale jak już mówi-
łem: każda posługa miała swoje wymagania.

Co robi zakonnik w czasie wolnym? 
Jeden Pan Bóg wie… czasem wie coś prze-

łożony… najwięcej wiedzą współbracia… 
a czasem nie wie nikt. (śmiech) 

To może doprecyzuję pytanie. Czy za-
konnikowi wolno mieć 
jakieś hobby?

Nawet powinien. To 
jest bardzo wskazane, 
aby zakonnik miał ja-
kieś hobby…

…A Ojciec ma ja-
kieś hobby?

O, jeszcze ile! Posia-
danie hobby jest bardzo 
ważne ponieważ są to 
rzeczy twórcze, do któ-
rych nikt nie musi zmu-
szać. Po prostu ktoś lubi 
się tym zajmować i to 
robi. Oczywiście musi 
być to hobby, które ma 
dobry cel i jest możliwe 
do wykonywania. Nie 
może być tak, że hobby 

zakonnika będzie sprzeczne z życiem zakon-
nym. Ważne też, by hobby było twórcze, by 
było dla innych, nie tylko dla moich przy-
jemności. Siedzenie godzinami przed telewi-
zorem to nie hobby! Hobby pomaga też na 
radzenie sobie ze stresem. Ja swoje pierwsze 
prawdziwe hobby realizowałem, gdy zosta-
łem prowincjałem. Przyjechałem z wizytacją 
do Tuchowa, do seminarium, i na strychu 
znalazłem wyrzucone całe stosy klaserów 
ze znaczkami pocztowymi. Co się okazało? 
Otóż dawniej starsi klerycy skrupulatnie 
zbierali i kolekcjonowali znaczki pocztowe. 

Podczas wyprawy w góry
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Zbiory te przechodziły z rąk do 
rąk, a wtedy już nie było nikogo, 
kto chciałby się tym zajmować. 
Widząc to, trochę się zdenerwo-
wałem, bo ktoś naprawdę włożył 
w to dużo pracy, a teraz gdzieś 
w kąt to cisnęli. Postanowiłem 
wtedy, że sam się tymi znaczkami 
zajmę. I tak się zaczęła moja przy-
goda z filatelistyką. Potem doszła 
do tego fotografia. Trzeba się też 
z tymi hobby pilnować, bo niektóre mogą 
wciągać! To dobre i niebezpieczne zarazem.

Żyjąc w Zgromadzeniu więcej doświad-
czał ojciec radości czy kryzysów?

Raczej jakichś poważnych kryzysów nie 
miałem, no może poza jednym, była to II 
wojna światowa. To był czas, który mną 
wstrząsnął i który zmusił mnie do pisania 
wierszy… 

?
No tak! Pierwsze swoje wiersze napisałem 

w 1942 roku, w samym środku wojny. Nasze 
seminarium musiało działać potajemnie, 
często trzeba było uciekać, chować się, kryć 
i by jakoś tak odreagować te wszystkie 
trudne chwile, pisałem wiersze. Później też 
pisałem, ale to już były inne motywacje. 
Wracając do pytania, większych kryzysów 
powołania nie miałem, choć nie zawsze 
było kolorowo.

Jaką ma Ojciec receptę na udane życie za-
konne?

Kto się posłuszeństwem będzie kierować, 
ten dobrze na tym wyjdzie! 

I to wszystko?! A kwestia związana z za-
kochaniem się w kobiecie przez zakonnika? 
Problem zauroczenia nie istnieje?

Zauroczenie czy zakochanie się to nor-
malna rzecz u normalnego mężczyzny. Ja 
jestem człowiekiem wrażliwym na piękno, 
więc niejedna mnie się podobała. Trzeba 
jednak umieć sobie poradzić z takimi rze-
czami. Bo jak stwierdzisz, że „nie możesz 

bez niej żyć!”, to jest to pierwszy krok do 
odejścia ze zgromadzenia! W jaki sposób 
sobie radzić z zauroczeniem? Przede wszyst-
kim unikać okazji. Jeżeli będzie zakonnik 
zadawał się z tylko jedną znajomą, stale 
będzie ją odwiedzał, tylko z jedyną koleżan-
ką będzie się spotykał, to niemal pewne, że 
upadnie. Ale jak będzie miał takich znajo-
mych dziewczyn kilka i traktować je będzie 
tak samo, tj. jak własne siostry, to już jest 
inna sprawa. Sam mam wiele takich bardzo 
dobrych znajomych kobiet. Owszem, nie jest 
to łatwe dla młodego człowieka, zwłaszcza 
w obecnych czasach, ale wykonalne. Dziś 
bowiem zakonnik musi się pilnować sam. 
Dawniej było „łatwiej”, bo pilnowali też 
inni. Na przykład, o tak jak siedzimy teraz 
w rozmównicy, to drzwi musiały być prze-
szklone albo otwarte, aby wiadomo było, 
kto tam siedzi i co tam robi. Nie wolno było 
samemu odwiedzać domu rodzinnego albo 
wyjeżdżać do miasta bez pozwolenia i tak 
dalej… Dziś akcent kładzie się na własną 
odpowiedzialność, co jest z jednej strony 
dobre, a z drugiej trudne. I jeszcze druga 
bardzo ważna rzecz: nauczyć się modlić. Im 
jest trudniej, tym więcej modlitwy potrzeba. 
Trzeba Panu Bogu zawierzać swoje proble-
my, bo sami możemy sobie nie poradzić, a z 
Bogiem można wszystko przezwyciężyć. Nie 
muszą to być jakieś wyszukane modlitwy, 
czasem wystarczy po prostu paść na kolana 

W dniu jubileuszu 70. rocznicy święceń kapłańskich
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w kaplicy i powiedzieć: „Boże pomóż, bo 
mnie diabli biorą, a ja już nie daję rady”. No, 
ale z drugiej strony, modlitwa bez unikania 
okazji nic nie pomoże. Niejako wiążemy 
Bogu ręce, postępując w taki sposób. 

Już Ojciec trochę o tym wspomniał, ale 
proszę niech Ojciec powie jeszcze, jaka jest 
różnica w byciu redemptorystą dawniej, za 
czasów Ojca młodości, a dziś?

Powiem szczerze, że ogromna. I młody 
człowiek, który wstępuje do redemptory-
stów, musi się na to przygotować. Obecnie 
starsi ojcowie, zupełnie nie rozumieją tych 
współczesnych rzeczy. Oni byli zupełnie 
inaczej wychowywani. I dlatego potrze-
ba wiele zrozumienia i takiej łagodności 
zarówno ze strony ojców, jak i ze strony 
młodych! To jest inny świat i niejako to są 
inni redemptoryści, to z góry należy sobie 
powiedzieć. To nie jest coś złego, nie ma co 
się tego wstydzić. Potraktować to możemy 
jako pewnego rodzaju ewolucję. Jednakże 
zarówno starsi jak i młodsi redemptoryści 
powinni badać i pilnować, w którym kie-
runku ta ewolucja przebiega. 

Wspomniał Ojciec o młodych, którzy 
wstępują do redemptorystów, ale po czym 
młody człowiek może rozpoznać, że ma 
powołanie? Jakie są „objawy” bycia po-
wołanym do życia zakonnego? 

To jest bardzo trudne. Z własnego do-
świadczenia wiem, że pozory mylą. Puka do 
drzwi pobożny i sympatyczny młodzieniec 
- który jak się okazuje - zupełnie się nie 
nadaje do życia we wspólnocie. A innym 
razem przychodzi taki łobuz, drab, który - jak 
potem się okazuje - świętym zostaje.

Ale co Ojciec powiedziałby młodemu 
człowiekowi, który się waha?

Powinien po pierwsze przebadać sobie 
młodość. Przeanalizować swoją historię 
życia. Jeśli zauważy, że chodził na wszystkie 
uroczystości, że podobało mu się, że na-
wet ministrantem został, to już jest ważny 

sygnał. Być może później mu to przeszło 
i dlatego ma wątpliwości. Ale niech wie, 
że tam, w głębi duszy, coś tkwi. Nie wszy-
scy tak mają. Pan Bóg wybiera kogo chce! 
Wybiera takich, co od młodości czują, że 
powinni oddać się Bogu w całości, i takich, 
którzy powinni się jeszcze uformować. Po-
stulat i nowicjat jest i dla wątpiących i dla 
zdecydowanych. Jeśli ma się wątpliwości, to 
iść! Na miejscu od razu się przekona, czy to 
jest jego droga czy nie. Inną bardzo ważną 
rzeczą jest rozpoznać, czy potrafi żyć z innymi 
pod jednym dachem. Dla księdza może nie 
jest to kluczowe, ale dla zakonnika bardzo 
ważne. Powinien rozpoznać, czy umie z in-
nymi żyć, bo w przeciwnym razie nie będzie 
szczęśliwym zakonnikiem. W zakonie jest 
życie wspólne i jeśli ktoś wciąż ma kłopoty 
we wspólnocie i te kłopoty stwarza, to bym 
mu radził odejść – nie będzie tu szczęśliwy. 

Warto być redemptorystą w dzisiej-
szych czasach?

A dlaczego nie?!
Bardzo dziękuję za rozmowę!
Ja również. Z Panem Bogiem.

Ojciec Stanisław Podgórski 
urodził się w 1920 roku. 
Święcenia kapłańskie 
otrzymał 70 lat temu 
dnia 22 kwietnia 1945. 
Zdobył tytuł doktora 
teologii moralnej na Fa-
kultecie Teologicznym 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przez wiele lat 
był wykładowcą oraz rektorem seminarium 
w Tuchowie. W latach 1972-1981 był przełożo-
nym Prowincji Warszawskiej Redemptorystów 
oraz przewodniczącym Konsulty Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Po 
skończonym urzędzie był delegowany jako 
przełożony nad polskimi współbraćmi pracu-
jącymi w Niemczech, gdzie był też kaznodzieją 
rozgłośni Radia Wolna Europa. Jest autorem 
kilkunastu książek. Mieszka w Tuchowie.
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Rodzina Rodziny

Ewa Wieczorek
parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

Być we 
wspólnocie

Mam na imię Ewa, mam 23 
lata i mieszkam w Gliwicach. 
Obecnie kończę studia polo-

nistyczne. Z redemptorystami jestem zwią-
zana od najmłodszych lat. Ta więź przynosi 
w moim życiu dobre owoce i właśnie dlatego 
chciałabym podzielić się krótkimi refleksjami 
na jej temat.

Zacznę od początku, cytując słowa psal-
misty: ,,Mrok jest dla Ciebie jak światło”  
(Ps 139,12). Słowa te przypominają mi 

o bardzo istotnym fakcie, że Bóg daje 
nam w życiu bardzo 

wiele dro-
gowskazów: 
Ewangelię , 
sakramenty, 
także ludzi. 
Dla mnie nie-

wątpliwie takim 
drogowskazem 
i jednocześnie 
jednym z naj-
ważniejszych 
w y d a r z e ń 
w życiu było 
to, że pozna-
łam ojców 
redempto-
rystów. Od 
d z i e c ka 

mieszkam niedaleko klasztoru, który znaj-
duje się przy parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Jako mała dziewczynka przycho-
dziłam na Msze Święte z udziałem dzieci. 
Należałam do Oazy Dzieci Bożych, a także 
do wspólnoty Dzieci Maryi. Nie sądziłam, że 
te drobne, dziecięce gesty i chęć aktywnego 
uczestniczenia w życiu parafii pomogą mi 
w najtrudniejszych chwilach życia.

Nigdy nie zapomnę wyjazdu na moje 
pierwsze Redemptorystowskie Dni Mło-
dzieży, które odbyły się w Tuchowie w 2006 
roku. Właśnie wtedy poznałam wielu oj-
ców, misjonarzy i braci kleryków. Lepiej 
przypatrzyłam się pracy redemptorystów, 
a przede wszystkim odczułam niesamo-
witą atmosferę wspólnoty. Zauważyłam, 
że redemptoryści to jedna wielka rodzina. 
Odkryłam wtedy, że jako misjonarze głoszą 
świadectwo Bożej miłości niemal na każdym 
krańcu świata. Wiele myślałam o tej misji, 
którą dzielą ze świeckimi, z którymi przecież 
każdego dnia się spotykają. Kilka lat póź-
niej uczestniczyłam również w sympozjum 
dotyczącym pracy redemptorystów i osób 
świeckich. Wysłuchane tam konferencje 
były dla mnie czymś w rodzaju sygnału do 
dalszego działania. 

Przy mojej parafii istnieje bardzo wiele 
grup i wspólnot młodzieżowych. Szczegól-
nie w czasie gimnazjum i liceum działałam 
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aktywnie w wielu z nich, takich jak: Oaza, 
kółko teatralne, zespół muzyczny, Wspól-
nota Osób Niepełnosprawnych „Stokrotki”. 
Bardzo dużo obserwowałam starszych kole-
gów i koleżanki. Wiele uczyłam się od nich 
rozmawiając, modląc się. Przykładem takiej 
osoby jest dla mnie pochodzący z mojej 
parafii br. Wacław Zyskowski, z którym dzia-
łałam przy wielu wspólnotach od dziecka, 
obserwowałam wzrost jego wiary, a także 
byłam świadkiem rozpoznawania jego po-
wołania. To niezwykle budujące momenty 
w każdej wspólnocie.

Nie sądziłam, że moje największe pasje 
będę mogła rozwijać, czyniąc jednocześnie 
wiele dobra. Daje to podwójną radość, bo 
myślom i czynom przyświeca świadomość, 
że wszystko, co robię, jest na chwałę Bożą. 
Poznałam wielu ojców ze świetnym podej-
ściem do młodzieży. Traktowali nas twardą, 
ale ogromną ojcowską miłością, zarażając 
swoimi talentami i dając przykład służby 
Bogu i bliźnim. Właśnie to są cechy, które 
najbardziej przyciągały mnie do udziału we 
wspólnocie. Byłam zbuntowaną dziewczyną 
wychowującą się bez taty. Doświadczyłam 
wtedy na własnej skórze spełnienia Bożej 
obietnicy. Zrozumiałam, że Bóg rzeczywiście 
niczego nie odbiera za karę, ale kocha, dotyka 
i przede wszystkim oddaje stokroć więcej, 
niż straciliśmy. 

Do dziś śpiewam w zespole młodzieżo-
wym, z którym realizujemy bardzo wiele 
muzycznych projektów, a także ubogacamy 
niedzielne Msze Święte. Na co dzień two-
rzymy przede wszystkim grupę przyjaciół. 
Ciągle działam także we Wspólnocie Osób 
Niepełnosprawnych „Stokrotki” jako wolon-
tariusz. Jesteśmy sporą grupą opiekunów, 
rodziców oraz dzieci w różnym wieku. Spo-
tykamy się raz w miesiącu na Eucharystii. 
Po niej następują różnego rodzaju warsztaty 
dla rodziców, a także gry i zabawy dla dzieci. 

 Dzię-
ki moim 
studiom, 
a także 
p r a k t y -
kom mam 
r ó w n i e ż 
w i ę k s z e 
możliwości 
pracy z dzieć-
mi. Pomagam 
zatem dusz-
pasterzowi 
dzieci, o. 
Grzegorzo-
wi Gutowi w pro-
wadzeniu rekolekcji 
szkolnych, organizacji 
zimowych i wakacyj-
nych kolonii dla dzie-
ci. W zeszłym roku 
postanowiłam także 
reaktywować kółko 
teatralne, które przed 
laty działało w naszej 
parafii. Przy pomocy 
o. Grzegorza Guta oraz o. Artura Prusia uda-
ło się zebrać grupę około dziesięciu osób 
w wieku szkolnym. Głównie zajmujemy 
się inscenizacją słowa Bożego. Nasze scenki 
przedstawiamy na niedzielnych Mszach 
Świętych. Na swoim koncie mamy rów-
nież poważniejsze występy, np. jasełka czy 
przedstawienie z okazji uroczystości I Ko-
munii Świętej.

Przekonałam się, że człowiek jest powo-
łany do życia we wspólnocie. Cieszę się, że 
ja odnalazłam swoją, redemptorystowską. 
Mimo ciężkich chwil nie wątpiłam, że Bóg 
posłużył się i nadal posługuje wieloma 
ludźmi w moim życiu. Właśnie oni są tym 
światłem pochodzącym wprost od Niego. 
Zarażają światłem, byśmy mogli - i ja i Ty 
- głosić obfite Odkupienie!



Rodzina Odkupiciela 2 (72) 201518

o. Witold Baran  
tel. 505 593 233
e-mail: wbaran1980@gmail.com

o. Piotr Grześkiewicz  
tel. 509 802 799

e-mail: piotrcssr@gmail.com

DUSZPASTERSTWO 
POWOŁAŃ 
REDEMPTORYSTÓW
ul. Wysoka 1
33-170 Tuchów

b a r ka . r e d e m p t o r. p l

Lubaszowa
22-26.06

maturzyści, studenci 
i kandydaci do Zgromadzenia

Lubaszowa
27.06-1.07
1.07-5.07

szkoła średnia 
oraz 3 kl. gimnazjum

Bardo Śląskie
27-31.07

szkoła średnia 
oraz 3 kl. gimnazjum

Wa k a c y j n e  re ko l e kc j e 
z redemptorystami  dla młodzieży męskiej
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dla młodzieży męskiej

Święty Jan XXIII mówił, że pokój nie 
może zapanować na świecie, jeżeli 
nie znajdzie mieszkania w sercu 

człowieka. Tym słowom przez całe swoje 
życie był wierny irlandzki redemptorysta 
o. Alec Reid. Swoją cichą i pokorną postawą 
przyczynił się że do tego że serca mieszkań-
ców Irlandii Północnej, dotąd zimne i twar-
de na pojednanie, przemieniły się w serca 
gotowe do dialogu i przebaczenia. 

Irlandzki apostoł pokoju urodził się 
w Tipperary w 1931 r. Kiedy ukończył szko-
łę średnią, wstąpił do nowicjatu redemp-
torystów. Swoje pierwsze śluby zakonne 
złożył w 1950 r. Następnie odbywał studia 
teologiczne w seminarium duchownym 
redemptorystów w Galway. Został wyświę-
cony na kapłana w 1957 r. W 1961 r. został 
przeniesiony do klasztoru Clonard w Belfa-
ście – mieście, z którym związał większość 
swojego kapłańskiego i zakonnego życia.

Ojciec Alec Reid w Belfaście był naocz-
nym świadkiem konfliktu pomiędzy miesz-
kańcami Irlandii Północnej. Konflikt ten 

rozpoczął się w 1921 r., kiedy wyspa została 
podzielona na Republikę Irlandii i Irlan-
dię Północną zależną od Wielkiej Brytanii. 
Oprócz podziału terytorialnego doszło także 
do podziału w społeczeństwie. Katolicy 
dążyli do zjednoczenia całej wyspy jako 
jednego państwa, natomiast protestanci 
byli zwolennikami pozostania w granicach 
Wielkiej Brytanii. Do eskalacji konfliktu 
doszło w 1969 r., kiedy to wojna uliczna 
zamieniła się w wojnę domową. Nieza-
dowolenie społeczne było tym większe, że 
katolicy byli praktycznie wyłączeni z życia 
politycznego i gospodarczego, a ich udział 
w życiu publicznym był skutecznie blokowa-
ny. Irlandia Północna była państwem pozor-
nie demokratycznym, w którym dostęp do 
miejsc pracy, świadczeń, zasiłków, emerytur 
czy nawet do mieszkań był uwarunkowany 
przynależnością etniczną i religijną. Do walki 
z protestantami przystąpiła Irlandzka Armia 
Republikańska (IRA), która poprzez ataki na 
brytyjskie wojsko i zamachy terrorystyczne 
starała się zjednoczyć wyspę. Po drugiej stro-

br. Łukasz Baran CSsR
rok IV

Ojciec 
Alec 
Reid

Apostoł pokoju

Boży szaleniec

19
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nie konfliktu powstały podob-
ne organizacje paramilitarne, 
które przeprowadzały ataki na 
ludność katolicką. Widocznym 
obrazem podziału był mur, któ-
ry oddzielał dzielnicę katolic-
ką i protestancką w Belfaście. 
Jednak gorszym murem, który 
dzielił społeczeństwo, była wza-
jemna nienawiść i zawziętość. 
W konflikcie spotęgowanym tą 
nienawiścią zginęło ponad 3 tys. 
ludzi. Ojciec Alec nie potrafił się 
pogodzić z tą smutną sytuacją. 
Rozpoczął swoją misję pokojo-
wą, która polegała na odwie-
dzaniu więźniów politycznych 
oraz rozmawianiu z młodymi 
ludźmi i przekonywaniu ich do 
porzucenia bezsensownej walki 
zbrojnej. 

W życiu o. Reida doszło do pewnego 
wydarzenia, które było zderzeniem się mi-
łości i nienawiści. Na scenie tego dramatu 
stanął kapłan, którego jedyną bronią mo-
gła być modlitwa. Dramat ten rozegrał się 
po zabójstwie działaczy IRA na Gibraltarze 
w marcu 1988 r. Ich pogrzeb, który odbył się 
w Belfaście, stał się wielką demonstracją. Na 
tym pogrzebie zostało zabitych kolejnych 
trzech aktywistów ugrupowania. W uroczy-
stościach żałobnych po tym zamachu brał 
udział o. Alec. Nie był to jednak koniec 
rozlewu krwi. Obsługa pogrzebu zatrzymała 
dwóch żołnierzy brytyjskich, którzy zamierza-
li wjechać samochodem w kondukt żałobny. 
Zostali oni wywleczeni z auta i dotkliwie 
pobici. We wspomnieniach redemptorysty 
z tego tragicznego marcowego dnia szcze-
gólnie zapada w pamięć jeden fragment:

Położyli tych żołnierzy twarzą do ziemi, 
a ja znalazłem się pomiędzy nimi, jednego 
obejmując a drugiego ściskając za ramię. Pa-
miętam, jak mówiłem do siebie: To nie może 

się dziać w cywilizowanym społeczeństwie! 
Ktoś podszedł, szturchnął mnie i powiedział: 
Wstawaj, bo ciebie też zastrzelę! A potem 
rozkazał: Weźcie go stąd! Dwóch mężczyzn 
wzięło mnie pod ramiona i odciągnęło mnie. 

Krótko po tym o. Reid usłyszał dwa strza-
ły. Jeszcze raz wrócił do tych żołnierzy. Wi-
dząc, że jeden z nich jeszcze żyje, próbował 
go ratować, robiąc sztuczne oddychanie, 
oraz udzielił mu ostatniego namaszczenia. 

Kiedy o. Reid klęczał obok żołnierzy, jeden 
z dziennikarzy zrobił mu zdjęcie. Ta jedna 
fotografia poruszyła sumienia Irlandczyków. 
Gest prostego księdza stał się symbolem oraz 
początkiem budowania mostu pomiędzy 
zwaśnionymi katolikami i protestantami. 
Zachowanie redemptorysty pomogło wielu 
Irlandczykom we wrogu ujrzeć człowie-
ka. Wtedy też wielu mieszkańców Zielonej 
Wyspy dostrzegło, że porozumienie jest 
możliwe. Dzięki swojej dobroci i szczerości 
udało mu się zyskać zaufanie Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej. Uczestniczył w ne-
gocjacjach z Brytyjczykami, które najpierw 
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doprowadziły do 
zawieszenia broni 
w 1994 r., a następ-
nie do podpisania 
porozumienia po-
kojowego zwane-
go „porozumieniem 
wielkopiątkowym”. 
Zawarte porozumie-
nie stworzyło wa-
runki do wspólnego 
współistnienia obu 
zwaśnionych spo-
łeczności i dało na-
dzieję na stopniową 
poprawę sytuacji. 
Udział o. Reida 
w procesie pokojo-
wym sprawił, że był on proszony 
o radę w zażegnaniu innych konflik-
tów. Swoje doświadczenia wykorzystywał 
w Hiszpanii w negocjacjach z baskijskim 
ugrupowaniem ETA. Zmarł 22 listopada 2013 
r. Jego pogrzeb zgromadził tłumy Irlandczy-
ków. W kościele na uroczystości pogrzebowej 
uczestniczyli razem katolicy i protestanci, 
wśród nich wiele osób, które kiedyś prowa-

dziły ze sobą walkę. W czasie pogrzebu jeden 
z przywódców stronnictwa, które kiedyś 
dążyło do oderwania Irlandii Północnej od 
Wielkiej Brytanii mówił, o redemptoryście: 
W każdym widział dobro - w żołnierzach 
brytyjskich, policji, ochotnikach z IRA... I ro-
zumiał, że Kościół nie jest miejscem, by kogo-
kolwiek potępiać czy wskazywać winnych.

Kościół i klasztor redemptorystów w Belfaście

Pogrzeb o. Aleca
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Peregrynacja obrazu 
Matki Bożej

W dniach od 17.04 do 19.04 przeżywaliśmy w naszej 
wspólnocie nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Przywitanie wizerunku Matki Bożej 
miało miejsce podczas Mszy Świętej celebrowanej 
w bazylice, w trakcie której homilię wygłosił wikariusz 
prowincjała o. Dariusz Paszyński, następnie odbyło 
się uroczyste przeniesienie cudownego wizerunku do 
kaplicy domowej i akt oddania Matce Bożej. Po dwóch 
dniach spędzonych na modlitwie przy Czarnej Madon-
nie została Ona przez nas pożegnana i przewieziona do 

wspólnoty franciszkanów w Kłodzku.

Dzień pełen wrażeń
W pierwszy czwartek maja miały miejsce dwa ważne dla 

nas wydarzenia. Pierwszym z nich był przedpołudniowy 
spływ pontonowy po Nysie Kłodzkiej, w trakcie które-
go wszyscy dobrze się bawiliśmy. Drugim natomiast 
był popołudniowy wyjazd do katedry świdnickiej 
na Eucharystię, w czasie której modliliśmy się wraz 
z biskupem Ignacym Decem oraz alumnami świdnic-
kiego seminarium 
o nowe powoła-
nia kapłańskie 
i zakonne.

Majówka
28 maja udaliśmy się na wy-

cieczkę do skamieniałego miasta w Czechach. 
Odbyła się ona w ramach majówki. W trakcie 
zwiedzania mogliśmy zobaczyć wiele przeróżnych 
form skalnych utworzonych w trwającym przez 
tysiące lat procesie wietrzenia.

postulatZ życia seminariumWydarzyło się
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Z życia seminariumnowicjat
Wydarzyło się

Pierwsze przymiarki
Dnia 23 kwietnia wyruszyliśmy do Bielska, gdzie siostry 

redemptorystki pobrały miary na nasze habity. Mierzenie 
zajęło prawie całe przedpołudnie. W międzyczasie mieli-
śmy okazję porozmawiać z siostrami i poznać bliżej ich 
życie. Spotkanie minęło w bardzo radosnej atmosferze, 
a czas szybko upłynął.

Prace ogrodowe, budowlane 
i nie tylko…

Wiosna to czas intensywnych prac ogrodowych, w których bie-
rzemy czynny udział. Pod koniec kwietnia rozpoczęły się również 
prace remontowo – budowlane przy kaplicy Wniebowzięcia NMP. 
Z tego powodu trzeba było uratować przed zniszczeniem znajdujące 
się w okolicy rośliny oraz kamienie ozdobne i przenieść je na inne 

miejsce. Kolejną akcją było przeniesienie części pasieki do Burzyna, 
ze względu na dużą ilość rzepaku w tamtych okolicach. Teraz każdą 

wolną chwilę poświęcamy na robienie różańców do habitów, gdyż czas 
składania ślubów się zbliża, a gdy tylko jest sprzyjająca pogoda, pracujemy na zewnątrz.

Wiosenna wyprawa
W dniach 18-20 maja udaliśmy się na majówkę na Dolny Śląsk.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy pocysterski klasztor i kościół w Lubiążu. W tym obiekcie 

były kręcone sceny do filmu pt. „Prymas. Trzy lata z tysiąca”. Później udaliśmy się do Krze-
szowa. Zobaczyliśmy tam barokową bazylikę oraz znajdujący się obok kościół św. Józefa.

Drugiego dnia wybraliśmy się do Parku Narodowego Gór Stołowych - tam wyszliśmy 
na Szczeliniec, by zdobywać szczyty i podziwiać widoki, które w tym dniu niestety nie były 
najlepsze. Przeszliśmy również labirynt Błędnych Skał oraz nawiedziliśmy kaplicę czaszek 
w Czermnej. Na większości z nas zrobiła ona ogromne wrażenie i wprowadziła w zadumę. 
Na koniec tego dnia udaliśmy się  do sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach. 

W ostatnim dniu zwiedziliśmy kościół w Ziębicach oraz Henry-
ków, czyli miejsce gdzie zostały zapisane pierwsze 
słowa po polsku. W drodze powrotnej od-
wiedziliśmy współbraci w  Gliwicach, gdzie 
uczestniczyliśmy w nowennie oraz majówce.
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Dnia 14 grudnia 2014 
roku odbył się 8. Misyjny 
„Jarmark z aniołami” zorga-
nizowany przez Redempto-
rystowskie Stowarzyszenie 
W dniach 28.03. – 01.04 prze-
bywaliśmy w Lubaszowej, 
w domu rekolekcyjnym, aby 

tam przeżywać nasze wielkopostne ćwiczenia duchowe. Prowadził je dla nas o. Adam 
Kośla, misjonarz z Boliwii. Tematyka konferencji oscylowała wokół życia wspólnoto-
wego i braterskiej miłości. Jak zwykle wielkopostne rekolekcje zwieńczyła uroczysta 
Msza Święta, na której ojciec prowincjał udzielił posług lektoratu i akolitatu naszym 
współbraciom. Nowymi akolitami zostali bracia z IV roku: Łukasz Baran, Dominik 
Jurek i Michał Wielgus, zaś nowymi lektorami zostali bracia z III roku: Adam Dudek, 
Jerzy Krywult, Tymoteusz Macioszek i Krzysztof Wąsiewicz.

Rekolekcje 
wielkopostne 
i udzielenie 

posług

Niedziela powołaniowa
Niedziela Dobrego Pasterza (26.04) to dla kleryków czas wyjazdów do parafii 

prowadzonych przez redemptorystów. W tym roku jednak były to aż dwudniowe 
wyjazdy. W sobotę (25.04) w parafiach, do których udawali się klerycy wraz z ojcami, 

odbywały się nieco mniej oficjalne 
spotkania z ministrantami i lektorami, 
zaś w niedzielę było głoszenie słowa 
Bożego, świadectwa i wspólna 
modlitwa z parafianami w intencji 
nowych powołań do kapłaństwa i życia 
zakonnego oraz za powołanych.

W tym roku bracia studenci odwiedzili 
Grodno na Białorusi, Gliwice, Skarżysko 
Kamienną i Nową Osuchową.

studentatZ życia seminariumWydarzyło się
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Z życia seminariumstudentat
Wydarzyło się

Zjazd
naszych rodzin

W dniach 18-19 kwietnia br. w domu rekolek-
cyjnym w Lubaszowej odbywał się zjazd rodzin braci 

kleryków. Wydarzenie to rozpoczęło się modlitwą połu-
dniową i obiadem. Następnie odbyło się spotkanie zapoznawcze. 

Punktem kulminacyjnym sobotniego popołudnia była Eucharystia 
sprawowana przez prefekta seminarium o. Witolda Hetnara. Wieczorem 

natomiast miało miejsce rodzinne grillowanie, któremu towarzyszyły różne 
zabawy integracyjne. W niedzielę gościem zjazdu był o. Dariusz Paszyński, wika-
riusz Przełożonego Prowincji, który najpierw przewodniczył Eucharystii, a następnie 
opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy na Wschodzie. Dzięki temu bliscy 
braci kleryków mieli okazję poznać z bliska specyfikę pracy redemptorystów. Zjazd 
rodziców zakończył się obiadem. Spotkanie to było doskonałą okazją do integracji 
rodzin braci studentów oraz dzielenia się doświadczeniem przeżywania przez bliskich 
powołania swoich synów, braci czy wnuków.
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studentatZ życia seminariumWydarzyło się

Dni otwartych drzwi

Obrona 
doktoratu 

ojca prefekta
O. Witold Hetnar, 

prefekt seminarium, 
uzyskał tytuł doktora 
teologii pastoralnej. 
Publiczna obrona roz-
prawy zatytułowanej 
„Udział katolików 
świeckich w życiu 
politycznym w Pol-

sce w latach 1989-2004”, napisanej pod 
kierunkiem o. prof. dra hab. Ryszarda 
Hajduka CSsR, odbyła się 28 maja br. 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie. W publicznej obronie 
dysertacji doktorskiej uczestniczyli m.in. 
współbracia z Tuchowa oraz z Elblą-
ga. Swojemu prefektowi towarzyszyli 
także bracia klerycy.

Wybory nowej 
rady studentatu

W poniedziałkowy wieczór (1.06) odby-
ły się wybory do nowej rady studentatu. 
Nowym seniorem został wybrany br. 
Tymoteusz Macioszek. Posługa wicese-
niora została powierzona br. Dominikowi 
Jurkowi. Na stanowisko liturgisty wspól-
nota seminaryjna wskazała br. Krzysztofa 
Wąsiewicza. Za porządki przez najbliższy 
rok będzie odpowiadał br. Dariusz Dudek, 
zaś sektor apostolatu obejmie br. Tomasz 
Bil. Nowej radzie studentatu życzymy 
dużo sił i światła Ducha Świętego.

Około trzydziestu uczestników z różnych stron Polski przyjechało do 
naszego seminarium na tzw. „Dni otwartych drzwi”. W ramach poznawania 
realiów seminarium zwiedzili bibliotekę, uczestniczyli w specjalnie dla 
nich zorganizowanym wykładzie z Pisma Świętego, spotkali się z misjo-
narzem oraz przede wszystkim mieli okazję nawiązać znajomość z nami 
– braćmi klerykami. Jedną z atrakcji tych dni otwartych był pokaz karate 
przygotowany przez naszego współbrata Marka.

Stara…

…i nowa rada studentatu
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Z życia seminariumstudentat
Wydarzyło się

Święcenia o. Szczepana Hebdy CSsR
W sobotę 13 czerwca br. w tuchowskiej bazylice diakon Szczepan Hebda, redemptory-

sta, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jana Piotrowskiego, ordynariusza diecezji 
kieleckiej. Uroczystą Mszę Świętą, pod przewodnictwem biskupa, koncelebrowało wielu 
redemptorystów przybyłych z różnych części Polski, a wśród nich przełożony Prowincji o. 

Janusz Sok. Byli również obecni 
misjonarze redemptoryści z Bra-
zylii, Boliwii i Albanii. Na tę wy-
jątkową uroczystość przybyli także 
inni księża związani z diakonem 
Szczepanem – miedzy innymi ks. 
Stanisław Jewuła, proboszcz ro-
dzinnej parafii diakona Szczepana. 

Dziękując Bogu za nowo wy-
święconego prezbitera, pamięta-
my o nim w naszych modlitwach, 
prosząc dla niego o dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki 
Najświętszej, aby był świętym 
i gorliwym pracownikiem Win-
nicy Pańskiej.

„Konsekrowana”  
Majówka dla matki

W niedzielę 31 maja br. przy tuchowskim amfiteatrze 
odbyła się coroczna „Majówka dla matki”. Tym razem 
jednak, z racji przeżywanego w Kościele Roku Życia Kon-
sekrowanego, otrzymała ona przydomek „konsekrowana”.  
Świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewod-
niczył o. Grzegorz Chomiuk, magister nowicjatu franciszka-
nów z Zakliczyna, zaś kazanie wygłosił o. Ryszard Bożek, 
przełożony tuchowskiej wspólnoty redemptorystów. Po 
Mszy świętej scenę opanowały dzieci z tuchowskich 
przedszkoli, prowadzonych m.in. przez siostry służebniczki 
dębickie i józefitki. Były konkursy dla dzieci i dorosłych, 
gry i zabawy integracyjne, kiełbasa z grilla i klasztorny 
bigos. Oficjalna część majówki zakończyła się wieczorem 
odśpiewaniem Litanii Loretańskiej. 



Spotkanie przy kawie

Sport

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Zwiedzanie biblioteki

Konferencja

W klasztornym ogrodzie

Adoracja

Audycja „Czas wzrastania”

Spotlanie 
z misjonarzem
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Pokaz karate
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Postulat, Nowicjat

Majówka

W katedrze świdnickiej

Spływ pontonowy

Podczas wspólnej przechdzki

Niedziela Palmowa

Peregrynacja obrazu Matki Bożej
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Audycja „Czas wzrastania”

Wielki Piątek

Instruktaż robienia różańca

Konferencja na świeżym powietrzu



30

Studentat

Rekolekcje wielkopostne

Udzielenie posługi lektoratu

Nowi lektorzy
Nowi akolici

Wigilia Paschalna

Udzielenie posługi akolitatu

Wielki Piątek

Wielkanocne odwiedziny u nowicjuszy

Śniadanie wielkanocne
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Wielki Czwartek



Wigilia Paschalna

31

Studentat

Zjazd rodzin

Pogrzeb brata Wacława

Wspólnota seminaryjna z neoprezbiterem

Prezent 
dla nowego 

doktora
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Wielki Czwartek
Spotkanie z ministrantami z Tuchowa

Spotkanie Stowarzyszenia Nadzieja

„Konsekrowana” majówka
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