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Słowo o. rektora

„Miserando
atque
eligendo”

„J

estem grzesznikiem, na którego spojrzał Pan.” Takimi słowy niedawno papież
Franciszek poniekąd zdefiniował samego siebie, subtelnie nawiązując w ten
sposób do swego biskupiego zawołania: Miserando atque eligendo - Spojrzał
z miłosierdziem i wybrał. Ojciec święty mówi też otwarcie, że ilekroć spowiada, zawsze
przypomina sobie własne upadki, głęboko doświadczając potrzeby daru Bożego miłosierdzia.
Mistrz z Nazaretu spogląda z miłosierdziem i wybiera również dziś. I tak, jak przechodził
On obok komory celnej Mateusza, tak przechodzi obok naszej codzienności, a Jego przebita gwoździem dłoń wskazuje mnie i Ciebie. On chce przez otwarte drzwi naszego serca
wlać światło prawdy, nadać sens miłości, aż po ofiarę krzyża i radosny okrzyk tamtego
poranka: Resurrexit sicut dixit!
Trwając w radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oddajemy w dłonie Drogich Czytelników kolejny numer naszego seminaryjnego
pisma. Podejmujemy w nim temat owego miłosiernego spojrzenia Zmartwychwstałego Pana
i głosu Jego powołania, które pozostaje wciąż odkrywanym na nowo darem i tajemnicą.
Naszych Współbraci, Bliskich, Przyjaciół i wszystkich P.T. Czytelników zapewniamy o stałej, wdzięcznej, modlitewnej pamięci przed cudownym obrazem Tuchowskiej Madonny.
W imieniu seminaryjnej wspólnoty,
oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów
w Tuchowie

Informujemy, że dnia 8 IV 2016 r. o godz. 7:00 w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej
zostanie odprawiona Msza święta w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów biuletynu seminaryjnego „Rodzina Odkupiciela”. Dziękujemy Drodzy za to, że jesteście z nami!
Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie na stronie naszego seminarium –
wsd.redemptor.pl - pojawią się archiwalne numery naszego biuletynu w formie elektronicznej.
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W drodze do...
br. Marcin Kita
nowicjusz

Spowiedź
w nowicjacie

S

akrament pojednania wraz z sakramentem namaszczenia chorych,
Katechizm Kościoła Katolickiego
nazywa sakramentami uzdrowienia. Określenie to w pełni oddaje ich istotę. Sakrament
pojednania bowiem leczy i ożywia naszą
duszę skażoną grzechem. Dzięki łasce
Bożej spowiedź święta zawsze
była ważną i istotną rzeczywistością w moim życiu.
Zawsze kiedy przegrywałem walkę
z pokusami i wybierałem grzech,
rodził się w moim
sercu ogromny żal
oraz chęć poprawy. To przynaglało mnie, by szybko
przystąpić do tego
„Trybunału Bożego Miłosierdzia”.
W sercu czułem
przekonanie, że mogę być naprawdę szczęśliwy jedynie wtedy, gdy jestem w pełni
pojednany z Bogiem i drugim człowiekiem.
Najskuteczniejszym narzędziem ku temu
podarowanym nam przez Pana Jezusa po
Jego zmartwychwstaniu jest właśnie sakrament pokuty i pojednania. Świadomość
4

darowania mi wszelkich popełnionych win
napełniała mnie radością, oraz wlewała
do mojego serca nadzieję, która podnosiła
mnie z marazmu związanego z grzechem.
Spowiedź zawsze dodawała mi sił, by zacząć
budować swoje życie od początku, by było
coraz bardziej oparte na Chrystusie.
Takich samych
owoców i łask doświadczam w spowiedzi świętej
jako nowicjusz Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.
Sama forma wyznania
grzechów jest podobna do tej tradycyjnej,
z której korzystałem zanim
wstąpiłem do
Zgromadzenia.
W nowicjacie
moje przeżywanie tego sakramentu jest jednak wzbogacone
o trzy elementy, które pozwalają mi pogłębić
duchowe przeżycie i jeszcze bardziej otworzyć
się na Boże Miłosierdzie, a także przyczyniają
się do rozwoju mojego życia duchowego.
Tymi elementami są: regularna spowiedź
święta, kontakt spowiednika z penitentem
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twarzą w twarz, oraz kierownictwo duchowe. Rola każdej z tych trzech rzeczywistości
jest nie do przecenienia, dlatego chciałbym
przynajmniej pobieżnie opisać wpływ jaki
na mnie mają. Regularna spowiedź święta
przede wszystkim uczy mnie pokory. Fakt,
że jestem w Zgromadzeniu Redemptorystów i spowiadam się co dwa tygodnie, nie
oznacza w żaden sposób, że jestem w jakiś sposób lepszy od innych ludzi. Wręcz
przeciwnie, zdaję sobie sprawę, że nawet
jeszcze bardziej potrzebuję Bożego miłosierdzia. W systematycznym przystępowaniu
do sakramentu pokuty nie chodzi o samo
wyznawanie grzechów, celem jest bardziej
uważne spojrzenie na własne życie i wybory,
których w nim dokonuję, przez pryzmat Bożej miłości, która pragnie mnie zbawić, nie
potępić. Doświadczyć tego jest łatwiej dzięki
kontaktowi spowiednika, twarzą w twarz
z penitentem. Taka forma sakramentu pojednania pomaga w otwarciu swego wnętrza
przed spowiednikiem, w którym łatwiej jest
mi dostrzec ojca i przyjaciela, który nie chce
mnie karać, ale doprowadzić do kochającego
mnie ponad wszystko Boga. Owe „prowadzenie”, a raczej towarzyszenie, najpełniej
wyraża się w kierownictwie duchowym.
Aby mogło ono zaistnieć, należy wybrać
jednego, stałego spowiednika, którego darzę
zaufaniem i któremu jestem zdolny poddać
się w prowadzeniu na drodze do świętości.
Kierownictwo duchowe daje mi poczucie
bezpieczeństwa, gdyż słuchając i realizując
w życiu zalecenia ojca duchownego, staję
się posłuszny samemu Chrystusowi. Kierownictwo duchowe, którego doświadczam,
pomaga mi w rozeznawaniu i rozwijaniu
swojego powołania, do którego wezwał
mnie Pan Bóg.
Sakrament pokuty i pojednania przeżywany w nowicjacie ma dla mnie jeszcze
jedno istotne znaczenie. Otóż Zgromadzenie do którego wstąpiłem w swoim charyRodzina Odkupiciela 1 (74) 2016

Rembrandt - Powrót syna marnotrawnego

zmacie ma głoszenie miłosierdzia Bożego
wszystkim ludziom, a w sposób szczególny
powinno pochylać się nad najbardziej biednymi i opuszczonymi, czyli nad tymi, którzy
najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia.
Przez praktykę regularnej spowiedzi świętej,
niosącej doświadczenie troskliwego i pełnego
miłości pochylania się kapłana nad moją
słabością, oraz jego duchowego kierownictwa, odkrywam miłość Bożą. Uświadamia
mi to, że osobą, która najbardziej potrzebuje
nawrócenia i przebaczenia… jestem ja sam.
Tylko doświadczywszy w swoim życiu miłosiernej miłości Boga mogę być autentycznym
i gorliwym głosicielem obfitego odkupienia
dla drugiego człowieka.
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W drodze do...
br. Tomasz Marcinek CSsR
rok I

Doświadczenie

miłosierdzia

w powołaniu

C

zy miłosierdzie w powołaniu jest nych rzeczy sam nie przeskoczę, nie wyw ogóle potrzebne? Przecież jeśli mażę mojej historii, nie wyprę się swoich
Bóg kogoś powołuje, to w oczach grzechów i upadków, czy więc mogę być
niektórych ludzi ta osoba musi być nieska- tym, kim jestem, czyli zakonnikiem? Patrząc
zitelna, idealna. Idąc tym tropem w tym na sposób ludzki to nie, nie dam rady, ale
miejscu mógłbym zakończyć artykuł, ale patrząc z Bożej perspektywy doświadczam
na szczęście tak nie jest. Chrystus wybiera tego, że On chce mnie mieć takim, jakim
sobie spośród ludzi „porajestem, z całym bagażem
nione płody”, by oczyszczaWszystko trze- doświadczeń. To jest włając je uczynić je dla innych
MIŁOSIERDZIE. Bóg
ba było połączyć, śnie
świadkami, że doświadczemnie nie odrzuca, nie skrewyrobić, wylać do śla, nie dobija, ale wyciąga
nie Bożej miłości jest osiąforemki i ideal- do mnie rękę i pozwala
galne, i w gruncie rzeczy nie
jest takie trudne.
ny kleryk-zakon- mi spojrzeć na moje życie
Rozpoczynając drogę
swoimi oczami. Czym więc
nik gotowy.
formacji zakonno-kapłańsą teraz dla mnie te przeRzeczywistość oka- mienione ideały, o któskiej byłem pełen ideałów
zuje się całkiem rych pisałem na początku?
i nadal je mam, ale nabrały one trochę innego
inna. Dochodzę do Doświadczanie każdego
charakteru. Od początku
wniosku, że NIE dnia Bożej Miłości - to jest
wiedziałem kim mam być,
ideał mojego życia.
JESTEM
IDEALNY.
jak się zachowywać, co roCzasami miewam też
bić, a czego nie. Wszystko
gorsze dni, wracają wspotrzeba było połączyć, wymnienia, wraca przeszłość,
robić, wylać do foremki i idealny kleryk- chcąc mnie przestraszyć, pokazać, że to nie
-zakonnik gotowy. Rzeczywistość okazuje moje miejsce, że jestem nie godny, by być
się całkiem inna. Dochodzę do wniosku, tu, gdzie jestem. Co mi wtedy pomaga?
że NIE JESTEM IDEALNY. Rozczarowanie? Słowa świętego Pawła Apostoła, a brzmią
Nie, to po prostu życie. Teraz to wiem, choć one następująco: „ Prosiłem Pana, by odnie było to dla mnie takie łatwe. Pew- szedł ode mnie, a On mi odpowiedział:
6
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Wystarczy tobie mojej łaski (…). Będę się
chlubił z moich słabości, by zamieszkała
we mnie moc Chrystusa”. Problem nie polega w mojej niegodności czy w lęku przed
tym, co będzie. Bóg mi wszystko przebaczył
i dał łaskę, ale czy ja sobie przebaczyłem
i dałem łaskę? Z tym czasem bywa gorzej. Doświadczanie miłosierdzia w moim
powołaniu to umiejętność przebaczania
innym, ale także, a może przede wszystkim,
sobie. Każda Eucharystia, każdy sakrament
pokuty i pojednania, to wyjście Boga do
mnie i powiedzenie mi: „Kocham Cię takim, jakim jesteś. Nie bój się”. Mogę pisać
wiele o Bogu, miłosierdziu, przebaczeniu,
powołaniu. Mogę się zastanawiać, co zrobić by być lepszym, jak komuś pomóc,
jak pogłębić relacje z Bogiem, ale gdyby
nie Boże miłosierdzie na drodze mojego
powołania, te wszystkie słowa i myśli nie
miałyby najmniejszego sensu.
Będąc w nowicjacie pewien ojciec zapytał mnie, dlaczego chcę być redemptorystą? Co mu wtedy odpowiedziałem? Nic,
po prostu milczałem, nie dlatego, że nie
potrafię mówić, ale po prostu tak zwyczajnie nie wiedziałem, czego tak naprawdę
chcę. Myślę że ten moment był dla mnie
kluczowy, wtedy dopiero zacząłem
się zastanawiać, dlaczego chcę
być zakonnikiem w tym
właśnie zgromadzeniu.
Początkowo było to

Rodzina Odkupiciela 1 (74) 2016

dla mnie
trudne,
czułem się
upokorzony
i zły na samego siebie.
Wtedy Pan
Bóg pozwolił mi jeszcze
raz spojrzeć
na moje życie. Wszystko zaczęło się układać i klarować.
Upadek + zmaganie się ze sobą + spowiedź + miłosierdzie + nawrócenie =
odkupienie. To proste działanie dało mi
odpowiedź. To proste działanie to historia
mojego życia. Teraz już wiem, dlaczego
chcę być tym, kim teraz jestem. Chrystus
pokazał mi, że życie ma sens i chce, bym je
realizował w Zgromadzeniu Najświętszego
Odkupiciela. Bogaty w doświadczenia życia
i Bożego przebaczenia, wierzę, że będę niósł
ludziom orędzie obfitego odkupienia.
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Być redemptorystą
o. Stanisław Biedrowski CSsR
misjonarz ludowy

To

nie tylko
obraz!

O. Stanisław Biedrowski urodził się 03.09.1940 r. w Sławnie k. Opoczna. Pierwszą
profesję zakonną złożył 15.08.1962 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1973 r. Jest
wieloletnim misjonarzem-rekolekcjonistą. W swoim życiu przeprowadził ok. 500 prac
misyjno-rekolekcyjnych w Polsce, Niemczech i Danii. Od 1989 r. jako jeden z pierwszych
kapłanów prowadził misje na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Posługiwał w Bardzie Śląskim,
Warszawie, Gliwicach, Szczecinku, Krakowie. Obecnie mieszka w Tuchowie, podejmując
prace misjonarza ludowego.

br. Aleksander Ćwik: Niedawno przeżywaliśmy w naszej diecezji, ale również w innych diecezjach Polski, peregrynację obrazu
Jezusa Miłosiernego. Ojciec prowadził kil-
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ka peregrynacji zarówno w archidiecezji
krakowskiej jak i w diecezji tarnowskiej.
Chciałem zapytać czy miał ojciec wrażenie,
że ludzie czekali na obraz, oraz czy było wi-

Rodzina Odkupiciela 1 (74) 2016

Być redemptorystą
dać na ich twarzach szczęście, kiedy obraz
zawitał w parafii?
o. Stanisław Biedrowski: Miałem to
szczęście, że prowadziłem peregrynacje
w parafiach, gdzie ludzie byli
przygotowani na spotkanie
z Jezusem Miłosiernym.
Ludzie mieli świadomość, iż nie goszczą
tylko obrazu, ale
osobowego Jezusa Miłosiernego.
Przeżywali to bardzo. Wielu z nich
mówiło mi, że
kiedy wyszli na
spotkanie Jezusa, serca biły im
mocniej. Kiedy
zatrzymał się samochód-kaplica
z obrazem, ludzie
klękali, chociaż
nikt z kapłanów
tego nie zapowiadał. Widać
było autentyczne
spotkanie z Osobą,
nie z obrazem.
AĆ: Czy miał
ojciec podczas
peregrynacji przypadek, aby ktoś
podszedł i powiedział, że coś się
zmieniło w nim, że
Jezus Miłosierny
go odmienił?
SB: Teraz, jak
zadaje mi brat to pytanie, ciarki po mnie
przechodzą. Dlaczego? Spotkałem niesamowite świadectwo. Podczas czuwania w nocy
stało przed obrazem małżeństwo z dziećmi.
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Starsze dzieci klęczały, a mama miała na
ramionach, w beciku, niemowlę. Zainteresowałem się tym i podszedłem do rodziców,
aby zapytać o to zdarzenie. Czułem, że
było w nim coś niezwykłego.
Usłyszałem od kobiety, że
lekarze mówili, że dziecko to nie urodzi się
żywe. Wady, które
ma, kontynuowali lekarze, są zbyt
wielkie. Kobieta pokazała mi
dziecko i powiedziała: „Myśmy
prosili Jezusa Miłosiernego, aby
nasze dziecko
urodziło się zdrowe. Przyszliśmy
teraz przed obraz,
aby podziękować
Jezusowi i pokazać mu naszą pociechę, która jest
całkowicie zdrowa”.
AĆ: Można
wnioskować, że
w dzisiejszym
świecie ludzie
pragną miłosierdzia, pragną
spotkać się z Jezusem Miłosiernym.
SB: Myślę że
nadal aktualne są
słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Krakowie, kiedy mówił, że człowiek i obecna ludzkość najbardziej
potrzebuje w dzisiejszych czasach miłosierdzia Bożego. Można zauważyć chociażby to,
9
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ile osób z całego świata, zwykli oraz znani
ludzie, odwiedza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Potrzebne tak
bardzo jest światu to Miłosierdzie Boże, to
jest jak najbardziej na czasie, jak najbardziej
w tym czasie jest ono potrzebne światu,
rodzinie i każdemu człowiekowi.
AĆ: Kolejne pytanie, które pragnę zadać,
to czy ludzie chętnie przychodzili na czuwania, aby spotkać się z Jezusem? Jak to wyglądało w parafiach, w których ojciec był?
SB: Frekwencja była bardzo wysoka i nie
jest to tylko wynik moich obserwacji, ale
również sami duszpasterze to potwierdzali.
Fakt, który bardzo cieszy, to ilość osób, które
przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania. Kapłani mówili, że dawno nie widzieli
tylu osób w kolejkach do konfesjonałów.
Jak powiedziałem wcześniej, ludzie pragnęli
spotkać się z Jezusem. Kościoły były wypełnione wiernymi od rana do samej nocy,
10

kiedy to kończyliśmy czuwanie. Często przybywali z daleka. Wzruszający był moment,
gdy obraz Jezusa Miłosiernego opuszczał
parafie. Ludzie płakali, od najstarszych do
najmłodszych. Potem podchodzili do mnie
i mówili, że kogoś im brakuje.
AĆ: A jak wyglądała frekwencja
wśród młodzieży?
SB: Młodzieży było więcej aniżeli na
innych rekolekcjach. Czuło się, że przeżywa-
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ją to spotkanie autentycznie. Przychodzili
do Jezusa ze swoimi problemami. Chcieli
powierzyć Jemu swoją przyszłość, naukę,
pracę, chcieli powierzyć mu całe swoje życie.
Młodzieży absolutnie nie brakowało.
AĆ: Ostanie już pytanie. Czy ojciec, jako
ten, który głosił, ale również jako ten, który
spotykał się z Jezusem Miłosiernym, sam
się nawracał?
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SB: Zacznę od tego, że po takiej peregrynacji wracałem do Tuchowa bardziej odnowiony wewnętrznie niż po jakichkolwiek
innych rekolekcjach. Nie da się tego nie
przeżywać, nie da się. Jeżeli się ma wiarę,
jest to ogromne przeżycie. Zwykle czekam
kiedy będzie mi dane poprowadzić następne peregrynacje. Na końcu pragnę życzyć
wszystkim, którzy będą przeżywać
peregrynację, którzy będą gościć
w swoich domach Jezusa Miłosiernego: Przeżywajcie to spotkanie, moi
drodzy autentycznie. Pamiętajcie, to nie tylko obraz,
ale żywy Jezus, który przychodzi do was. Zaproście Go.
On wam nie będzie zawadzał.
Przedstawiajcie mu swoje łzy,
troski, zmartwienia, problemy,
ale także swoje radości. On nas
rozumie bardziej, niż my siebie.
Tego wam wszystkim życzę.

Być redemptorystą
Marta Rosa
Autorka jest studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.
Imiona osób wspomnianych w artykule zostały zmienione.

Czas

na

wagę złota

J

est furtka, ale wchodzi się przez bramę,
która zawsze jest otwarta. Dom ma
trzy piętra i wygląda jak stara willa.
Drzwi wejściowe. Od środka dzieli mnie kilka
milimetrów szklanej powłoki. Naciskam guzik
i zostaję wpuszczona. Zielone linoleum. Cicho.
Czysto. Zostaję zaprowadzona do kaplicy. Nad
jej drzwiami ktoś umieścił mały gliniany zegar
z napisem „czas to miłość”. Czas to pieniądz.
Czas się dłuży. Skraca. Gonić czas. Ale miłość?
 Drogi, szlaki
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach istnieje od 16 lat. Pracuje w nim około
60 wolontariuszy, 20 pielęgniarek, 14 lekarzy,
5 sprzątaczek i 2 księży. Jednym z nich jest
ojciec Piotr Świerczok. Rocznik ’66. Mówi, że
gdyby nie kapłaństwo, dziś byłby górnikiem
na emeryturze. Od 13 lat prawie każdego dnia
przychodzi do hospicjum. Zapytany o staż
kapłański, zdejmuje z lewej ręki
zegarek i tyłem tarczy podstawia go sobie pod
nos. Odczytuje grawer i prezent od
wujka zakłada

z powrotem na rękę. W maju będą 23 lata.
Wujek zmarł na nowotwór w Stuttgarcie. Tam
Ojciec Świerczok się nim opiekował i tam, od
tego wszystko się zaczęło.
 Wyższy stopień doskonałości
Mówi, że człowiek zawsze się zastanawia, że
z powołaniem walczy się do końca. Żeby nie
pójść do seminarium, nie poszedł na maturę.
Wiedział, że bez matury go nie przyjmą. Ale
przyjęli. Na prymicyjnym obrazku wybrał
słowa św. Klemensa Hofbauera, który powiedział, że u Boga wszystko jest możliwe.
Został w Zgromadzeniu Redemptorystów,
o których gdzieś słyszał, że taka forma życia
to jest wyższy stopień doskonałości.
Na studiach marzy mu się praca z dziećmi, ale trafia na korytarze więzienia i razem
z tamtejszym kapelanem przemierza je celem
duchowej przemiany przestępców.
Któregoś dnia jeden ze skazanych powiedział mu, że siedzi tu za żonę.
- Za żonę? Cóż za wspaniały mąż, który
wyrok odsiaduje za własną żonę, biorąc jej
winę na siebie.
- Nie, nie, nie tak za żonę siedzę. Wyrzuciłem ją przez okno.
Młody Świerczok traci wiarę
w resocjalizację. Wyjeżdża i dostaje pracę w szkole.
 Typowy człowiek
Następne w kolejce czeka gliwickie hospicjum. Pierwszego dnia
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przerażenie paraliżuje go, a wszystkie myśli
ulatują. Ale to było to.
- Czasami chce coś człowiek jeszcze załatwić
w swoim życiu, komuś trudno jest odejść, bo
ma jeszcze coś do zrobienia. Czasami jest na
to bardzo mało czasu.
W pierwszych miesiącach błogosławiłem
małżeństwo na łożu śmierci. Zbigniew leżał
w łóżku, ona obok niego siedziała. I ślubowali:
miłość, wierność, i że cię nie opuszczę aż do
śmierci. I on to zrealizował. Ona zresztą też.
W hospicjum każdy ma tego świadomość.
Że odejdzie.
W hospicjum nie używa się słowa „umarł“
tylko „odszedł“.
Nikt w hospicjum nie prosi o cud.
Ojciec Świerczok jest jak skała. Mówi, że
się nie zastanawia. Że trzeba przyjść i koniec,
dzień czy noc, na dwadzieścia minut albo na
kilka godzin. Sakramenty. Modlitwa. Rozmowa. Chleb powszedni, który je każdego dnia.
I nie myśli, kogo tutaj spotka, albo kogo już
nie. Nie może. Czuje prawdziwe zmęczenie.
W hospicjum nikt się nie rodzi. Tam rodzą
się ludzie dla nieba.
Tak mówi.
W to wierzy.
 Mapa imion
Ojciec Piotr śmieje się, że skoro na głowie
nie ma włosów, to nie ma problemów. Imion
stara się nie zapamiętywać. Przez to ludzie
nie śnią mu się już po nocach, jak kiedyś.
Pamięta twarze. Pamięta, gdzie kto leżał. Ale
później do głowy przychodzą mu następni.
I jeszcze następni .
Wakacje. Pani Roma ma 61 lat. Wkrótce
umrze, ale najpierw pójdzie na ślub córki. Na
weselu będzie tańczyć jak nigdy w życiu. Sama
z Antonim nie ma ślubu kościelnego. Mimo
wszystko sprawdzi jeszcze raz, czy może go
mieć. Córka kupi jej najpiękniejszą piżamę
ślubną, jaką uda jej się znaleźć. Przyjdzie
ksiądz i udzieli im ślubu. Spełni ich marzenie.
Agnieszka jest jeszcze młoda, ale przed
śmierdzią zdąży urodzić dziecko. Nie zobaczy
go ani razu. Zapada w śpiączkę. Mała przyjmuje chrzest przy mamie, w łóżku. Po kilku
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latach babcia zgłosi się po jej świadectwo,
bo Ola pójdzie już do Komunii.
Romek bardzo boi się śmierci. Ma jedno
marzenie - zagrać do mszy świętej na organkach. Zagrał. Zagrał i powiedział na Mszy
świętej ludziom i rodzinie, żeby się nie bali.
Był kiedyś Janek, którego matka oddała wraz z czworgiem rodzeństwa do domu
dziecka. Pierwszy raz w życiu zobaczył ją
w hospicjum, jak umarła. Janek był mały, bał
się, czy mama pójdzie do nieba. Przyniósł do
hospicjum bukiet kwiatów, położył na łóżku
i powiedizał „kocham cię“. Ojciec Świerczok
się zamyśla.
Dlaczego ludzie muszą cierpieć? Nie wie.
Jak wszyscy.
Może im towarzyszyć.
Może tylko postarać się ulżyć.
 Linia przerywana
W życiu ojca Świerczoka nie ma rutyny.
Tuż przed wejściem do hospicjum problemy
z zewnątrz przestają być ważne. To miejsce,
w którym może się wyciszyć. Chorzy dają mu
siłę, żeby nie zapominał, że to, co robi, musi
robić najlepiej jak potrafi.
- A więc, my spełniamy też marzenia, pragnienia, co się da. To jest życie.
Kończymy spotkanie. Gasimy w kaplicy
światło, zamykamy drzwi. Przy tym samym
szklanym wyjściu kapelana hospicjum zaczepia kobieta. Mówi, że jej mama właśnie
tu trafiła.
- Katoliczka? Komunię przyjmuje? Dobrze, jutro do niej zajrzę. – mówi ojciec Piotr
i idzie dalej.
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Duchowość
o. Ryszard Hajduk CSsR
wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym
w Tuchowie

Spojrzał
z miłosierdziem
i wybrał
Potęga Bożej łaski
Niektórzy nazywają to Bożą fantazją, ale
przecież tak objawia się Jego miłosierdzie.
Szaweł z Tarsu bezlitośnie zwalczał „zwolenników nowej drogi”, czyli chrześcijan. Nie
tylko przyczynił się do ich prześladowania

i śmierci w Jerozolimie, ale wybrał się także
do Damaszku w poszukiwaniu „bałwochwalców”. I właśnie wtedy pod bramami miasta
oślepiło go Jezusowe miłosierdzie: „Szawle,
Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” Odtąd
przestaje dręczyć wyznawców Chrystusa,
stając się Jego naśladowcą.
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Potem Szaweł–Paweł powie o sobie, mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”
że dzięki łasce Boga jest tym, kim jest (Łk 5,8). Właśnie wtedy Piotr słyszy słowa
(1 Kor 15,10). Dlaczego on? Nie wiadomo. powołania do pójścia za Jezusem i do głoTo była wspaniałomyślna decyzja Boga, szenia zbawienia całemu światu.
dar Jego miłosierdzia: wybrać na apostoła
Powołanie do życia kapłańskiego i zakon„płód poroniony” – tego, który był prześla- nego to spotkanie z Bogiem, który zwraca
dowcą Kościoła Bożego i dlatego nie czuł się do grzesznika. To niepojęte, że Bóg posię godzien być apostołem. Paweł wiedział, wołuje kogoś, kto tak naprawdę zasługuje
że jego misja to owoc Bożego miłosierdzia, wyłącznie na karę i to tę najgorszą – śmierć.
bo niczym nie zasłużył sobie na powołanie. Jestem grzesznikiem, a jednak żyję. Bóg nie
Tak też jest i z każdym powołaniem ka- tylko mnie nie przekreśla i nie pozostawia
płańskim i zakonnym. Kto popatrzy na sie- mnie w nieszczęściu, ale daje mi szansę. Nie
bie, na swoje życie i powołanie, tego ogarnie tylko w swoim Synu odpuszcza mi grzechy,
zadziwienie: „Dlaczego właśnie ja? Prze- ale okazuje mi tak wielkie miłosierdzie, że
cież jest tylu lepszych ode
zaprasza do udziału w Jego
mnie! Mądrzejszych, poKto popatrzy na dziele odkupienia człowiebożniejszych, gorliwszych!”
Skoro Bóg powołuje
siebie, na swoje ka.
W mojej szkole był uczeń,
mnie – grzesznika, to znażycie i powołanie, czy, że okazuje mi miłoktóry zakładał czarne kotego ogarnie zadzi- sierdzie!
szule, nosił z sobą Pismo
Święte w czarnym futerale
Daje o tym świadectwo
wienie: „Dlaczego
i głosił innym „kazania”.
papież Franciszek, który na
właśnie ja? Prze- pytanie dziennikarza: „Kim
Wszyscy myśleli, że zostacież jest tylu lep- jest Jorge Mario Bergonie kapłanem. Tymczasem
szych ode mnie! glio?” odpowiada: „Jestem
dzisiaj jest ojcem rodziny,
a kapłanem został jego
Mądrzejszych, po- grzesznikiem”. Dla następcy
kolega – gitarzysta rockobożniejszych, gor- św. Piotra powołanie to
wy i król dyskotekowych
spotkanie z miłością miłoliwszych!”
parkietów. To jednak Bóg
sierną Boga, który pochyla
wybiera, nie człowiek. Posię nad grzesznikiem. „Jewołanie to „dar i tajemnistem grzesznikiem, na któca” (św. Jan Paweł II). To dzieło miłosierdzia, rego spojrzał Pan” – powie papież. Powołanie
którego Bóg udziela temu, komu chce kapłańskie i zakonne rodzi się z mocy Bożego
(Rz 9,15).
miłosierdzia, które pozwala człowiekowi
uznać swoją grzeszność i nie bać się swoich
Zdanie się na Boga
słabości. Ten, który z miłości lituje się nad
człowiekiem, da mu moc, aby wypełnił poIm człowiek jest bliżej Boga, tym mocniej wierzoną mu misję. Wtedy życie kapłańskie
odczuwa swoją grzeszność. Gdy rybak Piotr i zakonne nie polega na zgrywaniu się na
na polecenie Jezusa wypływa na głębię, świętego przed innymi ani na udawaniu
a sieci ponad miarę napełniają się rybami, duchowego supermana, lecz jest otwarciem
wtedy ogarnia go przerażenie. Stoi przed nim serca na działanie Ducha Świętego, aby
Syn Boży, a on kimże jest? Dlatego jego serce „z Boga była owa przeogromna moc, a nie
wypełnia lęk i prosi Jezusa: „Odejdź ode z nas” (2 Kor 2,7). Wtedy człowiek nie musi
Rodzina Odkupiciela 1 (74) 2016
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uciekać przed sobą ani przed Bogiem, lecz
słysząc głos powołania, jest gotów powierzyć
się Jego miłosierdziu. Choć słaby i grzeszny
może prosić Boga: „Boże, daj mi siłę, abym
mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz”
(św. Augustyn).
Naśladowanie Bożego miłosierdzia
Każdy człowiek jest dłużnikiem wobec
Boga. W Jezusie Chrystusie, przez Jego śmierć
krzyżową i zmartwychwstanie, Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu odpuścił
nam nasze grzechy. W ten sposób darowany
nam został niewyobrażalnie wielki dług,
którego nikt z nas sam nie mógłby spłacić
(Mt 18,21-35). Odpowiedzią na miłosierną
miłość Boga jest wtedy nie tylko modlitwa
dziękczynna, lecz przede wszystkim gotowość
do przebaczania bliźnim. Bóg, który spogląda
z miłosierdziem na człowieka i powołuje go
16

do kapłaństwa i życia zakonnego, wzywa
go do osiągania doskonałości polegającej
na byciu miłosiernym na wzór Ojca niebieskiego (Mt 5,48).
Przekonał się o tym święty Augustyn, gdy
spoglądając na Jezusa, odkrył, iż tylko Bóg jest
doskonały, a człowiek przez całe swoje życie
musi stawać z pokorą przed Ojcem, który jest
w niebie i prosić: „odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12). Jak w jednej ze swoich homilii mówił papież Benedykt XVI, „Augustyn
nauczył się pokory w najwyższym stopniu,
pozwalającej uznać, że on sam i cały Kościół
pielgrzymujący potrzebował i wciąż potrzebuje
miłosiernej dobroci Boga, który przebacza każdego dnia. My zaś – mówił – upodabniamy
się do Chrystusa, jedynego doskonałego, na
ile jest to tylko możliwe, kiedy stajemy się, tak
jak On, ludźmi miłosierdzia”. Do tego i dzisiaj
powołuje Bóg tych, na których ,,spogląda
z miłosierdziem i wybiera”.
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Boży szaleniec
s. Izabela Stokłosa
nowicjuszka

MISTYCZKA
NIEZŁOMNA
(cz. I)

M

aria Celeste Crostarosa, urodzona 31 października 1696
w Neapolu, w średniozamożnej rodzinie, jako 10-te dziecko. Wkrótce błogosławiona, założycielka Zakonu
Najświętszego Odkupiciela i inspiratorka
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela –
choć, jak sama pisała, Jezus nie chciał, aby
w Regułach używano tytułu założycielki, bo
On jest Kamieniem Węgielnym Zakonu. Kim
właściwie była ta najwybitniejsza mistyczka XVIII wieku? Poza wyjątkami, wciąż nie
zaistniała wyraźnie w świadomości ludzi
współczesnych i badaczy historii duchowości, ale i dla swoich duchowych córek,

aż do 1855 r., wyłączając siostry z Foggia,
pozostała nieznaną. Dlaczego tak się stało?
Jak zaświadczają zgodnie nasze siostry,
wszystkie karty w archiwum, zawierające
choćby wspomnienie o pobycie M. Celeste
w klasztorze w Scala, zostały wyrwane. Dopiero w 1855 r. dotarła do sióstr wiadomość,
że Foggia świętuje stulecie śmierci s. Marii
Celeste. Ówczesna przełożona s. M. Alfonsa od Woli Bożej napisała list z prośbą do
przełożonej Foggia s. M. Teresy Spinelli, aby
ta przesłała wiadomości o siostrze, której
pamięć zanikła w Scala. W odpowiedzi s. Spinelli przesłała informacje, obraz i relikwie.
Obraz M. Celeste został umieszczony w klasz-

Klasztor w Foggia
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tornym chórze, a siostry zostały oddane
pod jej opiekę. Był to symboliczny powrót
Matki do Scala, od momentu, gdy decyzją
kapituły z 25 maja 1733 została wydalona
z klasztoru, który opuściła ze swoimi dwiema
rodzonymi siostrami. Sława jej świętości
rozprzestrzeniała się już za życia. I chociaż
przez nieprzychylność niektórych przełożonych rozsiewano plotki, które ogarniały
całe miasto i okolice, to w dniu jej śmierci
nikt nie miał wątpliwości, całe miasteczko
Foggia wołało: zmarła święta przeorysza!
Już w dniu jej pogrzebu pewna kobieta,
niewidoma od urodzenia, słysząc zachwyt
nad ciałem M. Celeste, które „promieniowało
jakimś nadzwyczajnym światłem, pięknem
i niebiańskim pokojem”, płacząc prosiła
świętą przełożoną, aby mogła ją ujrzeć choć

przez chwilę. Tak ta kobieta odzyskała trwale
wzrok. Scenę tę uwieczniono na obrazie,
który znajduje się w klasztorze w Foggia.
Również tego dnia, nim pochowano Sługę
Bożą, asystent kościelny klasztoru ks. Benedetto Salerni polecił zmarłej, aby się przeżegnała. Przeorysza uczyniła to. Zjawisko
powtórzyło się po 54 latach, gdy przenoszono
ciało Matki w inne miejsce. Tym razem
niezwykłemu wydarzeniu dodatkowo towarzyszył upływ krwi. Ciało M. Celeste było
doskonale zachowane. Chciano wznowić jej
proces beatyfikacyjny (1809), ale nadszedł
czas wojen napoleońskich. Pierwsza próba
miała miejsce w 1788 r., kolejne w 1855, 1879,
1930, 1985. Dopiero od 1986 r., kiedy sprawę
procesu beatyfikacyjnego otrzymał nowy
postulator generalny o. A. Marrazzo CSsR,
proces ten nabrał tempa.
Od początku – droga światła
Koniec XVIII w., naznaczony rewolucją francuską, poprzedzony
oświeconym absolutyzmem, który
dopuszczał religię i działalność Kościoła na swoich zasadach, a przy
tym pobrzmiewające echo jansenizmu i kwietyzmu, nie przeszkodziło planom Bożej Opatrzności,
aby wzbudzić w sercu młodej Julii
wielkie pragnienia. Już w wieku
5 lat doświadczała szczególnego
działania Boga. Mając 11 lat rozpoczęła modlitwę medytacyjną.
Sądząc, że nie potrafi jej praktykować, zarzuciła ją, a w rzeczywistości
była już wtedy obdarzona biernym
darem kontemplacji. W wieku 17 lat
za zgodą kierownika duchowego
złożyła ślub czystości. Do klasztoru
wstąpiła pozornie niespodziewanie,
jechała tam w odwiedziny ze swoją
starszą siostrą Urszulą, która miała
zamiar do niego wstąpić. Przeło-
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żona spytała, czy Julia nie chciałaby zostać przyjęcie nowej reguły, większość zgodnie
w klasztorze, a ona natychmiast odpowie- pragnęła zmiany, ponieważ dotychczasowa
działa, że chętnie podejmie życie zakonne. przełożona nie miała doświadczenia życia
Był to maj 1718 r., Julia miała 21 lat. Klasztor wspólnotowego i nie była wizytką, dlatego
w Marigliano należał do karmelitanek. Już nie potrafiła prowadzić sióstr według wławstępując do zakonu postawiła przełożonej ściwej im reguły św. Franciszka Salezego.
ultimatum, że jeśli nie zaradzi tej przesadnej
wolności (w relacjach sióstr ze świeckimi),
Objawienie Nowego Instytutu – Już nie
to nie zostanie zakonnicą w tym klasztorze. ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus
Przełożona pozytywnie przyjęła upomnienie
Dzieło, którego objawienie Maria Celeste
i nie tylko zapewniła, że to się zmieni, ale otrzymała w nowicjacie, początkowo przyjuż jako nowicjuszce przydzieliła jej urząd jęte z entuzjazmem, musiało przejść próbę.
furtianki, której zadaniem było towarzysze- 25 kwietnia 1725, po Komunii świętej, Bóg
nie siostrom w rozmównicach. 21 listopada dokonał przemiany bytu Celeste w swój
1718 założyła habit nowiByt. Jezus złączył swocjuszki i przyjęła imię zaIstotą nowej Re- je ręce, stopy i bok z nią.
konne Kandyta od Nieba.
wszelguły ma być ży- „Zakosztowałam
Rok później w listopadzie
kich drogocennych dóbr
cie przemienione życia naszego Pana Jezusa
złożyła profesję zakonną,
w Chrystusa, aby Chrystusa, a On odcisnął
pełniła m.in. dwukrotnie urząd mistrzyni now ten sposób ro- je jak pieczęć na moim
wicjatu. Tam poznała ks.
Wtedy usłyszałam
dzić Go w świecie. sercu.
Tomasza Falcoię, który pogłos Pana mówiący, że znak
Siostry mają być nie ten wycisnął nie tylko na
wiedział jej, że reformuje
tylko świadkami, moim sercu, ale także na
konserwatorium w Scala,
w celu utworzenia klaszale żywą Pamiątką wielu duszach, które przetoru według reguły wizytych dzieł, których ze mnie miały otrzymać
tek. Zamknięcie klasztoru
życie w Nim. Wtedy też
Bóg dokonał z mi- zrozumiałam, że Pan przeze
w Marigliano z powodu
łości do człowieka… mnie zamierza dać światu
konfliktu z wpływową feudałką stało się powodem,
nowy Instytut”. Dwa dni
dla którego ks. Falcoia przekonywał, że jest po tym ukazał się jej Jezus w Hostii ubrany
wolą Bożą, aby Julia wstąpiła do Scala. Tak w ciemnoczerwony habit i pelerynę w koloteż się stało. Razem z rodzonymi siostrami, rze pogodnego nieba. Wtedy też Jezus polecił
Urszulą i młodszą Joanną, 16 październi- jej, aby spisała Reguły. Istotą nowej Reguły
ka 1723 opuściły Marigliano, a w styczniu ma być życie przemienione w Chrystusa, aby
1724 udały się do Scala. Siostry rozpoczęły w ten sposób rodzić Go w świecie. Siostry
ponownie nowicjat. Julia przyjęła nowe mają być nie tylko świadkami, ale żywą
imię zakonne Marii Celeste od Pustyni, Pamiątką tych dzieł, których Bóg dokonał
a 28 grudnia 1726, wraz z Urszulą, odno- z miłości do człowieka, to znaczy nie tylko
wiła swoje śluby. Przedłużenie nowicjatu naśladować Go, ale żyć Jego życiem. Taki był
było związane z objawieniem i spisaniem początek Zakonu Najświętszego Odkupiciela.
Reguł, które nastąpiło w maju-czerwcu 1725 r.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze
„Rodziny Odkupiciela”.
Bóg przygotował wcześniej serca sióstr na
Rodzina Odkupiciela 1 (74) 2016
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Rodzina Rodziny
Marek i Edyta Jurkiewiczowie

Miłosierdzie
w rodzinie

J

est godzina 5:30 a z pokoju obok do tego, że życie w rodzinie zamienia się
słychać: „Tata! Tata!” … i zaczyna się w piekło. Doświadczenie miłosierdzia i dziedzień! Wstaje Miriam, a wraz z nią lenie się miłością jest za to przedsmakiem
starsze siostry Estera i Bernadeta. Wcześniej, nieba. Kiedy ojciec przeprasza swoją córkę
o 5:00 obudził się Eliasz do karmienia – na za wybuch nerwowości, kiedy siostra prosi
całe szczęście pośpi jeszcze do 8:00. Zaczyna drugą siostrę o wybaczenie, bo jej zrobiła na
się ubieranie dziewcząt. Przed nami, rodzica- złość, kiedy żona potrafi wyciągnąć pierwsza
mi, są dwie opcje: albo dzień rozpocząć od rękę do męża, to właśnie jest miłosierdzie.
modlitwy, albo od narzekania, że dzieci obuW małżeństwie miłosierdziem jest przede
dziły się za wcześnie, że każde dziecko chce wszystkim pełnienie woli Boga. Tylko jak
coś - już! natychmiast! – że
rozpoznać Jego wolę? Najest nie po „naszemu”. Więc
sposobem na to jest
W małżeństwie szym
zaczynamy od porannej
modlitwa i czytanie Pisma
miłosierdziem jest Świętego. Tam znajdujemy
modlitwy, to nam doda sił
przede wszystkim przykłady w postaciach
i cierpliwości w służbie dla
drugiego. Życie w rodzinie
pełnienie woli biblijnych, jak oni rozpowielodzietnej jest piękne,
Boga. Tylko jak roz- znawali w konkretnych
ale wiąże się też z konkretfaktach swojego życia wolę
poznać Jego wolę? Pana. Jeżeli Kościół mówi
nymi trudnościami. Jednak
Naszym sposobem o otwarciu się na życie,
każda trudność pomaga
wzrastać i zobaczyć w druna to jest modli- a daje możliwość powstrzygim Chrystusa. A oto po
twa i czytanie Pi- mania się od dawania życia
kolei, o kim mowa: rodzice:
w ważnych przypadkach
sma Świętego.
Marek, Edyta oraz dzieci:
jak choroba etc., to pełnieBernadeta (4 lata), Estera (3
niem woli Boga jest przyjlata), Miriam (1,5 roku), Eliasz (3 miesiące). mowanie kolejnych dzieci, wtedy, kiedy
Kościół daje nam prezent którym jest Bóg tego chce, nie kiedy nam się wydaje,
Rok Miłosierdzia. W ciągu 5 lat naszego że to dobry czas. Chodząc z tyloma dziećmi
małżeństwa mieliśmy wiele momentów, po sklepie, lub nawet po ulicy, budzimy
w których brakowało miłosierdzia względem poruszenie, czasem nawet zgorszenie. Jak
drugiego. Kłótnie, kryzysy, brak cierpliwości to? Tacy młodzi ludzie, a tyle dzieci? Nawet
do dzieci i siebie nawzajem, szukanie ucie- ksiądz po kolędzie pyta ze zdumieniem czy
czek w trudnych momentach (komputer, to wszystko nasze dzieci. My też jesteśmy
telewizja, etc.), to wszystko doprowadza zdumieni, że nam, grzesznym ludziom, Pan
20
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Bóg powierza tyle dzieci w tak krótkim odstępie czasu, aby im przekazywać wiarę, aby
ich krok po kroku wprowadzać do Kościoła.
Niewątpliwie pomaga nam w tym wspólnota neokatechumenalna, którą mamy przy
parafii redemptorystów w Toruniu, w której
sami uczymy się być chrześcijanami. Tam też
doświadczamy miłosierdzia względem nas,
kiedy brat ze wspólnoty z jednej strony potrafi powiedzieć prawdę o mnie, ale też prosić
o wybaczenie, bo widzi w sobie grzech, który
nie pozwala mu przyjąć mnie takim jakim
jestem. Nawet jeśli się pokłócimy, na końcu
zawsze Pan Bóg daje pojednanie.
Miłosierdziem w rodzinie jest też wspólne przebywanie ze sobą, nie uciekanie od
trudności. Najlepszym czasem do tego jest
wspólny obiad, kiedy siadamy do stołu, żeby
zjeść, ale przede wszystkim żeby pobyć ze
sobą. Ten czas pozwala nam dostrzec różne
problemy bądź co bądź młodego jeszcze życia
naszych dzieci, jednak wiemy, że właśnie to
buduje relacje między nami. A kiedy widzimy,
że młodsza siostra przykrywa kocem starszą
siostrę, która akurat cierpi na niestrawność,
wiemy, że idziemy dobrą drogą. Takie perły
w ciągu dnia na pewno budują.
Jest godzina 18:00, czas
kolacji, kąpieli, modlitwy na zakończenie
dnia. Kąpiel dzieci
jest newralgicznym
momentem u końca
dnia, w którym z jed-

nej strony możemy jako rodzice okazać miłość,
albo wybrać drugą opcję i denerwować się
na to, że córka jest tak rozbrykana, że nie da
się jej rozebrać, albo że się przewraca pod
prysznicem. I wtedy znowu dwie możliwości:
okazać miłosierdzie i dziecko przytulić, czy
wymówić się stresem w pracy i ogólnym
zmęczeniem i krzyczeć. Doświadczenie nasze
pokazuje jednak, jakąkolwiek opcję byśmy
nie wybrali, a bywa różnie, miłosierdzie jest
w stanie obrócić każdą złość i każdy kryzys
w dobro.
Jest wreszcie czas na odpoczynek i na
rozmowę między nami, małżonkami. Jest to
swoisty rachunek sumienia, w którym nie
chodzi o to żeby siebie nawzajem punktować, ale idąc za wskazaniem św. Pawła, aby
nad naszym gniewem nie zachodziło słońce.
Jest to czas, w którym możemy siebie nawzajem przeprosić za błędy i dodać odwagi
do pełnienia woli Boga w kolejnym dniu.
Rok miłosierdzia jest dla naszego pięcioletniego małżeństwa najpiękniejszym prezentem od Kościoła, bo widzimy, że aby trwać
w jedności, musimy wpatrywać się w krzyż
i czerpać z krzyża
miłosierdzie, którym obdarza nas
Chrystus zupełnie za darmo
każdego dnia.

Światowe Dni Młodzieży
Anna Wyrostek
wolontariuszka ŚDM 2016

ŚDM
we

Ś

Wrocławiu

wiatowe Dni Młodzieży są doskonałą okazją do spotkania się młodych
katolików wszystkich narodowości.
Jako Grupa Redemptor w czasie Dni w Diecezjach, trwających od 20 do 25 lipca na
terenie parafii redemptorystów, mieszczącej
się przy ulicy Wittiga we Wrocławiu, będziemy gościć blisko 1000 osób związanych
z duszpasterstwami prowadzonymi przez
redemptorystów ze wszystkich kontynentów.
Pielgrzymi przybędą do nas m.in. z Iraku, Argentyny, Brazylii, Hiszpanii, Ukrainy, Białorusi, Francji,
Wielkiej Brytanii, Burkina Faso,
Singapuru oraz Filipin. W tym
czasie chcemy zorganizować dla
nich specjalne wydarzenia, które
umożliwią lepsze poznanie się
i integrację, ale włączymy się
również w program przygotowany przez Archidiecezję Wrocławską.
20 lipca powitamy młodzież z całego
świata we wszystkich polskich diecezjach.
Również u nas w tym dniu zagości młodzież
redemptorystowska z różnych regionów
kuli ziemskiej. Inaczej niż będzie miało to
miejsce w większości przyjmujących parafii,
zamieszkają oni nie u rodzin, a na osiedlu domów studenckich Politechniki Wrocławskiej,
popularnie nazywanego Tekami. Stanie się
tak dlatego, że nasza parafia nie ma możli22

wości przyjęcia takiej liczby ludzi w domach,
a jako organizatorzy chcemy, żeby młodzież
redemptorystowska podczas tych dni skupiła
się w jednym miejscu.
Po przyjechaniu na miejsce zamieszkania, zakwaterowaniu w akademikach oraz
wspólnym posiłku odbędzie się wspólna
Eucharystia, w trakcie której będzie miało
miejsce powitanie naszych zagranicznych
gości na terenie parafii. Następny dzień,
jak i każdy kolejny, aż do dnia posłania do
Krakowa, czyli do 25 lipca, rozpocznie się wspólną Mszą świętą
połączoną z konferencją.
Zgodnie z planem diecezjalnego etapu Światowych Dni
Młodzieży 21 lipca jest dniem
zwiedzania miasta. Po wspólnym
śniadaniu wyruszymy w grupach, aby wspólnie odkrywać
uroki Wrocławia. Dzień ten zakończy się
wspólnym świętowaniem w trakcie Mercy
Fest, na jednej ze specjalnie przygotowanych
scen, umiejscowionej właśnie na Tekach.
Festiwal Mercy Fest będzie miał również miejsce 22 i 24 lipca. Codziennie przed
koncertami różnych zespołów grupy będą
miały okazję zintegrować się w trakcie prowadzonych zabaw oraz zaprezentować na
scenie. Każdego wieczoru, dla chętnych, po
wspólnej modlitwie na zakończenie FestiRodzina Odkupiciela 1 (74) 2016

Światowe Dni Młodzieży
walu Miłosierdzia, przewidziany jest także
specjalny pokaz fontanny multimedialnej
na wrocławskiej Pergoli. Natomiast 22 lipca
w ramach Dnia Miłosierdzia pielgrzymi odwiedzą szpitale, schroniska dla bezdomnych,
czy też domy opieki, a więc wszystkie te
miejsca, gdzie będą mogli dać coś z siebie
dla innych. W tym dniu będzie też miała
miejsce akcja „Skwery Przebaczania i Pojednania”, będzie wtedy można skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania. Kapłani
będą spowiadać w różnych językach. Po
południu kontynuowane będzie zwiedzanie
miasta, wieczorem natomiast, podobnie jak
we wszystkich parafiach Wrocławia, także
w naszej parafii odbędzie się nabożeństwo
adoracji krzyża.
Następny dzień, zatytułowany Dniem
Spotkania Grup, upłynie pod znakiem
spotkań z różnymi osobami. Tego dnia na
Ostrowie Tumskim młodzież będzie miała możliwość spotkania się z różnorakimi
wspólnotami i zgromadzeniami zakonnymi, a w południe spotka się z arcybiskupem wrocławskim, aby wspólnie odmówić
Anioł Pański. Spotkania te poprzedzi przejście
przez Bramę Miłosierdzia umieszczoną we
wrocławskiej katedrze. W tym dniu wyjątkowo Msze święte odbędą się w grupach
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językowych, w kościołach znajdujących się
w centrum miasta. Dzień zakończy festiwal
„Singing Europe”, będący okazją do zapoznania się z różnymi kulturami młodych
przebywających we Wrocławiu w ramach
Tygodnia Misyjnego.
Przedostatni dzień chcemy spędzić wszyscy razem, w ramach Dnia w Parafii, na
festynie parafialnym wraz z rodzinami, aby
jeszcze mocniej zacieśnić powstające między
nami w trakcie Światowych Dni Młodzieży relacje. 25 lipca jest dniem pożegnania
z goszczącą parafią i Wrocławiem, ale nie
z ludźmi, bowiem tego dnia udamy się do
Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz pozostałą młodzieżą na głównych
obchodach Światowych Dni Młodzieży, aby
wspólnie radować się obecnością Chrystusa
w młodym, żywym Kościele.
Pragniemy aby ten wspólnie spędzony
czas, w ramach Dni w Diecezjach, zaowocował w naszym życiu umocnieniem i rozwojem wiary, ale także nawiązaniem nowych
znajomości z ludźmi różnych narodowości.
Już teraz odliczamy dni do spotkania z młodymi z całego świata, aby wspólnie cieszyć
się ze Światowych Dni Młodzieży, odbywających się tym razem w Polsce.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań
o. Jan Kwiecień CSsR
misjonarz

CZY

WARTO?
Z

wielką radością pozdrawiam moich mnie. Także osobiście mówili wprost, iż nie
wspaniałych Współbraci, którzy widzą dla siebie innej drogi, jak tylko we
z takim zapałem pracują dla dobra wspólnocie zakonnej. Jednak, po jakimś
Ludu Bożego, oraz wszystkich, którzy w ja- czasie, szczególnie po studniówce, ze spuszkikolwiek sposób zainteresowali się życiem czoną głową mówili, że doszli do wniosku, iż
i pracą redemptorystów!
to nie jest ich droga życia.
Po wielu latach zdarza
Różne myśli chodziły mi
Codziennie
dzięmi się spotykać tych, którzy
wtedy po głowie, ale staprzyjeżdżali do nas na tzw.
kuję Panu Bogu za rałem się tę decyzję uszarekolekcje powołaniowe,
wszystkich, którzy nować i oddać całą sprawę
kiedy byłem duszpastew ręce Pana Boga. Dziś, po
pomogli
i
wciąż
porzem powołań. Odwiedzali
latach, raz po raz spotykam
magają mi na różne tych ludzi. Wielu z nich pomnie oni w klasztorze a ja
sposoby realizować zakładało swoje rodziny.
odwiedzałem ich często
w domach rodzinnych. Byli
Miło jest, że nie zapomnietę drogę życia.
to młodzi chłopcy zapaleni
li o naszych wspólnych
do tego, aby swoje życie
spotkaniach, rozmowach,
poświęcić Panu Bogu na drodze życia ka- rekolekcjach. Najbardziej jednak zaskoczypłańsko-zakonnego. Wiele razy tę swoją ło mnie to, że wielu nie tylko pamięta te
gotowość wyrażali w listach pisanych do wszystkie przeżycia, ale do dziś uważają,
iż powinni być wierni
powołaniu, które gdzieś
tam głęboko w sercu dawało o sobie znać. Najbardziej zaskoczyły mnie
zarzuty jakie usłyszałem
pod moim adresem z ust
tych, których spotkałem
po latach: „Szkoda, że Ojciec wtedy mną nie potrzasnął...” , „Trzeba było
mocniej mnie zachęcać,
24
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to zachowanie Ojca było zbyt delikatne,
przecież powołanie kapłańsko-zakonne to
wielka sprawa” itd.
Nieraz bolało mnie serce, gdy czułem, że
ten młody człowiek jest wezwany przez
Pana na tę szczególną drogę życia, ale mocne poczucie, że ta decyzja musi być podjęta
świadomie i dobrowolnie przez zainteresowanego, kazała mi milczeć i uszanować jego
wolę. Jednak dziękuję Panu Bogu za to ich
świadectwo. Za to, że chociaż podjęli inną
decyzję, to jednak mają to poczucie w sercu,
że zbyt szybko zrezygnowali z walki o podjęcie tak wspaniałego powołania, którym jest
kapłaństwo czy życie zakonne. Dziękuje Panu
Bogu za to, że mają odwagę stanąć w całej
prawdzie przed sobą i przed Panem Bogiem
i wypowiedzieć to wewnętrzne przekonanie,
że powołanie kapłańsko-zakonne to jest
wspaniała Boża propozycja, z której warto
skorzystać.
Kiedyś spotkałem też pewnego człowieka,
który bardzo chciał zostać kapłanem i przez
wiele lat marzył o tym, ale tak się potoczyło
jego życie, że założył rodzinę, wychował
siedmioro dzieci. Pogratulowałem mu pięknej rodziny a on na to odpowiedział: to
prawda, cieszę się rodziną, cieszę się dziećmi
ale czuję cały czas, że powinienem być po
tamtej stronie i pracować na chwałę Bożą
jako kapłan.
I teraz chciałbym nawiązać krótko do tytułu tegoż artykułu. Czy warto? Otóż, nawet
Ci, którzy z różnych powodów nie zrealizowali swojego powołania kapłańskiego czy
zakonnego i wybrali inną drogę życia, przyznają w szczerej rozmowie, że warto dla tego
powołania poświęcić dosłownie wszystko.
Przed wielu laty moi koledzy i koleżanki,
gdy się dowiedzieli, że złożyłem papiery do
seminarium redemptorystów w Tuchowie, to
mówili tak: „Co ty zrobiłeś dobrego, popatrz
jaki świat jest piękny a ty zamykasz się
Rodzina Odkupiciela 1 (74) 2016

Caravaggio - Powołanie św. Mateusza

w klasztorze? Nie szkoda Ci życia?” A dziś,
ci sami mówią: „Ty to mądrze wybrałeś, ty
wiedziałeś, jak się tu na tej ziemi urządzić!”.
Oczywiście, że to nie o „urządzenie się” chodzi, ale o powołanie, które sam Pan Jezus
kiedyś złożył w moim sercu. I dziś dziękuje
Mu za ten DAR - darmo dany. Codziennie
dziękuję Panu Bogu za wszystkich, którzy
pomogli i wciąż pomagają mi na różne sposoby realizować tę drogę życia.
Kiedyś ks. bp Grzegorz Ryś na pytanie:
„Co powiedziałby osobie, której chodzi po
głowie myśl o wstąpieniu do seminarium?”,
odpowiedział tak: „Jeśli taka myśl chodzi
Ci po głowie, to wstąp na tę drogę”. Znam
wielu ludzi, którzy nie zostali kapłanami
czy zakonnikami tylko dlatego, że nigdy nie
odważyli się pójść do seminarium i nikt im
wprost nie powiedział „Pójdź za tym głosem,
bo naprawdę warto!” Pozwól Panu Jezusowi,
żeby On cię prowadził przez tych, którzy są
odpowiedzialni za formację. Przyjdź, spróbuj, zobacz, bo po to jest postulat, nowicjat
i seminarium, żebyś zobaczył, czy ty na tej
drodze się odnajdziesz i czy to jest twoje powołanie…
25
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Tomasz Pasieka

G

dy Kościół
przeżywał początek
Wielkiego Postu,
grupa młodzieńców uczestniczyła w rekolekcjach
powołaniowych w Bardzie Śląskim.
Rozpoczęły się one w poniedziałek 8 lutego, pod przewodnictwem o. Pawła
Burdy. Do piątku codziennie braliśmy
udział w konferencjach, towarzyszyliśmy postulantom w jutrzniach, nieszporach oraz Mszach świętych, a w
wolnym czasie graliśmy w karty, „mafię” i spędzaliśmy czas na rozmowie
przy herbacie. We wtorek zwiedziliśmy słynne Bardzkie dróżki różańcowe, w środę uczestniczyliśmy w Mszy
świętej w bazylice oraz w Nowennie
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
oraz wysłuchaliśmy świadectw braci
postulantów. W czwartek po południu
zwiedziliśmy nieczynną już kopalnię
węgla w Nowej Rudzie, a wieczorem
każdy uczestnik rekolekcji miał okazję porozmawiać z ojcami na temat
swojego życia i powołania. Dla mnie
były to już czwarte takie rekolekcje. Na
pierwszą “powołaniówkę” przyjechałem z nudów, ale nigdy nie żałowałem
tej decyzji. Wspólne rozmowy, żarty,
gry, a czasem nawet kłótnie, sprawiają
że wśród braci i ojców redemptorystów zawsze czuję się jak w domu. Ta
rodzinna atmosfera ma jednak małe
znaczenie przy esencji rekolekcji - rozeznawaniu powołania, rozwoju życia duchowego i przede wszystkim spędzaniu
czasu z Chrystusem. Dlatego zachęcam
wszystkich młodych do wzięcia udziału
w rekolekcjach - jest to idealny czas
dla tych szukających odpoczynku i dla
tych chcących rozwinąć swoją relację
z Bogiem; zarówno dla tych, którzy
myślą o życiu kapłańskim, jak i tych
którzy chcą założyć rodzinę.

Michał Chronowski

J

adąc pierwszy raz na
rekolekcje
do redemptorystów, nie wiedziałem, że takie
zgromadzenie istnieje. Teraz, trzy lata później, nie wyobrażam sobie ferii czy wakacji bez
„powołaniówki”. Jest to czas, w którym
mogę wypocząć i nabrać sił
w wymiarze duchowym, ale
nie tylko. Wyłączam się wtedy
na cztery dni z szarej monotonni
i mam czas na ważne zagadnienia. Mianowicie na to, kim
jest dla mnie Chrystus, jak się
do Niego upodabniać i, przede
wszystkim, jakie jest moje powołanie. W trakcie rekolekcji
spotykam nowicjuszy oraz ojców, którzy nigdy nie odmawiają rozmowy. To też jest dla mnie
ważne, ponieważ mogę zapytać
o wszystko, poprosić o radę, czy
po prostu zostać wysłuchanym.
Czas rekolekcji nie jest wypełniony jedynie refleksją. Poznaję
tam osoby w moim wieku, które
mają podobne zainteresowania.
Z niektórymi udało mi się nawet nawiązać przyjaźń. Granie
w gry planszowe, aktywność
fizyczna czy oglądanie filmu w tak licznej
grupie sprawia wiele radości. Podsumowując, rekolekcje u redemptorystów
dają mi możliwość pogłębiania więzi
z Bogiem poprzez modlitwę i zadumę
nad własnym życiem. Niosą odpoczynek
od codzienności, dają sposobność aktywnego spędzania czasu oraz poznawania
ciekawych ludzi.

Czas rekolekcji

Na ferie? Do redemptorystów!

Centrum Duszpasterstwa Powołań
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Z życia semin

postulat

5.12.2015

Udaliśmy się wraz z o. Grakowiczem
i grupą pielgrzymów na XXIV Rocznicę
Powstania Radia Maryja.

6.12.2015

Zaraz po powrocie z Torunia zastaliśmy w Sali wspólnej miłą niespodziankę.
Św. Mikołaj przyniósł nam dużo słodyczy
i nowego laptopa dla wspólnoty postulatu.

22.12.20153.1.2016

Uroczystą kolacją (wigilią) rozpoczęliśmy
przerwę świąteczną. Nazajutrz wyjechaliśmy
do swoich domów, by przeżyć Boże Narodzenie w gronie naszych rodzin. Wszyscy
wrócili do Barda cali i zdrowi.

31.01.2016

Przeprowadziliśmy się do innych pokoi
i każdemu z nas zmieniono pełnioną funkcję.
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Wydarzyło się

1-14.02.2016

Po zakończeniu I semestru rozpoczęły
się dla nas ferie zimowe. W tym czasie
kilka razy byliśmy na basenie, zwiedziliśmy
poniemieckie sztolnie, chodziliśmy po Błędnych Skałkach, zdobyliśmy szczyt Szczeliniec
i podziwialiśmy piękne krajobrazy Dolnego
Śląska. Mieliśmy też okazję zwiedzić Kaplicę
Czaszek w Czermnej. 2 lutego, z okazji Dnia
Życia Konsekrowanego, uczestniczyliśmy
w Eucharystii celebrowanej przez bp. Adama Bałabucha.

08-12.02.2016

W Bardzie odbyły się się rekolekcje
powołaniowe, które prowadził o. Paweł
Burda. Przybyło na nie 14 uczestników z całej Polski. Oprócz konferencji i wspólnego
spędzania czasu mogliśmy podzielić się z rekolektantami świadectwami naszego życia.

13.02.2016

Do naszej wspólnoty dołączył br. Jakub
Kuroś. Dzięki Panu Bogu jest nas teraz dziesięciu.
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27-30.12.2015 – Kolędowanie!

D

ziś, równolegle z ojcami, rozpoczęliśmy
kolędowanie. Mieszkańcy Lubaszowej z wielką uprzejmością i życzliwością przyjmowali
nas w swoich domach. Jako kolędnicy przebrani za anioły, królów
i pasterzy wzbudzaliśmy radość
miejscowych gospodarzy. Wraz
z końcem roku zakończyliśmy,
podobnie jak ojcowie, nasze nowicjackie kolędowanie.

20.01.2016 – Imieniny o. magistra

T

ego dnia obchodziliśmy imieniny
o. Mariusza Chyrowskiego – magistra nowicjatu. Wieczór obfitował
w niespodzianki. Po wspólnej celebracji
Eucharystii w kościele św. Gerarda udaliśmy
się na uroczystą kolację. Następnie przeszliśmy do sali wykładowej, gdzie nowicjusze
wystawili inscenizację pt. „Dzień z życia
redemptorysty okiem nowicjusza”. Młodsi
bracia z lubością dorzucali coraz to nowe
żarty, widząc radosne reakcje publiczności.

N

7-9.02.2016 – Połowinki

a początku lutego udaliśmy się do
Kościeliska, by tutaj uczcić połowę
naszego nowicjatu. Podczas pobytu
odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Wybraliśmy się
także na Sarnią Skałę. Spotkaliśmy również
kilku współbraci, którzy odpoczywali w Tatrach
w tym samym czasie co my. Wieczory spędzaliśmy na wspólnotowej radosnej rekreacji.
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10.01-7.02 – Ferie zimowe w Kościelisku

W

pierwszym tygodniu lutego, po zakończonej sesji egzaminacyjnej,
udaliśmy się na wspólny wypoczynek do naszego domu zakonnego
w Kościelisku. Bardzo miło ugościli nas tamtejsi gospodarze: o. Jakub
Zieliński i br. Damian Jurkowski. Dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy cieszyć się
spacerami po dolinach, a także jazdą na nartachi łyżwach.

1-2.02 – Zakończenie Roku
Życia Konsekrowanego w Tarnowie

D

elegacja naszego seminarium oraz bracia nowicjusze wraz ze swoimi przełożonymi wzięli udział w uroczystościach kończących Rok Życia Konsekrowanego w diecezji tarnowskiej. Rozpoczęły się one nieszporami 1 lutego i były
kontynuowane we wtorek 2 lutego.
Diecezjalne dziękczynienie za wyniesienie na
ołtarze męczenników franciszkańskich z Peru:
bł. ojca Michała Tomaszka oraz pochodzącego
z podtarnowskiej Zawady bł. ojca Zbigniewa
Strzałkowskiego, miało miejsce 1 lutego i wpisało się w obchody Dnia Życia Konsekrowanego.
Z tego powodu na uroczystościach zgromadzili
się przedstawiciele różnych zgromadzeń, w tym
franciszkanie z Krakowa razem z ich wspólnotą seminaryjną.
2 lutego osoby konsekrowane z całej diecezji
tarnowskiej rozpoczęły Dzień Życia Konsekrowanego w kościele księży filipinów przeżywających obecnie rok jubileuszu 500-lecia urodzin
założyciela, św. Filipa Neri.
Najważniejszym punktem obchodów była
Msza święta w katedrze tarnowskiej. Eucharystia była sprawowana pod przewodnictwem
biskupa diecezji Andrzeja Jeża, koncelebrowana m.in. przez bp. Władysława Bobowskiego,
bp. Stanisława Salaterskiego i biskupa nominata
Leszka Leszkiewicza.
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12.02 – Czuwanie z młodzieżą
przed ŚDM

W

piątkowy wieczór w bazylice mniejszej w Tuchowie
zgromadziła się młodzież
aby uczestniczyć w pierwszym z serii czuwań pod hasłem: „Po co nam miłosierdzie?” Spotkania, które do czerwca tego
roku będą odbywać się w każdy II piątek
miesiąca, mają na celu duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

w Krakowie. Jako wspólnota
seminaryjna, we współpracy
z duszpasterzami parafii towarzyszyliśmy młodym ludziom
na modlitwie, w słuchaniu
konferencji wygłoszonej przez
o. Marcina Klamkę CSsR, a także na spotkaniu przy kawie
i ciastku. Tematem przewodnim
czuwania jest każdego miesiąca
inny sakrament, dlatego nasze
spotkanie w lutym dotyczyło
sakramentu chrztu. To był dobrze spędzony czas z Jezusem
i z drugim człowiekiem, pełen
modlitwy, śpiewu, rozmów...
Już niecierpliwie czekamy na
kolejne czuwania!
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13.02 – Dzień skupienia
w Łagiewnikach

sobotę 13 lutego, po Jutrzni celebrowanej w naszej seminaryjnej kaplicy,
wyruszyliśmy do Krakowa, aby ,,utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy
sami stali się skutecznym znakiem Ojca” (Misericordiae Vultus, 3). W Roku
Jubileuszowym Miłosierdzia nie można chyba wymarzyć sobie lepszego miejsca na przeżywanie dnia skupienia–pielgrzymki, niż sanktuarium, z którego orędzie o miłosierdziu
Bożym rozlało się na cały świat – chodzi oczywiście o krakowskie Łagiewniki.
Spotkanie z obliczem Jezusa Miłosiernego rozpoczęliśmy od szczytu i źródła, czyli
Eucharystii sprawowanej przy relikwiach św. Faustyny w kaplicy cudownego obrazu,
podczas której homilię do wszystkich pielgrzymów uczestniczących wraz z nami we Mszy
św. wygłosił o. Maciej Sadowski CSsR, rektor naszego seminarium.
Tego dnia uczestniczyliśmy także w dwóch konferencjach, które wygłosiły nam siostry
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Przed południem s. Christofora zwróciła naszą
uwagę na warunki zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia, czyli przede wszystkim
na otwartość serca i uznanie siebie za człowieka grzesznego. O Panie, pragnę się cała
przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy
przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją
do bliźnich.
Po południu s. Gaudia, która prowadziła
drugą konferencję, postawiła nam
kluczowe pytanie: Co to znaczy być miłosiernym?
Odpowiedź nakreśliły nam przykłady
z życia św. Faustyny przytoczone przez
naszą prelegentkę.
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Wyjście na szlak

Odwiedziny w Tuchowie

Aktorskie wyzwania

Pojedynki intelektualne

Zwiedzanie bardzkiego sanktuarium
Śpiew na chwałę Boga
Konferencja
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Postulat, Nowicjat

Ferie - Szczeliniec

Rekolekcje powołaniowe

Zwiedzanie muzeum w Bardzie
Na dróżkach różańcowych
z rekolektantami

Połowinki

Dzień Życia Konsekrowanego
Imieniny o. magistra - przedstawienie
Kolęda w Lubaszowej

Orszak Trzech Króli
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Pogrzeb oo. Markiewicza i Sławka

W środku sesji

Czas modlitwy...

Imieniny przełożonego prowincji - Eucharystia

Dzień Życia Konsekrowanego

Egzamin magisterski
Z naszymi starszymi współbraćmi

U redemptorystek na Słowacji
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Czuwanie młodzieży

Redemptorystowskie odśnieżanie

W Centrum Jana Pawła II

Dzień skupienia w Łagiewnikach

Liturgia św. Jana Chryzostoma

Szczęśliwy diakon
Warsztaty psychologiczne...
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Specjaliści od gry i śpiewu
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