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Słowo o. rektora

Beati
misericordes

O

jciec święty Benedykt XVI w swej encyklice „Deus caritas est” przywołuje
postać cesarza Juliana Apostaty, który pomimo nienawistnej wrogości wobec
chrześcijan, żywił jednak autentyczne uznanie dla dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. W jednym ze swych listów wiarołomny władca stwierdził wprost, że to właśnie
poprzez miłosierdzie chrześcijanie zdobyli świat.
Oddajemy w dłonie Drogich i Czcigodnych P.T. Czytelników ten nowy numer naszego
seminaryjnego periodyku trwając w oczekiwaniu na historyczne wydarzenie, jakim będą
bliskie już krakowskie Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Nasza
Ojczyzna w te lipcowe upalne dni stanie się jednym wielkim campus misericordiae – polem miłosierdzia, na którym 1050 lat temu zostało hojnie posiane ziarno wiary. Wydała
ona stokrotne owoce w pokoleniach świętych i wyznawców, którzy zaświadczyli życiem
i nierzadko męczeństwem, iż Polonia semper fidelis est. Z naszej ziemi i polskiej pobożności
wypłynęły na cały świat promienie kultu Bożego miłosierdzia, dzięki świadectwu św.
Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.
Wierni tej zobowiązującej tradycji oraz zgodnie z duchem redemptorystowskiego charyzmatu pragniemy w naszej Seminaryjnej Wspólnocie wciąż na nowo doświadczać jakim
błogosławieństwem i przywilejem jest naśladowanie miłosiernego Pana. Zapewniamy
Was, Drodzy, o naszej duchowej bliskości, o stałej za Was modlitwie i upraszamy z pokorą i ufnością Waszego wsparcia w dziele formacji następnych pokoleń redemptorystów,
gorliwych świadków obfitego Odkupienia.
o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 VII 2016 r. o godz. 6:00, podczas Wielkiego Odpustu
Tuchowskiego, w sanktuarium Matki Bożej zostanie odprawiona msza święta w intencji
wszystkich P.T. Czytelników i Dobrodziejów biuletynu seminaryjnego „Rodzina Odkupiciela”.
Dziękujemy za to, że jesteście z nami!
Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium – www.
wsd.redemptor.pl - pojawiają się już archiwalne numery naszego biuletynu w formie elektronicznej.
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016
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W drodze do...
br. Jarosław Marszałek
postulant

Postulat w
sanktuarium

B

ardo jest znaną dolnośląską miejscowością pielgrzymkowo-turystyczną. Do państwa Polan mogło
być wcielone już podczas działań zbrojnych
Mieszka I w latach 985-990. Już niedługo potem, bo około roku 1010, znalazła się w Bardzie figura Madonny Tronującej, w której
lud tej ziemi czcił Matkę Bożą. Na taką datę
powstania Figury wskazują najnowsze badania fizykochemiczne, wykonane w bieżącym
roku przez wybitnych naukowców z Polski
i Stanów Zjednoczonych.
Słowo „Bardo” oznacza wzgórze, warownię na wzgórzu, straż bądź wartę. Dlatego
również Matkę Bożą w Jej bardzkiej figurze
nazwano Strażniczką Wiary, ponieważ jak
mieszkańcy Barda i rycerze pełniący
tu służbę strzegli grani-
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cy państwa polskiego, tak Maryja strzegła
i strzeże wiary polskiego ludu, który przyjął
chrzest w 966 roku.
Obrazy i figury Matki Bożej są w wielu
kościołach, ale Jej wyjątkowy kult wytworzył się właśnie w Bardzie. Tradycja mówi,
że figura była umieszczona w kaplicy zamkowej. W tej kaplicy Matka Boża objawiła
się pobożnemu chłopcu, a wskazując na
figurę dała mu do zrozumienia, że obiera
ją sobie za szczególny znak, który stanie się
dla Barda źródłem łaski. Modlący się przed
figurą ludzie mieli świadomość, że jest to
miejsce wybrane przez Matkę Bożą.
Przy tej właśnie Matce Bożej Strażniczce
Wiary przeżywamy nasz
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W drodze do...
czas postulatu w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Spotykamy się z Matką
Bożą wspólnotowo kilka razy w tygodniu,
a indywidualnie możemy Ją nawiedzać
w każdej wolnej chwili. Spotkania te są
dla mnie dużą radością. Matka Najświętsza
wspomaga w przeróżnych sytuacjach życiowych. Wyprasza łaskę jasnych i dobrych
myśli, uspokojenia w chwilach wzburzenia
fal życia, towarzyszy w codziennej drodze powołania.
Jednak szczególną łaską, jakiej tu doświadczam przez Jej wstawiennictwo, jest
umocnienie i rozwój wiary. Często rozważam temat wiary głównie na podstawie
Pisma Świętego i mam coraz większą jasność
i głębię poznania ważności wiary w życiu
każdego chrześcijanina. A ponieważ życie
zakonne, do którego się przygotowuję, stanowi szczególną konsekrację, która korzeniami
sięga głęboko w konsekrację chrztu i jeszcze
pełniej ją wyraża, dlatego tym bardziej potrzebuję mocniejszego życia wiarą.
Św. Jan Paweł II w swojej encyklice Fides
et ratio pisze, że „wiara jest odpowiedzią
wyrażającą posłuszeństwo Bogu”. Droga
powołania zakonnego i kapłańskiego również jest odpowiedzią na wezwanie Boże.

Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

Aby dobrze je zrealizować, trzeba, podobnie
jak w odpowiedzi wiary, okazać posłuszeństwo wobec woli Boga. Z dnia na dzień
bardziej uświadamiam sobie intelektualnie
i egzystencjalnie, że umacnianie wiary jest
coraz mocniejszym kroczeniem drogą powołania. Wiem, że tę łaskę wyprasza mi Matka
Boża, bo właśnie tutaj, w Bardzie, życiowe
doświadczenie wiary jest we mnie mocniejsze i pełniejsze. Tym samym moje kroczenie
drogą powołania zakonnego i kapłańskiego
jest coraz pewniejsze.
Figura Matki Bożej Bardzkiej została
uroczyście ukoronowana 3 lipca 1966 roku.
W tym roku przeżywać będziemy jubileusz
pięćdziesięciolecia tego wielkiego wydarzenia.
Madonna Tronująca wyraża ideę powszechnego Królestwa Bożego w świecie. Podstawą
władzy nie jest tutaj fizyczna ni polityczna
siła, ale Księga Ewangelii, która jest Księgą
Miłości, a trzyma ją w swojej dłoni Pan Jezus.
Łagodny uśmiech Madonny i Dzieciątka nadaje ich królewskiemu majestatowi wdzięk
dobroci i wyrozumiałości wobec ludzkiej
słabości. To również jest wielką zachętą do
ufnego stawania przed ich
obliczami przedstawionymi w Bardzkiej Figurze.

W drodze do...

   Pośród

cierpiących

sióstr i braci

M

ieszkańców Domu Pogodnej
Jesieni w Tuchowie prowadzonego przez siostry józefitki
odwiedzam od dwóch lat. Spotykam tam
ludzi w podeszłym wieku oraz mających różne problemy zdrowotne. Pierwsze spotkanie
z mieszkańcami DPJ napełniało mnie lękiem.
Nie wiedziałem, jak podchodzić do ludzi,
którzy niosą swój krzyż starości. Za bardzo się
nie odzywałem, siedziałem z nimi i obserwowałem świat, który był dla mnie trochę
obcy. Po pierwszych wizytach w tym miejscu
odchodziłem z pytaniem: Jaka będzie moja
starość? W takich chwilach refleksji człowiek
uświadamia sobie, że to, co nabywa przez
całe życie, jego kariera, majątek, przemija.
Z tego wszystkiego pozostaje mu relacja
z Bogiem. Tej relacji nikt mu nie może odebrać. Było to bardzo widoczne wtedy, gdy
jako kleryk odwiedzałem dziadków i babcie.
Czasami budowałem się ich wielką wiarą,

Z

anim napiszę o moim doświadczeniu
związanym z odwiedzinami Domu
Pogodnej Jesieni chcę zaznaczyć, że
to nie bycie przez nas spontanicznie towarzyskimi powoduje każdorazowe wizyty,
lecz po prostu pewien przyjęty przez nas
obowiązek. Jesteśmy posłani do DPJ, aby
towarzyszyć tamtym osobom. Dlaczego to
tak bardzo podkreślam? Ponieważ, szczerze
mówiąc, jestem dość nieśmiały i bardzo
trudno przychodzi mi nawiązywanie no6

jaką mieli. Zawsze na końcu takich spotkań modliliśmy się koronką do Bożego
miłosierdzia. Widok babci,
która czyni wielki wysiłek,
aby wymówić „Dla Jego
bolesnej męki…” był dla
mnie znakiem niesamobr. Marek
Olčak CSsR
wicie żywej wiary. Wtedy
rok IV
przełamałem w sobie lęk,
który miałem na początku
spotkań z osobami starszymi i chorymi oraz
odchodziłem zbudowany tym, że Ewangelia
jest wciąż aktualna, ponieważ Jezus obiecuje:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt
11,28). To jest widoczne na twarzach tych
ludzi, bowiem ból doświadczany przez nich
na co dzień przeżywają wraz z Chrystusem.
Tacy ludzie mogą być dla nas przykładem,
jak wieść życie pełne modlitwy.
wych relacji. Ten zaś swoisty obowiązek powoduje,
że udało mi się przełamać
moje bariery i ograniczenia.
Nie znaczy to, że nie lubię
tamtych ludzi, lub że mnie
oni nie interesują. Owszem,
nawet nie pamiętam imion
większości z nich, chociaż
osób, z którymi mamy kontakt, nie jest więcej niż pięt-

br. Michał
Pazdyka CSsR
rok II
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W drodze do...

W

raz z moimi współbraćmi regularnie odwiedzamy Dom
Pogodnej Jesieni w Tuchowie
prowadzony przez siostry józefitki. Idziemy
tam, by odwiedzić osoby starsze i chore. Te
osoby, które odwiedzamy, stają się dla nas
jak członkowie naszych rodzin. To niemal
tak, jak byśmy odwiedzali ciocię, wujka,
babcię i dziadka. Oni nas potrzebują, ale
często mamy wrażenie, że to my potrzebujemy ich jeszcze bardziej. Podczas takich
spotkań rozmawiamy, modlimy się wspólnie, czasem śpiewamy przy wtórze gitary.
Chciałbym opowiedzieć o jednym ze spotkań, które szczególnie utkwiło mi w pamięci. Któregoś razu
siostry poprosiły nas,
abyśmy pomodlili się
przy konającej osobie.
Ta osoba, podpięta pod
specjalistyczną aparaturę, z szeroko otwartymi,
przestraszonymi oczyma,
zdawała się wzywać pomocy. Nie była jednak
w stanie nic powiedzieć.
Cierpiała tak już od wielu
tygodni. Stanęliśmy przy jej łóżku i rozpoczęliśmy odmawiać koronkę do Bożego
miłosierdzia. Pan Jezus prosił św. Faustynę,
by tę koronkę odmawiać przy konających.
Świadomi tego polecenia pragnęliśmy w ten

sposób pomóc chorej pojednać się z Bogiem. Jeden
z nas uchwycił tę biedną
kobietę za rękę. Gdy skończyliśmy koronkę, kobieta
zamknęła oczy, ale uczyniła
to w taki sposób, że mieliśmy wrażenie, że ta mobr. Michał
Wielgus CSsR
dlitwa przyniosła jej ulgę,
rok V
a Boży pokój na powrót
zagościł w jej sercu. Chwilę
później pojawiły się u niej najpierw krótkie,
potem coraz dłuższe bezdechy. Kilka minut
później odeszła do Pana.
Od sióstr dowiedzieliśmy
się tylko tyle, że miała
poważne problemy
z przebaczeniem w gronie najbliższej rodziny.
Brak pojednania z drugim człowiekiem mógł
być powodem braku
pojednania z Bogiem.
Bóg postawił nas na
jej drodze życia, byśmy w ostatniej godzinie wspomogli
ją modlitwą, i za to chwała Panu! To opis
tylko jednego z naszych spotkań z siostrami
i braćmi w Chrystusie Panu, podczas których
wspieramy się nawzajem dobrym słowem,
czynem i modlitwą, w myśl słów: Jedni
drugich brzemiona noście. Amen!

naście. Przez dwa lata to człowiek powinien
już się raczej ich nauczyć... Nie mam jednak
odwagi dopytywać się o imiona. Nie znam
też wielu faktów z życia tych osób i chociaż
mnie to interesuje, często nie mam odwagi
pytać o pewne rzeczy. Ujmuje mnie jednak
to, że te osoby cieszą się z samego faktu, że
je odwiedzam. Dzięki nim rozumiem, że nie
jest ważne to, jaki jestem - czy jestem atrakcyjny, ciekawy, itp., ale samo to, że jestem,
że przychodzę do nich. Działa to też w drugą

stronę. Nie jest dla mnie ważne jacy oni są,
ale samo to, że idę do tych, a nie innych
osób – do pani Marii, Anielki, Kazimiery,
pana Czesia, Władka i tych kilku osób, które
znam z twarzy, choć zapomniałem ich imion.
Również obserwowanie tego, jak panie
pielęgniarki i siostry józefitki troskliwie się
wszystkimi zajmują, jest dla mnie czymś
pięknym. Doświadczenie spotkań w DPJ
pomaga mi zrozumieć naturę miłości: Kochać
człowieka, bo jest.
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Być redemptorystą

O ŚDM-ie
raz jeszcze
O. Jacek Dubel CSsR w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów od wielu lat zajmuje
się dziełami Nowej Ewangelizacji. Jest dyrektorem krakowskiego biura International Center of Evangelization. Należy do Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji powstałym przy
Konferencji Episkopatu Polski. Jako kapłan uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży
w Częstochowie.
O. Tomasz Jurkiewicz CSsR posługuje jako duszpasterz i katecheta w krakowskiej wspólnocie redemptorystów. Dwukrotnie, jeszcze w czasie formacji seminaryjnej, uczestniczył
w Światowych Dniach Młodzieży. Jako duszpasterz młodzieży i akademicki jest zaangażowany w przygotowanie ŚDM-u w Krakowie.

br. Tomasz Bil CSsR: Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie nie będą
pierwszymi, w jakich Ojcowie będą uczestniczyć. Jakie są Ojców dotychczasowe doświadczenia z tymi spotkaniami?
o. Jacek Dubel CSsR: Do tej pory byłem
na jednych Światowych Dniach Młodzieży, które miały miejsce w Częstochowie
w 1991 roku. Wtedy miałem już 6
lat kapłaństwa.
Dla mnie to było
przede wszystkim
doświadczenie
ogromnego entuzjazmu ludzi,
zwłaszcza ludzi
młodych, wielkiej
spontaniczności,
czucia niezwykłej
o. Jacek Dubel CSsR
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atmosfery i nade wszystko spotkania z Ojcem Świętym które było dla mnie wtedy
ogromnym przeżyciem. To doświadczenie
spotkania papieża, który jest tak blisko, nie
tylko w sensie fizycznym, ale tak bardzo
blisko tych ludzi, którzy się tam zgromadzili,
którzy przeżywali swoje świętowanie. Od
strony organizacyjnej pamiętam sporo śmieci, brudu, ale dzisiaj
przede wszystkim
przebija się w pamięci ten wielki
entuzjazm, radość.
o. Tomasz Jurkiewicz CSsR:
Na Światowych
Dniach Młodzieży
byłem najpierw
w Rzymie, na spotkaniu w Roku Juo. Tomasz Jurkiewicz CSsR
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Być redemptorystą
bileuszowym 2000., było to po pierwszym
moim roku w seminarium. Było to wtedy
ewenementem, że kleryka po pierwszym
roku prefekt zgodził się puścić za granicę. Jechałem z grupą młodzieży, która na
co dzień była wolontariuszami w Radiu
Maryja, i z o. Piotrem Andrukiewiczem. To
byli ludzie różniący się poglądami, których
pociągnął na te Światowe Dni Młodzieży
chyba właśnie entuzjazm o. Piotra, fascynata
ŚDM-ów. Pamiętam z tamtego czasu Rzym
wypełniony młodymi ludźmi. Było trudno
przejść ulicą z jednej bazyliki do drugiej czy
nawet pomiędzy budynkami. Pamiętam
niesamowite spotkanie z Janem Pawłem
II na Tor Vergata. Spotkanie, które wiązało
się z ogromnym wysiłkiem dojazdu na nie,
ale bardzo silne duchowo. To było spotkanie
papieża już starszego wiekiem, ale umiejącego zafascynować Chrystusem, umiejącego
mówić wprost do młodych ludzi. To, jak
myślę, przejawiało się później w postawach
tej grupy, z którą pojechałem.
Drugi raz na ŚDM-ie byłem w Kolonii,
będąc jeszcze w seminarium. Jako akolita mogłem udzielać Komunii świętej. To
było piękne wydarzenie, dlatego że mogłem komuś służyć. W czasie mszy posłania
skierowano nas najpierw do miejsca, gdzie
mieliśmy rozdawać Komunię. Było nas chyba szesnastu, a osób, którym mieliśmy tam
rozdać Komunię, było może dziesięć. Skierowano nas do innego miejsca, gdzie przez
dłuższy czas rozdawałem Komunię łamiąc
każdy komunikant na fragmenty po kilka
milimetrów, bo tak dużo było ludzi, a taka
mała ilość Komunii świętej. Ludzi z różnych
krajów, tak bardzo łaknących Chrystusa
Eucharystycznego. Myślę że to był mocny
moment dla samych Niemców, którzy mają
różne podejście do Eucharystii…
T.B.: Mówiliśmy o Ojców osobistym doświadczeniu Światowych Dni Młodzieży,
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

a teraz chciałbym zapytać o to, co te spotkania znaczą dla całego Kościoła?
J.D.: Fenomenem tych spotkań jest to, że
bardzo wielu młodych ludzi, ogrom młodych ludzi spotyka się nagle razem – nie
mówiąc już o jakimś wymiarze teologicznym tworzenia Kościoła, chociaż on jest
tutaj fundamentalnym, ale ci młodzi tworzą
zbiorowość ludzi podobnie reagujących, podobnie myślących. Ujawnia się wtedy wiele
takich działań czasem skrywanych przez ludzi
– zaczynają się przyznawać do swojej wiary,
do swoich przekonań, albo odkrywają, że
można to życie przeżywać inaczej. To jeden
wymiar dla mnie bardzo istotny. Myślę że
Ojciec Święty jakby wykorzystał taki zmysł
kibica, który na meczu wspólnie z innymi
przeżywa jakieś wydarzenie, w sensie również psychologicznym – solidaryzuje się
z innymi przeżywającymi to samo. Druga
rzecz to to, że ŚDM to ogromne świadectwo.
Nie byłem w Paryżu ale próbowałem śledzić
te Światowe Dni Młodzieży. Dla Francuzów
setki tysięcy młodych ludzi przyznających
się do Chrystusa na ulicach Paryża to było
niesamowite świadectwo. Myślę że wtedy
Francja mogła przypomnieć sobie o swoich
chrześcijańskich korzeniach.
T.J.: Odniósłbym się tutaj do dwóch sformułowań, które mamy w wyznaniu wiary.
Światowe Dni Młodzieży pokazują, że Kościół jest powszechny i apostolski. Spotyka
się młodzież z całego świata i to jest ten
widoczny znak, że Kościół jest uniwersalny.
My możemy mieć różne obrazy tego samego
Boga, bo w różnych momentach naszego
życia się znajdujemy, ale to jedno drugiemu
nie przeszkadza. Nam nawzajem to nie przeszkadza, łączy nas właśnie ta różnorodność.
Trochę to paradoksalnie brzmi, nielogicznie…
Każdy z nas ma swoją indywidualną relację
z Bogiem, a jesteśmy w stanie się spotkać
w jakimś miejscu świata, po to żeby przeżywać tę relację z Bogiem. Na różne sposoby,
9
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bo Światowe Dni Młodzieży to nie jest tylko
katecheza i Eucharystia. Całe popołudnie,
ten tak zwany festiwal młodych, pokazuje nam, że tak naprawdę my odkrywamy
nasze człowieczeństwo – że nie ma czegoś
takiego jak jakaś chora rywalizacja, że nie
ma bójek… To jest to dogłębne odkrycie
człowieczeństwa, a to wszystko przez pryzmat Ewangelii.
T.B.: Jak taki młody człowiek, który wybiera się na Światowe Dni Młodzieży, może
się do tego wydarzenia przygotować?
T.J.: Wydaje mi się, że nie ma co tu mówić
o praktycznych rzeczach: co wziąć, a czego
nie brać ze sobą. Raczej akcentowałbym
to, jakie nastawienie mieć, jadąc. Żyjemy
teraz w takim momencie historii ludzkości,
w którym dużo się mówi o terroryzmie, o zagrożeniach. Myślę że w kontekście ŚDM-u
dobrze byłoby mieć takie nastawienie, że
tego spotkania w Krakowie chce Bóg. Tak,
aby przybyć tutaj z otwartym sercem, bo
naprawdę spotkamy tutaj różnych ludzi:
Chińczyków, Afrykańczyków, kogoś z Brazylii… Na przykład w naszej grupie będą
ludzie z Singapuru, z Filipin, z Rosji, z Kazachstanu, cała Europa… Będą też Amerykanie,
Argentyńczycy… Każdy na swój sposób
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przeżywa nawet swoją codzienność, każdy
z nas podchodzi trochę inaczej do takich
najmniejszych spraw, błahych spraw, czysto
ludzkich… Mycia się, nie mycia się, dbania
o siebie, jedzenia… My naprawdę będziemy
mogli tutaj przeżyć dobrą lekcję inkulturacji.
J.D.: I tolerancji!
T.J. I tolerancji. Takiego otwarcia umysłu
na to, że jest ktoś, kto jest koło mnie, kto
może nawet nocuje w tej samej sali, co ja,
a który widzi to zupełnie inaczej. Takie bardzo proste sprawy, których doświadczamy
będąc gdzieś za granicą… Włosi, Hiszpanie
– oni idą troszeczkę później sprać. Oni trochę
później wstają. Oni do życia biorą się trochę
inaczej niż my i oni to samo zaprezentują na Światowych Dniach Młodzieży. I to
jest cudowne, to jest piękne, że my, chcąc
się spotkać z nimi na Rynku Podgórskim,
będziemy próbowali dopiąć wszystko na
ostatni guzik, a oni będą mieli luz. Nie że
są fajtłapami, czy nie widzą potrzeby, istoty,
ważności tych rzeczy… Ale mają dystans.
A my dostajemy przez bieganie za takimi
sprawami na przykład skrętu kiszek. Powstała wśród wolontariuszy taka inicjatywa, aby
naszych parafian przygotować na przyjazd
tych pielgrzymów, żeby między drzwiami kościoła zrobiono plakat, na którym co tydzień
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będzie się zmieniać zdjęcie grup, które przyjadą. Będziemy mieli Irakijczyków, których
część parafian bardzo się boi. Dyrekcje szkół,
w których mają oni nocować, też wprost
wyrażają swoje zaniepokojenie: Co to za
ludzie będą? A księża, którzy się zajmują tymi
młodymi ludźmi w Iraku, zapewniają, że to
są naprawdę chrześcijanie… Pełni radości,
pełni entuzjazmu… Akurat to ja jestem
w kontakcie z nimi i jestem zafascynowany
tym, że z jednego miasta można zorganizować dwustu młodych ludzi. Z Iraku, gdzie
chrześcijanie, katolicy, nie są mile widziani.
Mimo to mają ten zapał, żeby podzielić się
wiarą. Większość z nich to studenci, którzy
chcą koniecznie wrócić z powrotem do swojego domu, żeby kontynuować studia i tam
żyć. Zacieram ręce na to ich świadectwo, na
ten czas z nimi. Z każdym kontaktem z nimi
stają mi się bliżsi.
T.B. Ostatnie pytanie: Dlaczego warto
jechać na Światowe Dni Młodzieży?
J.D.: Żeby nie stracić czegoś bardzo ważnego. To tak od strony negatywnej… Bo
szkoda tracić ważne rzeczy w życiu, które
mogę przyczyniać się do doświadczenia,
które przemienia. Dzisiaj naprawdę czymś
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

istotnym w naszym
życiu, w naszej religii, jest doświadczenie. Nie to, co się
mówi o Panu Bogu,
tylko doświadczenie
spotkania. To jest coś
niesamowitego, czego nie wolno stracić.
A w sensie pozytywnym? Warto przyjechać żeby pozwolić
się zaskoczyć. Wielu rzeczom. Tomasz
wspominał o różnorodności, o bogactwie, o inności,
o modlitwie, ludziach, wydarzeniach. Warto
być tym, który daje się zaskoczyć Bogu…
Bogu, który ma dla nas bardzo wiele niespodzianek.
T.J.: Oczywiście znów będę generalizował,
czego nie powinno się robić: My lubimy się
trzymać pazurami naszego poglądu, naszej
wizji Kościoła, obrazu Boga, przekonań…
A Światowe Dni Młodzieży są momentem,
w którym Bóg chce jakby wszystko zmienić,
bo chce nam pokazać siebie takim, jaki jest.
Za każdym razem jest On dla nas inny, bo
jutro będziemy Go odbierać może inaczej
niż dzisiaj Go odbieramy… No i bylibyśmy
głupi, gdybyśmy nie chcieli Go spotkać…
Dlatego mówię tak mocno, że bylibyśmy
głupi, bo tutaj będą się dokonywały naprawdę wielkie rzeczy. Tu nie przyjadą ludzie
w 100% tylko i wyłącznie pobożni, rozmodleni, święci, moralnie poukładani. Tu przyjadą
ludzie najróżniejsi. I ty możesz się od nich
czegoś nauczyć, czegoś zaczerpnąć i oni mogą
coś otrzymać od ciebie. Ta wymiana… Stać
się takim, jak Bóg. Dać się przebóstwić, dać
się zaskoczyć tym spotkaniem z Bogiem…
Pełny tekst wywiadu na wsd.redemptor.pl

Być redemptorystą
o. Maciej Ziębiec CSsR
Misjonarz Miłosierdzia
duszpasterz akademicki w parafii św. Józefa w Toruniu

Misjonarz

Miłosierdzia

P

ytasz się czasem, po co jest miłosierdzie? A może przychodzi Ci to
pytanie na myśl, kiedy widzisz
swojego wroga, lub człowieka, który rani
innych – a może zranił Ciebie? Nie należy się
takiemu miłosierdzie, prawda? Jeżeli nawet
Ty tak nie myślisz, to wiedz, że spotykam
bardzo wiele osób, które dokładnie tak oceniają świat. Mało tego, tak patrzą na siebie.
Nie ma dla mnie miłosierdzia po tym, co
zrobiłem… Do tego dochodzi perspektywa
goniącego świata, połamanych serc, błędnych poszukiwań szczęścia i miłości, zachwianych emocji, niezaakceptowanej historii,
przypominanych sobie codziennie upadków,
grzechów i zranień, a nade wszystko jakaś
głupia „niewybaczalność”… Cóż to takiego?
„Niewybaczalność” to brak miłosierdzia, to
brak kolejnej szansy po Twojej pomyłce,
to brak kogoś, kto postawi Cię na nogi, to
deficyt tak potężnej siły, która jest w stanie
zmienić wszystko. Ta „niewybaczalność”
tkwi w świadomości tego świata, Twoich
znajomych i może nawet w Tobie.
W takim oto momencie do Twoich uszu
dociera informacja o Ojcu, który nie potępia,
nie skreśla, nie odwraca się plecami i nie
odchodzi. Ojcu, który jest „miłosierny aż
do bólu”, do wielkiego bólu – krzyżowej
męki. Czym jest Jego miłosierdzie? Kiedyś
usłyszałem, że jest to miłość w akcji. To jest
Boży plan na człowieka, na moje życie. Nie12

samowitość miłosierdzia polega na tym, że
żaden człowiek nie zasługuje na miłosierdzie,
a ono i tak przychodzi – Bóg się daje, Bóg się
wydaje za człowieka. Nie tylko
wchodzi w nasze życie, ale sięga do najgłębszych pokładów
naszego serca i naszej historii
– szczególnie do tej połamanej
i pełnej grzesznego cierpienia.
Myślę, że świadom jest
tego papież Franciszek, który
nas – Misjonarzy Miłosierdzia
- rozesłał w Środę Popielcową
tego roku, byśmy, jak to napisał
w bulii Misericordiae Vultus,
stawali się „zwiastunami miłości i przebaczenia”. Myślisz
może w tym momencie, że
to nie jest jakaś szczególna
posługa,
bo każdy kapłan może rozgrzeszać. I tak,
i nie… Z tą misją związana jest bowiem
specjalna posługa, która na mocy dekretu
otrzymanego od papieża Franciszka, daje
Misjonarzom Miłosierdzia możliwość odpuszczania grzechów zastrzeżonych Stolicy
Apostolskiej, które związane są z zaciągniętymi karami ekskomuniki. Domyślam się, że
w tym momencie rodzi się w Tobie pytanie:
„A jakież to mogą być grzechy?”
Przede wszystkim chodzi o przestępstwa,
za które zaciąga się automatycznie karę ekskomuniki. Jest to kara latae sententiae, tzn. dziaRodzina Odkupiciela 2 (75) 2016
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łająca mocą samego prawa i nie ma potrzeby
wymierzania jej w procesie sądowym lub
postępowaniu administracyjnym. Ukarani ekskomuniką nie mogą przyjmować sakramentów,
pełnić funkcji liturgicznych, urzędów i zadań
w Kościele. Misjonarze Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty mogą zdejmować
karę ekskomuniki latae sententiae zaciągniętą
poprzez profanację Najświętszego Sakramentu,
stosowanie przemocy fizycznej wobec papieża,
usiłowanie rozgrzeszenia wspólnika w grzechu
przeciwko szóstemu przykazaniu i bezpośrednią
zdradę tajemnicy spowiedzi.
To tyle jeżeli chodzi o skomplikowane prawo. A jak wygląda moja posługa w praktyce? Kiedy wróciłem z Rzymu numer
mojego telefonu komórkowego
i e-mail pojawił się na stronach
diecezji i parafii. Jednym słowem, był powszechnie dostępny. Czy była taka potrzeba?
Początkowo myślałem, że
nie. Kiedy jednak zaczęli odzywać się penitenci z prośbą o spotkanie
i spowiedź zobaczyłem,
jakie to ważne i potrzebne. Oczywiście nie jest
tak, że każdy, kto przychodzi do spowiedzi, nosi
w sobie zaciągniętą karę.
Odkryłem z czasem, że
w świadomości ludzi istnieje
wielkie pragnienie, by poprzez
drugą osobę doświadczyć miłosierdzia. Poprzez taką osobę, która ich przyjmie, a nie
oceni oraz uświadomi ogrom miłosierdzia
Bożego i dzięki Duchowi Świętemu podpowie, co dalej. Wydaje mi się, że kiedy
ktoś słyszy – Misjonarz Miłosierdzia – Duch
Święty otwiera mu klapki na jego zranionym
sercu i ten człowiek zaczyna widzieć światełko w tunelu w bardzo trudnej sytuacji życia.
Wiedza o tym, że Misjonarze Miłosierdzia
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są posłani przez papieża, pozwala uwierzyć,
że jest w osobie misjonarza „więcej miłosierdzia”. Nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale
często spotykam się z taką opinią: „Chciałem
wyspowiadać się u Ojca, bo nosi w sobie
Ojciec ogrom miłosierdzia Bożego poprzez
nominację na Misjonarza Miłosierdzia”. I tu
Duch Święty działa cuda, niesamowite cuda!
Papież Franciszek napisał o nas, iż mamy
„sprawować sakrament pojednania dla ludu,
by czas łaski ofiarowany w tym Roku Jubileuszowym pozwolił wielu synom, którzy
są daleko, odnaleźć drogę do ojcowskiego
domu”. I tak się rzeczywiście się dzieje! Ja
tego codziennie doświadczam!
Może w tym momencie rodzi się w Tobie
pytanie: Czy dużo spowiadam? Nie mnie to
oceniać, nie znam wszystkich spowiedników
i nie będę się porównywał. To jednak, co jest
piękne, to fakt, iż ludzie, którzy latami borykają się z trudnościami, przychodzą chętniej
do spowiedzi, kiedy usłyszą, że jest dostępna
posługa Misjonarza Miłosierdzia. Spowiadam
ok. 20-25 godzin tygodniowo w tej konkretnej
posłudze danej przez papieża. Są to długie
i niesamowite spowiedzi, a mocy miłosierdzia
doświadczam za każdym razem.
Na koniec chciałbym Tobie powiedzieć jedno… Im bardziej pokładasz zaufanie w Bogu,
tym więcej miłosierdzia otrzymasz. Pamiętaj
proszę, jakakolwiek jest nasza historia i cokolwiek dzieje się teraz, to i tak jest to wszystko
ogarnięte przez miłosierdzie Boże. To kwestia zaufania Bogu, który potrafi na gruzach
budować najpiękniejsze życia ludzkie! Jeżeli
będziemy przyjmowali Jego miłosierdzie,
to bez względu na naszą przeszłość, a może
i marną teraźniejszość, On uzdolni nas do
bycia miłosiernymi. Ucz się tego miłosierdzia!
Nie da się być miłosiernym nie korzystając
samemu z daru miłosierdzia. Ja cały czas
korzystam, bo ono jest nieskończone i cały
czas uczę się bycia miłosiernym.
Błogosławię Tobie! +
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Duchowość
o. Marek Kotyński CSsR
wykładowca kierownictwa duchowego
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie

Ikona
Bożego
Miłosierdzia

O

braz Matki Bożej Nieustającej
Pomocy został powierzony Redemptorystom jakby przypadkiem... Gdy misjonarze św. Alfonsa Liguori
przybyli z Neapolu do Rzymu i przy Via
Merulana zbudowali kościół poświęcony
ich założycielowi, poczęli rozglądać się za
pięknym wizerunkiem maryjnym do ich
świątyni. Odkryli wtedy, że w bazylice św.
Mateusza, na której gruzach zbudowano
ich nowy kościół, czczono przed laty obraz
Nieustającej Pomocy. Zakonnicy postanowili
odszukać starodawną ikonę, odrestaurowali

ją z pomocą polskiego malarza, Leopolda Nowotnego, i dokładnie 150 lat temu uroczyście
oddali do kultu publicznego w kościele św.
Alfonsa na Eskwilinie.
Troskliwe oblicze Madonny z Jezusem
szybko przypadło do gustu wiernym, którzy
modląc się przed obrazem, otrzymywali liczne
łaski i cuda. Wierne kopie wizerunku powędrowały więc z Rzymu do wielu krajów,
aby i tam chrześcijanie mogli doświadczać
nieustającej opieki Matki Zbawiciela. Obraz Maryi uznano za cudowny i opatrznościowy, więc w krótkim czasie stał się on

Kościół pw. św. Alfonsa przy via Merulana
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Duchowość
emblematem misyjnej
pracy redemptorystów
na całym świecie. Dopiero jednak w okresie
Soboru Watykańskiego
II, gdy zaczęto uświadamiać sobie znaczenie teologiczne i głębię
duchową świętych
obrazów, misjonarze
zrozumieli, że obraz
Nieustającej Pomocy
jest ikoną i kryje w sobie duchowe przesłanie, będące syntezą
powołania i misji zakonników Najświętszego Odkupiciela.
Ikona jest obrazem świętym, służącym do
budzenia naszej wiary przez medytację i głęboką modlitwę. Z pomocą Pisma Świętego
wierny może wczytywać się duchowe przesłanie ikony, ukryte w kolorach i malarskich
gestach, i w ten sposób obcować z duchową
obecnością ukazanych na niej świętych postaci. Greckie litery na ikonie Nieustającej
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Pomocy potwierdzają, że patrzymy w oczy
Matki Boga, którego
trzyma Ona w swych
objęciach. Uważnym
i miłosiernym spojrzeniem Maryja dosięga modlącego się
przed ikoną wiernego
i swoją wyprostowaną dłonią zwraca jego
uwagę na Odkupiciela
człowieka. W ten sposób wskazuje kierunek
medytacji, zaprasza
patrzącego do wejścia
w tajemnicę zbawienia, wyrażoną na ikonie za pomocą środków
malarskich. W tym wizerunku Najświętsza
Dziewica od wieków ukazuje strapionemu
człowiekowi źródło prawdziwej miłości
i miłosierdzia - Chrystusa, który powiedział:
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”.
Niezwykłe przedstawienie postaci Odkupiciela zaciekawia patrzącego i zachęca
go do posłużenia się Biblią, w której świe-
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Duchowość
tle można zrozumieć
Pan wyjaśnia: „Dlaprzesłanie ikony...
tego miłuje Mnie OjChoć Jezus obejmuciec, bo Ja życie moje
je dłonie Matki, nie
oddaję, aby je potem
patrzy jednak ani na
znów odzyskać. Nikt
Nią, ani na Archanioła
Mi go nie zabiera, lecz
Gabriela, ukazującego
Ja od siebie je oddaję.
się po Jego lewej stroTaki nakaz otrzymanie. Spojrzenie i cała
łem od mojego Ojca
sylwetka Chrystu(J 10,17-18). Ofiara
sa całe zwrócone są
Chrystusa była zatem
w kierunku złotego
ofiarą prawdziwej, zatła, które na ikonach
chwycającej miłości
oznacza wieczność ,
do nieszczęśliwego
zmartwychwstanie,
i zniewolonego grzeniebo, w którym żyje
chem człowieka: „Nikt
Ojciec Niebieski. Na
nie ma większej miikonach bizantyjskich
łości od tej, gdy ktoś
Bóg Ojciec nigdy nie
życie swoje oddaje za
jest ukazany w ludzprzyjaciół swoich” (J
kiej postaci, jak się to
15,13). Właśnie o tej
Wnętrze świątyni przy via Merulana
zdarza na Zachodzie.
miłosiernej miłości zaEwangelia św. Jana
świadczają wychylają(1,18) mówi bowiem: „Boga nikt nigdy nie cy się ze złotego tła, z nieba, Archaniołowie
widział; Jednorodzony Syn, który jest na Gabriel i Michał, trzymający w dłoniach
łonie Ojca, dał nam Go poznać”. Zatem Jezus znaki męki. Są to jednocześnie znaki zmarzwrócony jest w stronę Ojca, nieustannie twychwstania, czyli trofea zwycięstwa Chrysłucha Go i wypełnia Jego wolę: „Nie szu- stusa nad niewolą zła i śmiercią.
kam bowiem własnej woli, lecz woli Tego,
Matka Boża w ikonie Nieustającej Poktóry Mnie posłał” (J 5,8). Dlatego tłuma- mocy zaprasza zatem każdego do medytacji
czy: „Zaprawdę, powiadam wam: Syn nie nad zaskakującym miłosierdziem Boga Ojca.
mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby Ukazując dzieło odkupienia człowieka dokonie widział Ojca czyniącego. Ojciec bowiem nane przez śmierć i zmartwychwstanie Syna,
miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co wskazuje drogę wyjścia z naszych życiowych
On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże zawirowań i dramatów, pokazuje prawMu, abyście się dziwili” (J 5,19-20).
dę o bezwarunkowej miłości Boga do nas
Pełniąc wolę Ojca, Jezus stał się człowie- i proponuje sposób na życie, które spełnia
kiem w łonie Najświętszej Dziewicy (stąd na się w zaangażowaniu dla zbawienia innych.
ikonie obejmuje On dłonie Matki), przyszedł
W ikonie podarowanej im przez Bożą
na ziemię, aby objawić nam nieskończone Opatrzność, redemptoryści dostrzegają najmiłosierdzie Ojca, który Go posłał dla nasze- wyższy ideał ich życia, powołania i misji,
go zbawienia. Stało się to przez pełne miłości którą pragną realizować w świecie. Trudno
słowa i heroiczne czyny, aż po świadome się więc dziwić, że tak bardzo kochają Matkę
przyjęcie za nas męki i śmierci na krzyżu. Nieustającej Pomocy, Ikonę Miłosierdzia…
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Boży szaleniec
s. Izabela Stokłosa
nowicjuszka

MISTYCZKA
NIEZŁOMNA
(cz. II)
W pierwszej części artykułu, w numerze 1 (74) 2016 biuletynu, opisane zostały dzieciństwo
i młodość s. Marii Celeste Crostarosy, a także pierwsze lata jej życia zakonnego, włącznie
z objawieniem jej przez Boga nowego instytutu – Zakonu Najświętszego Odkupiciela.

Co się stało potem –
uniżenie i odrzucenie
Po licznych perypetiach, dzięki wstawiennictwu św. Alfonsa Liguoriego, nowe Dzieło
zostało przyjęte przez całą wspólnotę sióstr
i biskupa ordynariusza Nicolò Guerrieri,
który Alfonsowi szerokich uprawnień do
jego realizacji. Zdecydowano że w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 13 maja 1731,
zostanie przyjęta nowa Reguła. Później Bóg
objawił Marii Celeste, że ma powstać męskie
zgromadzenie według tej samej Reguły. To
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dlatego na początku redemptoryści mieli
w swym prawie zapis, iż należą do Podwójnego Instytutu Najświętszego Odkupiciela.
3 października 1731, w wigilię św. Franciszka
z Asyżu, Matka ujrzała Jezusa, a obok Niego św. Franciszka i o. Alfonsa, i usłyszała
słowa: „Jego wybrałem jako głowę mojego
Instytutu; to On będzie pierwszym przełożonym męskiego Zgromadzenia”. „W Bogu
zobaczyłam to dzieło już spełnione” – zapisała Celeste. Następnego dnia, po Komunii
świętej, ogarnęła ją jasność Pana, w której
Bóg objawił jej więcej szczegółów, spisała je
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Trójcy w Amalfi, Celeste udała się do Pareti,
koło Nocera, aby zamieszkać u dominikanek.
Biskup szybko poznał się na głębi jej ducha
i poprosił, aby została tam przełożoną,
ponieważ ów klasztor budził powszechne
zgorszenie. W ciągu 2 lat Matka dokonała
jego moralnej i duchowej odnowy. W tym
czasie Falcoia napisał list do biskupa Nocera, aby przestrzec go przed Celeste. Ten
odpisał mu, dziękując za troskę, ale dodał,
że jego osobiste doświadczenie z M. Celeste
jest odmienne.

na kartce, co jako szkic wraz z regułą mniszek
miało stanowić regułę zgromadzenia braci.
Męskie zgromadzenie powstało 9 listopada 1732, ale droga do ukształtowania i zatwierdzenia go przez władze kościelne była
jeszcze długa. Pomimo charyzmatycznego
założyciela i świętych współbraci, właściwie
do śmierci bpa Tomasza Falcoi (†20.04.1743)
było to niemożliwe. Przyczyniały się do tego
m.in. fałszywe opinie, że zarówno Falcoia,
jak i Alfons dali się zwieść mniszce „fantastce”. Ostatecznie to Falcoia doprowadził do
usunięcia Celeste ze Scala. Matka odrzuciła
przymus złożenia ślubu, aby poddać się
kierownictwu duchowemu Falcoi (z którego
zrezygnowała ze względu na „silny wyrzut
sumienia”) oraz podpisania zmienionych
przez niego Reguł, ale zastrzegła, że będzie
żyć takimi regułami, jak cała wspólnota. Na
nic się to nie zdało. Po odejściu Celeste ze
Scala, Falcoia nie ustępował i śledził każdy
jej krok…

Nowy etap – oczyszczenia
Po opuszczeniu Scala i krótkim pobycie
przy klasztorze mniszek Przenajświętszej
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Następną przystanią Matki było Roccapiemonete (1735-1738). Niestety i tu dopadł
ją Falcoia. Najpierw zobowiązał o. Alfonsa
do niedorzecznej „gry” wobec niej, a następnie wszczął proces o. Silvestro Tosqueza,
w którym oskarżono go o kwietyzm. Jako
świadków powołano M. Celeste wraz z siostrami Joanną i Urszulą. Matkę w domyśle
traktowano jako współpracowniczkę oskarżonego. Wyrok ostatecznie był uniewinniający, jednak opat Placido Apuzzo przez cały
proces, któremu przewodniczył, wyraźnie
sprzyjał Falcoi. Niedługo po zapadnięciu
wyroku, w uroczystość Apostołów Piotra
i Pawła, Celeste doznała duchowego uwolnienia. W „Rozmowach duszy z Jezusem”
opisuje mistyczne doświadczenie Boga jako
„rozległego Morza doskonałego i bezgranicznego dobra”.

Dopełnienie woli Bożej –
zjednoczenie
Ostatnie lata życia M. Celeste spędziła w Foggia (1738-1755), gdzie założyła klasztor. Dotarły tam z Urszulą
6 marca 1738. Pomógł im w tym ks. kanonik Tortora, który zaproponował miejsce i potencjalne kandydatki. Matka
czuła się wyraźnie przynaglona przez Jezusa, aby udać się do Foggia, a rozeznaRodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

Boży szaleniec
nie potwierdził jej nowy kierownik,
ks. Bernerdino Sommandico. Mimo wielu
trudności: początkowych problemów z lokalizacją klasztoru, odejść wielu kandydatek
i tragicznego wydarzenia, w którym zginęła
jedna wychowanka, a druga została ciężko
ranna, 26 marca 1742 odbyły się pierwsze
obłóczyny ośmiu dziewcząt. Tym wydarzeniem Crostarosa kończy swą „Autobiografię”,
pozostałe wydarzenia jej życia są trudne do
odtworzenia – archiwum klasztoru w Foggia
zostało doszczętnie zniszczone

jemy dopiero w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Koncepcja Boga i człowieka
w dziele Stwórcy znaduje się w „Planie Ojca”
otwierającym zapis Reguł, który w swym
zamyśle jest zbieżny z konstytucją Lumen
Gentium. Kwestia godności sumienia, jaka
wynika z życia i decyzji Marii Celeste, pokrywa się z konstytucją Gaudium et Spes.

14 września 1755 Maria Celeste po przyjęciu
ostatniego sakramentu poprosiła, aby zaczęto
jej czytać Mękę Pana Jezusa z Ewangelii
wg św. Jana. Na słowa: „Wykonało się”,
podobnie jak jej Oblubieniec, skłoniła głowę i oddała ducha. Klasztorem wstrząsnęło
wtedy trzęsienie ziemi, do ludzi docierał
dźwięk przypominający szczęk łańcuchów.
Zinterpretowano to jako złość szatana po
jego kolejnej przegranej. Ciężko chory św.
Gerard Majella, ogromnie ceniący i miłujący
Służebnicę Bożą, zawołał również w tym
czasie: „Widziałem duszę Matki Marii Celeste odlatującą jak gołębica po zasłużoną
nagrodę za miłość do Jezusa i Maryi”.

Więcej informacji o Matce Celeste i Zakonie Najświętszego Odkupiciela na stronie
www.redemptorystki.pl

Czcigodna Służebnica Boża Maria Celeste
Crostarosa zostanie wyniesiona do chwały
ołtarzy 18 czerwca 2016 r.

Dlaczego „Niezłomna”?
Na kartach życia Kościoła Marię Celeste
wyróżnia nie tylko hart ducha i cudowne
doświadczenia mistyczne, ale też wierność
i posłuszeństwo wobec woli Bożej, którą
rozpoznawała wbrew wywieranym na nią
naciskom. Decyzję o odrzuceniu kierownika duchowego, Falcoi, podjęła w zgodzie
ze swoim sumieniem i poczuciem własnej
godności jako osoby, wypływającej z faktu
bycia stworzoną i odkupioną przez Boga.
Rozeznanie to potwierdził jej rodzony brat
Franciszek, ceniony jezuita. Takie rozumienie
sumienia i godności osoby ludzkiej odnajduRodzina Odkupiciela 2 (75) 2016
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Rodzina Rodziny
Margerita Żuklińska

Lubaszowski
zjazd
rodzin kleryków

W

dniach od 9 do 10 kwietnia br.
na lubaszowskiej górce miało miejsce kolejne spotkanie
rodzin kleryków WSD Redemptorystów
w Tuchowie. Gdy późnym popołudniem
dotarliśmy na miejsce, jako ostatni członkowie zjazdu, wszyscy cieszyli się już swoimi
bliskimi. Bardzo serdecznie wyściskaliśmy
naszego syna, Norberta, który akurat tego
dnia obchodził swoje 26. urodziny. W tym
roku mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z Rodzinami wszystkich kleryków,
gdyż nasz syn jest alumnem pierwszego
roku studiów. Rodziny przyjechały z różnych
i najdalszych stron Polski, dlatego było nas
na tegorocznym spotkaniu blisko sto osób.
Mamy, Ciocie i Babcie upiekły wspaniałe
ciasta o przeróżnych smakach – jedno lepsze
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od drugiego; do tego kosze owoców i różnorakiego rodzaju słodkości uginały stoły,
przy których spędzaliśmy wiele czasu.
Plan tegorocznego zjazdu rodzin był wypełniony różnymi wydarzeniami, na które
składały się m.in. nabożeństwa i konferencje.
Głównym puntem każdego dnia była uroczyście sprawowana Eucharystia w kaplicy
domu rekolekcyjnego. Czas wolny pomiędzy
poszczególnymi punktami dnia wypełniany
był rozmowami i spotkaniami z członkami
rodzin oraz klerykami przy dobrej kawie,
herbacie i ciastku.
Wartym zapamiętania był moment, gdy
w wypełnionej kaplicy mogliśmy się wszyscy wyciszyć i skupić na modlitwie. Piękne
śpiewy kleryków i dany sobie znak pokoju
podczas Mszy świętej sprawowanej pod
przewodnictwem radnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mieczysława
Babraja na rozpoczęcie tegorocznego zjazdu
stworzył atmosferę jedności i wspólnoty.
Dobrą okazją do jeszcze lepszego poznania
się okazało się blisko dwugodzinne spotkanie ze wszystkimi członkami Rodzin. Każdy
z przyjezdnych gości mógł w krótkiej prezentacji przedstawić kilka informacji o sobie
i swoich najbliższych. Jedne historie były
naznaczone ogromnym doświadczeniem
życiowym, inne wesołe, radosne; tak więc
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

Rodzina Rodziny

albo panowała w sali przejmująca cisza, albo
wybuchaliśmy salwami śmiechu. Każda
osoba wniosła coś nowego, otworzyła nas
na świat drugiego, bardzo zbliżyła. Staliśmy
się jedną wielką Rodziną.
Kolejna miła niespodzianka czekała na
nas w sobotę wieczorem, gdy po pysznej
grillowej kolacji, spotkaliśmy się w nomen
omen „Familiadzie”, którą przygotował
i prowadził Norbert. Drużyny zostały podzielone bardzo oryginalnie na rodzinę ”Polan”
i „Dworzan”, a to ze względu na różnice językowe poszczególnych osób, które
wchodziły w skład rodzin biorących udział
w zabawie. Wszystko było przygotowane
i zaaranżowane jak w oryginalnym teleturnieju – sygnał dźwiękowy potwierdzający
odpowiedzi na pytania, muzyka, kawały
prowadzącego, kamery, różnego rodzaju
rekwizyty, itp. Bardzo udanym przerywnikiem pomiędzy rundami „Familiady” były
występy kleryków, przepraszam – Macieja
Maleńczuka i Krzysztofa Krawczyka, którzy
ubogacili nas swoim śpiewem i talentami aktorskimi. Teleturniej był naturalnie
tematyczny: mieliśmy dobrą okazję przyswoić sobie nowe wiadomości na temat
Zgromadzenia Redemptorystów oraz zwyczajów naszych kleryków, które panują
w tuchowskim seminarium. Drużyny imRodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

ponowały wiedzą, refleksem i dowcipem.
Widzowie, czyli pozostali członkowie Rodzin
oraz Przełożeni, pokładali się ze śmiechu,
gdyż aktorskie zdolności prowadzącego oraz
zabawne reakcje obu drużyn rozbawiły nas
do późnych godzin wieczornych.
Pod koniec porannej, niedzielnej Eucharystii, wręczono Rodzinom obrazki przedstawiające ikonę Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, które zostały własnoręcznie wykonane i przygotowane przez naszych Synów.
Następnie udaliśmy się na typowo niedzielny obiad, który zakończył ten przepiękny
weekend na górce lubaszowskiej.
Za piękne wspomnienia i doświadczenie
wspólnoty oraz za prawdziwą rodzinną atmosferę składamy z serca płynące: Bóg
zapłać! Do zobaczenia za rok!

Światowe Dni Młodzieży

Na szlaku miłosierdzia!

K

iedy dowiedziałam się, że będą
organizowane w naszej parafii czuwania przed Światowymi Dniami Młodzieży, bardzo się ucieszyłam. Z racji
tego, że jestem tegoroczną maturzystką, grafik
przed tym ważnym egzaminem miałam dość
napięty: nauka do matury, przygotowanie
studniówki, zajęcia dodatkowe, próby do występu, spotkania oazowe…. jednym słowem
(a raczej dwoma) zawsze coś J. Z niecierpliwością czekałam na pierwsze czuwanie, a także
na kolejne, bo wiedziałam, że w tym trudnym dla mnie czasie bardzo na nich odpocznę.
W tej całej gonitwie ciężko było nieraz się
zatrzymać i zwrócić uwagę na kwestie wiary
i duchowości. Miałam wtedy wrażenie, że
tracę to wszystko, czego doświadczyłam na
wakacyjnych rekolekcjach. Uczestnicząc w kolejnych czuwaniach mogłam wszystko sobie
poukładać, doświadczyć Pana Boga i otworzyć
się na Jego działanie, bo już wtedy byłam
i wciąż jestem świadoma faktu, że bez Boga
nie jestem w stanie nic zrobić ani nic osiągnąć.
Że tylko oparcie życia na Nim zaowocuje życiem godnym i pięknym. Doświadczenie Boga
w czasie adoracji było, tym czego najbardziej
w tych chwilach potrzebowałam. Na tych
czuwaniach uświadomiłam sobie, jak wiele
cudownych rzeczy Bóg dokonuje w moim
życiu, ile jest tych cudów, które ja tak rzadko
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zauważam. Wtedy zdałam
sobie sprawę, jak ważna jest
wdzięczność i radość z życia
i z tylu niesamowitych ludzi,
których mam wokół siebie.
Modlitwie bardzo pomaga towarzysząca jej oprawa
muzyczna. Kiedy człowiek
Zuzanna
Piątek
modli się tekstem śpiewanej
piosenki, zaczyna zwracać
większą uwagę na wypowiadane słowa i zaczyna wypowiadać je pewnie i z wiarą. Na
jednym z czuwań, w czasie adoracji, w skupieniu, przypomniałam sobie słowa piosenki
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
i jestem pewna że właśnie w taki sposób Bóg
chciał mi powiedzieć, że dam sobie radę z tym
wszystkim, co mnie czeka, że on mi pomoże,
będzie błogosławił bo ja nie jestem mu obojętna. Właśnie w takich momentach najbardziej się rozklejam, ale nie są to łzy smutku,
tylko szczęścia, i łzy wynikające z fascynacji,
zachwytu Bogiem i tym, co robi. Forma, w jakiej przygotowywane są czuwania, jest bez
wątpienia starzałem w dziesiątkę, zwłaszcza
dla ludzi młodych i dlatego tak licznie się
gromadzimy. Cudowne jest to, że mimo modlitwy w skupieniu, w swojej ławce mogliśmy
podejść do Najświętszego Sakramentu, i po
prostu wpatrywać się w Jezusowe oblicze,
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

Światowe Dni Młodzieży
podejść i odczytać formułę przyjęcia Jezusa
jako Pana i Zbawiciela.
Wierzę w to, że Bóg mówi do nas przez
drugiego człowieka. Na ostatnim majowym
czuwaniu bardzo trafiły do mnie słowa jednego z ojców, który mówił o tym, żeby zamiast
prosić w modlitwach o to wszystko, czego
pragniemy, zapragnąć najpierw Boga, a reszta
przyjdzie. W tamtym momencie zupełnie
mnie olśniło i zdałam sobie sprawę, że źle
się modliłam. Teraz wiem, że zamiast prosić
o mądrość czy znalezienie miłości, powinnam
pragnąć na pierwszym miejscu Boga.

W

drugim semestrze roku akademickiego, w każdy drugi
piątek miesiąca, w naszej tuchowskiej bazylice organizowane są wieczorne czuwania z młodzieżą pod nazwą
„Po co nam miłosierdzie?” Jest to niezwykły
czas, w którym, nie mam co do tego wątpliwości, czuć obecność Ducha Świętego.
Bodźcem do zorganizowania tych czuwań
są nadchodzące Światowe Dni Młodzieży,
a także pragnienie kleryków naszego seminarium, by do tego wydarzenia przygotować
młodzież i nas samych. Każde takie spotkanie
rozpoczynamy Eucharystią, po której następuje konferencja zaproszonego specjalnie
na ten wieczór redemptorysty, a później
spotykamy się wspólnie na „kawie i ciastku”.
Cały wieczór kończymy w obecności Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Jak wyglądają przygotowania do tych
„przygotowań przed ŚDM-em”? Przed każdym kolejnym spotkaniem jest w naszym
seminarium wywieszana lista z funkcjami,
które podejmujemy w trakcie tych wieczorów. Każdy z nas, kleryków, w oparciu
o swoje umiejętności i zdolności, może się
w to czuwanie zaangażować, wpisując się do
jakiejś grupy przygotowującej, by następnie
w tych zespołach omówić plan działania.
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

Niesamowitym doświadczeniem jest widok klęczących, modlących się młodych ludzi,
zauważenie, jak cudowną, zakochaną w Panu
Bogu tworzymy wspólnotę. Nie ulega więc
wątpliwości, że potrzebne są te czuwania,
zwłaszcza tym młodym ludziom, którzy
szukają czegoś więcej w swoim życiu, nie
zwracając uwagi jedynie na to co, nietrwałe
i materialne. Widzę jak te comiesięczne
spotkania pomogły mi doświadczyć Boga
i mam nadzieję, że inni również dużo z nich
wynieśli. Czas poświęcony Bogu nigdy nie
jest czasem straconym .

Jest grupa odpowiedzialna
za śpiew i muzykę, inna zajmuje się przygotowaniem
i prowadzeniem adoracji, jeszcze inni posługują
w trakcie Eucharystii albo
organizują słodkości na poczęstunek. Jak widać palebr. Jakub
Gościński CSsR
ta funkcji jest bogata i to
rok I
właśnie dzięki temu każdy
z nas może odnaleźć coś dla siebie.
Mnie osobiście te czuwania bardzo umacniają, gdyż widzę to, jak wiele młodzieży
w piątkowy wieczór przychodzi, by spotkać
się z Jezusem. Wśród tylu innych atrakcji
i rozrywek oni dobrowolnie przychodzą, by
się modlić. To mi pokazuje, że w każdym
z nas tkwi to pragnienie Boga, dlatego tak
ważne jest, by tworzyć okazje do spotkania
z Nim. Bardzo lubię moment wspólnego
spotkania w klasztornej jadalni pielgrzyma
z młodzieżą, można wtedy poznać się, porozmawiać, dowiedzieć się , jak ci ludzie
przeżywają te nasze wspólne piątki, jakie
mają spojrzenie na świat. W tych czuwaniach
staram się dostrzec rękę Pana Boga, który,
jak ufam, prowadzi te wieczory i chyba musi
się cieszyć z tego, że jest tak wiele młodych
serc, które wciąż Go szukają i pragną.
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Zasadzeni w Domu Pana zakwitną na dziedzińcach naszego Boga
świad
Zaowocują jeszcze w starości, żywotni i kwitnący, aby świadczyć, że Pan jest
zo
sta
prawy.
(Ps 92,14-16)
jedyn
nie bę
Kiedy myślę o moim kapłaństwie, to kołacze się w głowie myśl, że jest
o siły
to niezasłużony dar, skarb, który został złożony we mnie - naczyniu glinianym. Towarzyszy mi świadomość, że będę uczestniczył w wielkiej tajemnicy,
i przy

której nie będę rozumiał, ani jej kontrolował. Tajemnicy, której nie pojmuję
i nie pojmę w tym życiu nigdy. Towarzyszy mi też poczucie mojej zwyczajności, bo przecież myślę i czuję, denerwuję się i lękam tak jak dawniej, przed święceniami. Ale
przecież upieczony chleb czy opłatek też wygląda tak zwyczajnie, i nawet po wypowiedzeniu
słów konsekracji dalej wygląda tak samo, mimo iż nie jest już zwyczajnym chlebem, ale Ciałem
Jezusa Chrystusa. Myślę że podobnie jest ze mną, jestem zwyczajnym człowiekiem, a jednak
po nałożeniu rąk biskupa i wypowiedzeniu przez niego modlitwy konsekracyjnej, kiedy stoję
przy ołtarzu podczas sprawowania mszy świętej, jest we mnie sam Jezus Chrystus. On staje się
mną i chociaż moje ciało, ta zewnętrzna powłoka, dalej jest ta sama, chociaż moja osobowość
i konstrukcja duchowa też jest taka sama jak kiedyś, to jednak On ukrywa się pod postacią mojej
osoby tak jak pod postacią Eucharystycznego Chleba. Łączy się ze mną tak ściśle, aby posługując
się mną sprawować swoje kapłaństwo, swój urząd jedynego i wiecznego Kapłana przed Bogiem
Ojcem. Chciałbym, aby On posługiwał się mną tak, jak chce, aby zrealizował przeze mnie to, co
zamierzył. Proszę o modlitwę, abym ja Mu w tym nie przeszkodził.
o. Antoni Popek CSsR
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Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem.
(Ps 116,12-14)

st być bli
sko
ałem sob
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adać wszy
st(Ps 73, 28)

Powołanie jest dla mnie odkryciem zaproszenia, jakie Bóg skierował
właśnie do mnie. Powołanie jest przede wszystkim, jak pięknie pisał
św. Jan Paweł II: darem i zadaniem. Powołanie jest darem, bo nikt
na powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego, nie może sobie
zasłużyć. Powołanie można jedynie otrzymać jako nie zasłużony dar. Powołanie jest
również zadaniem przedłużania działalności i obecności Jezusa Chrystusa tu na Ziemi.
Wielokrotnie na etapie formacji podstawowej stawiałem Panu Bogu takie pytanie:
„Dlaczego wybrałeś właśnie mnie? Przecież wśród moich kolegów (ministrantów, lektorów, kolegów ze szkoły czy podwórka), było tylu lepszych ode mnie kandydatów do
tego zadania, a jednak, Ty Boże, wybrałeś właśnie mnie. Dlaczego? ” To tajemnica, którą
przyjdzie mi odkrywać przez resztę mojego życia.
Dzięki temu, że kiedyś usłyszałem głos Boga wzywający mnie na drogę życia zakonnego i kapłańskiego, dziś już jako kapłan mogę pomagać innym ludziom w osobowym
spotkaniu z żyjącym Jezusem.
o. Stanisław Paprocki CSsR
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Na ferie? Do redemptorystów!

Centrum Duszpasterstwa Powołań
Tomasz Pasieka
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Michał Chronowski
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4.03, 11.03,
18.03.2016

W tych dniach wraz z zespołem
„Wiolinek» śpiewaliśmy redemptorystowską Drogę Krzyżową „Ślad Losu”
w kościołach w Ząbkowicach Śląskich,
Złotym Stoku i  Bardzie.

15.03.2016

Z okazji dnia św. Klemensa przyrządziliśmy wspólnie z o. prefektem uroczystą
kolację, w menu znalazły się m.in. tatar
i steki wołowe.

20–23.03.2016

Wyjechaliśmy do Lubaszowej, aby
wraz z braćmi klerykami przeżyć rekolekcje wielkopostne, które poprowadził
o. Stanisław Kuczek.

7.05.2016

Tego dnia rozpoczęła się w naszej bazylice nowenna dziewięciu sobót przed
pięćdziesiątą rocznicą koronacji bardzkiej
figurki Matki Bożej.

15.05.2016

Zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką
i starówkę tego pięknego miasta.

24-27.03.2016

Po uroczystym przeżyciu Triduum Paschalnego cała nasza wspólnota udała się
na przerwę świąteczną do swoich domów.
Wróciliśmy 3 kwietnia.

21.04.2016

Odbyły się pierwsze wiosenne prace
w klasztornym ogrodzie.
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016
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16.02.2016 - Wizyta nowicjatu sercanów

J

ak co roku do naszego nowicjatu
przyjechali przełożeni i nowicjusze sercanie ze Stopnicy. Była to
dla nas okazja do wzajemnego poznania charyzmatów naszych zgromadzeń
oraz podzielenia się doświadczeniami
życia w nowicjacie. Po wspólnej porannej modlitwie i kawie pojechaliśmy do
Tuchowa, by oprowadzić naszych gości
po sanktuarium i seminarium.

28.02.-5.03.2016 - Rekolekcje lectio divina
W tych dniach przeżywaliśmy rekolekcje lectio divina,
które można nazwać historycznymi, gdyż po raz pierwszy razem z nami uczestniczyli
w nich także nowicjusze franciszkanie z Zakliczyna. Rekolekcje były oparte o historię
patriarchy Jakuba, a poprowadził je nasz magister, o. Mariusz Chyrowski CSsR. W rozmowach indywidualnych i wygłaszanych homiliach pomagał mu o. Grzegorz Chomiuk
OFM, magister nowicjatu franciszkanów. Przeżycia i doświadczenia tego czasu pozostaną
na długo w naszych umysłach i sercach.

25.03.2016 - Droga krzyżowa

W Wielki Piątek wzięliśmy udział w parafialnej drodze krzyżowej, której przewodniczył socjusz magistra nowicjatu – o. Marcin Klamka CSsR. Rozpoczęła się ona przy
kościele św. Gerarda i przeszła ulicami Lubaszowej, aż do naszej kaplicy Wniebowzięcia
Matki Bożej. Tam, na zakończenie nabożeństwa, uczciliśmy relikwie Krzyża Świętego.
Rodzina
Odkupiciela
2 (75) 2016
gorącą
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28 Na koniec uczestnicy mogli rozgrzać się przygotowaną przez nas

Z życia semin

studentat

arium

Wydarzyło się

14.04 – Proszę Państwa, co to był za mecz!
W III rundzie Ligi Seminaryjnej reprezentacja
piłkarska redemptorystów pokonała na wyjeździe w Krakowie drużynę salezjanów 5:1.
Beniaminek z Tuchowa odniósł pierwsze
zwycięstwo w rundzie wiosennej rozgrywek
seminariów duchownych z Małopolski. Na
listę strzelców wpisali się bracia: Jakub Gościński (hat-trick) oraz po jednej bramce – br.
Tymotusz Macioszek i br. Łukasz Vetter. Odniesione zwycięstwo duchowych synów św. Alfonsa
było piękne nie tylko ze względu na wynik, ale
także z powodu nowych strojów piłkarskich, które
redemptoryści po raz pierwszy założyli w oficjalnym
meczu. Jak mówili sami zawodnicy po odniesionej victorii,
koszulki z herbem seminarium zobowiązują do mistrzowskiej gry.

16-17.04 – Wyjazd do Poznania i Gniezna

Bracia klerycy wraz z przełożonymi wzięli udział w obchodach 1050 rocznicy chrztu
Polski. Hasłem jubileuszu były słowa „Gdzie Chrzest, tam nadzieja”. Pierwszego dnia
seminarzyści uczestniczyli we Mszy Świętej na stadionie poznańskiego Lecha, która
była celebrowana pod przewodnictwem kardynała Pietro Parolina – Legata Papieskiego.
Stadion, na którym zazwyczaj możemy być świadkami piłkarskich rozgrywek, stał się
miejscem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ożywienia wdzięczności za dar prawdziwego życia w Chrystusie. Wieczorem odbył się musical „Jesus Christ Super Star”
w wykonaniu poznańskiego teatru muzycznego. W drodze powrotnej klerycy zwiedzili
pocysterskie opactwo w Lądzie oraz katedrę w Gnieźnie, gdzie oddali cześć relikwiom
patrona Polski, św. Wojciecha.

21.04 – Wykłady gościnne

W naszym Seminarium odbyły się wykłady gościnne wygłoszone przez o. prof. Vimala
Tirimannę CSsR, wykładowcę teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie
oraz w Seminarium Narodowym w Kandy (Sri Lanka). Zagadnienia poruszone przez
prelegenta koncentrowały się wokół ostatniej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego
Franciszka Amoris Laetitia oraz problematyki dwóch ostatnich synodów, poświęconych
małżeństwu i rodzinie. Nasz gość ze Sri Lanki podjął się również odpowiedzi na wciąż
aktualne pytanie: Czy doktryna Kościoła może się zmienić?

Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016
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23-24.04 – Niedziela Powołaniowa

V Niedziela Wielkanocna była dla naszej wspólnoty seminaryjnej Niedzielą
Powołaniową. Bracia klerycy wraz z ojcami udali się do parafii redemptorystów
w Głogowie, Szczecinie, Szczecinku, Gdyni oraz w Truskawcu i Borysławiu na Ukrainie. Kilku naszych współbraci posługiwało również w Tuchowie. Alumni podczas
niedzielnych Eucharystii dzielili się z wiernymi świadectwem swego powołania,
opowiadali o życiu seminaryjnym, a także animowali modlitwę w intencji nowych
powołań do Zgromadzenia Redemptorystów. Spotykaliśmy się również z ministrantami i lektorami przeprowadzając prezentacje i pokazy filmów przybliżające życie
w seminarium i Zgromadzeniu. Warto zaznaczyć że po każdej mszy świętej zachęcano
parafian do włączenia się w Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich, które skupia już ok. 2 tys. ludzi modlących się w intencji powołań do
naszego Zgromadzenia.

7-8.05 – Dni otwartych drzwi

W naszym seminarium odbyły się po raz kolejny tzw. „Dni otwartych drzwi”. Na
spotkanie zorganizowane przez Centrum Duszpasterstwa Powołań oraz Koło Powołaniowe przybyło 18 młodzieńców z diecezji tarnowskiej. Podczas pobytu w Tuchowie
mogli oni lepiej poznać nasze Zgromadzenie oraz życie seminaryjne. W tym czasie
nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę oraz rozważania o powołaniu kapłańskim
i zakonnym. Duchowym przewodnikiem po ścieżkach redemptorystowskiego powołania był o. Marcin Krupa CSsR, posługujący m.in. w Radiu Maryja i TV Trwam.
Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zwiedzania naszego klasztoru i seminarium
oraz spotkania z misjonarzem, o. Wojciechem Kuskiem CSsR, który posługiwał jako
kapłan w USA, na Karaibach i w Argentynie. Na zakończenie spotkania uczestnicy
wzięli udział w grze „Familiada”, podczas której odpowiadali na pytania związane
z historią i duchowością redemptorystowską.

30

Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

Z życia semin

studentat

arium

Wydarzyło się

14.05 – Majowy
dzień skupienia
Tematem przewodnim tego dnia były słowa Jezusa „Błogosławieni miłosierni”. Był on przeżywany w kontekście
zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Rozważania prowadził o. Tomasz Jurkiewicz CSsR – duszpasterz
i katecheta z Krakowa, zaangażowany bezpośrednio
w organizację Światowych Dni Młodzieży z ramienia
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

28.05
– Święcenia
Kapłańskie

Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016

W tuchowskiej bazylice pięciu naszych współbraci
przyjęło święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja
Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Uroczystą
Eucharystię koncelebrowało wielu redemptorystów
przybyłych z różnych części Polski i z zagranicy. Ponadto w uroczystości wzięli udział wierni licznie przybyli
z rodzinnych miejscowości neoprezbiterów.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Na majówkę!

Gramy i śpiewamy

Spotkania przy ciachu
Warsztaty o manipulacji
Teleturniej

Prezentacje grup apostolskich
WSD
W kaplicy studentatu
Ambona Krzyża
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„Czytam
w Naszym Dzienniku”...

Spacer różańcowy

Postulat, Nowicjat

Szachowe
potyczki

Zaczynamy robić różańce!

Górska wyprawa
Modlitwa
w drodze

Przebieranie ziemniaków

Bez pracy nie ma kołaczy
Rodzina Odkupiciela 23(70)
(75)2014
2016
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Studentat

... i po meczu turniejowym

Nowe koszulki piłkarskie przed...
Rok I podbija Bawarię!

Nowi akolici

Familiada z udziałem
Krzysztofa Krawczyka
Konert ewangelizacyjny w Monachium

Zjazd naszych rodzin
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Studentat

Dzień skupienia
w domu tuchowskim

Czuwania młodzieży
w Tuchowie - schola

Pierwsze śluby naszej Siostry

Spotkania grup apostolkich

Klawiszowiec

Wykłady gościnne w seminarium
Rodzina Odkupiciela 2 (75) 2016
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