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Słowo o. rektora

„Idźcie  
     i głoście!”

Mistrz z Nazaretu nie tylko głosił Ewangelię. On sam był Dobrą Nowiną. Zaś ci, którzy 
Mu uwierzyli, poszli nie tyle za pociągającą mocą Jezusowego przepowiadania, ale 
nade wszystko za Tym, który sam był „Słowem życia”.

Misją redemptorystów jest ewangelizacja, szczególne pośród ubogich i opuszczonych. Ewange-
lizować oznacza zaś zawsze nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu. W spotkaniu z Osobą Jezusa rodzi 
się fascynujące odkrycie, jak bardzo jestem przez Boga ukochany. Ten zaś, kto zbliżył się do Niego 
i doświadczył Jego miłości, natychmiast chce dzielić się pięknem tego spotkania i radością, rodzącą 
się z tej przyjaźni. Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go głosić. Im więcej z Nim 
rozmawiamy, tym bardziej pragniemy o Nim mówić. Im mocniej On przyciąga nas do siebie, tym 
bardziej chcemy przyprowadzić do Niego tych, którzy są daleko.

Do rąk Drogich Czytelników oddajemy kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, który 
poświęcamy tym razem misyjnemu nakazowi „Idźcie i głoście!” w różnych jego przejawach i spo-
sobach realizacji: od ambony poprzez posługę pióra i współczesne media, aż po ewangelizacyjną 
piosenkę. Ufamy, że zamieszczone tu teksty, rozmowy i fotorelacje będą dla Was Drodzy inspirujące 
i pożyteczne, tak jak dla nas w naszej seminaryjnej formacji inspiracją pozostają niezmiennie słowa 
papieża Benedykta XVI:

„Powinniście znać waszą wiarę tak samo dokładnie, jak specjalista informatyk zna system 
operacyjny komputera; powinniście znać ją tak, jak muzyk zna wykonywany utwór; powinniście 
być o wiele głębiej zakorzenieni w wierze niż pokolenie waszych rodziców, abyście mogli z mocą 
i zdecydowanie stawiać czoła wyzwaniom i pokusom dzisiejszych czasów”. Dlatego i przede 
wszystkim dla Niego… idźcie i głoście!

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 I 2017 r. o godz. 10:30, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 

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.

Redakcja
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„Wyśpiewane CREDO”
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 

(Łk 18, 8)

Dewizą św. Klemensa Hofbauera, pierwszego redemptorysty na ziemiach polskich, było 
zdanie: „Ewangelia winna być głoszona w nowy sposób”. Przez lata posługi duszpa-
sterskiej i misyjno-rekolekcyjnej ważnym elementem naszego przepowiadania i du-

chowej wrażliwości stała się piosenka ewangelizacyjna, najczęściej wykonywana przy skromnym 
gitarowym akompaniamencie. Wielu naszych przyjaciół i spotykanych nawet przypadkowo osób 
przekonywało nas, by te piękne melodie i niebanalne teologicznie teksty utrwalić na płycie CD. 
Tak zrodził się pomysł, który latem tego roku udało się zrealizować w znanym krakowskim studiu 
nagrań „Nieustraszeni Łowcy Dźwięków”.

Płytę tę pragniemy zadedykować naszym ukochanym Rodzicom, Braciom i Bliskim, a nade 
wszystko Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, które z otwartymi ramionami włączyło nas 
kiedyś do zakonnej Wspólnoty i tej fascynującej misji głoszenia Obfitego Odkupienia, szczególnie 
ubogim i najbardziej opuszczonym. Dzięki zespołom Verdican i Copiosa zamieszczone na płycie 
„Credo” pieśni śpiewa już trzecie pokolenie redemptorystów. Te poruszające słowa i melodie pra-
gniemy ponieść dalej, by również poprzez muzykę stawać się prawdziwie misjonarzami Nadziei.

Dziękujemy naszym Przyjaciołom, bez których ta płyta nie powstałaby: niezwykle zdolnemu 
młodemu muzykowi z Poznania - Szymkowi Żurowskiemu za piękne aranżacje i niejedno skrzypcowe 
solo; Asi, Philippowi i Patrickowi Lange z monachijskiego zespołu „Semper Fidelis” oraz Braciom 
Klerykom za radość wspólnego muzykowania; Darkowi Greli za absolutny słuch i absolutną dla 
nas cierpliwość, a Darkowi Reguckiemu za perfekcjonizm, który nie zawstydza nawet amatorów, 
za artystyczne inspiracje, a nade wszystko za świadectwo wiary w Boga i trochę jednak w nas… 
„niewiernych tomaszów”:). Dziękujemy wszystkim Bliskim naszemu sercu, którzy w różny sposób 
przyczynili się do realizacji tego skromnego muzycznego projektu.

Pragniemy aby ta płyta, która jest naszym osobistym CREDO, była 
też „cegiełką” na rzecz misji naszych Współbraci, posługujących 

ofiarnie wśród ubogich z dzielnic nędzy w brazylijskim stanie 
Bahia, autentycznych Misjonarzy Nadziei.

Copiosa apud Eum redemptio!

współbracia redemptoryści
Tomasz & Maciej Sadowscy

Kontakt:
„Misjonarze Nadziei”, ul. Wysoka 1

33-170 Tuchów
    www.wsd.redemptor.pl

email: misjonarze.nadziei@gmail.com

“Misjonarze Nadziei”
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W drodze do...

Krok po kroku  
w odkrywaniu  

Bożego zamysłu  
względem mnie

Słyszałem wiele historii o tym, jak ktoś kiedyś pod wpły-
wem kogoś lub czegoś zmienił swoje życie. Ktoś zaczął 
pracować nad tym, co go zniewalało, ktoś inny zaczął 

walczyć o swoją rodzinę, ktoś jeszcze inny znalazł na nowo drogę do 
Kościoła i do Pana Boga; wiele jest takich historii i każda z nich jest 
inna, a jednak wszystkie one mają wspólny mianownik w postaci 
sytuacji, miejsca lub osoby, dzięki której coś zaczęło się zmieniać.

Ta moja historia, w pewnym sensie unikalna, a zarazem podob-
na do innych, nie ma na celu zapełnienia sobą kilku stron w tym 
numerze, ale ma być po prostu kolejnym dowodem na to, że Pan 
Bóg istnieje i nieustannie działa w naszym życiu, oraz że każdego 
dnia pomaga nam odkrywać to, co ma względem nas zaplanowane. 
Jeśli On coś zaplanował, to jest to dla nas na pewno dobre, bo taki 
jest Pan Bóg. Właśnie w tym duchu, jak wierzę, redakcja „Rodziny 
Odkupiciela” poprosiła mnie o napisanie artykułu o tym, co mnie 
zachwyciło u redemptorystów. Był to i jest nadal proces odkrywania 
mojej drogi i śladów Pana Boga na niej. Ale po kolei, krok po kroku.

Ktoś może zapytać, gdzie w odkrywaniu planu na życie jest Pan 
Bóg? Ano we wszystkim,  ponieważ ON ciągle troszczy się o nas. 
Sam nam o tym mówi na kartach Pisma Świętego: Kochasz [Boże] 
wszystko, co istnieje (…). Troszczysz się o wszystko, gdyż wszystko 
należy do Ciebie, Władco, Przyjacielu życia (Mdr 11, 24.26)! Wierzymy 
przecież, że Pismo Święte jest księgą objawioną nam przez Boga 
Ojca i zapisaną przez Bożych ludzi pod natchnieniem Jego Ducha. 
Dlatego wierzę tym wyżej przytoczonym słowom. Wierzę, że Bóg 
troszczy się konkretnie o mnie, o Łukasza Malinowskiego, i wierzę 
również, że z tej troski na pewnym etapie mojego życia otrzymałem 
ciekawą i dobrze płatną pracę. Wierzę również, że otrzymałem 
ją po to, aby się przekonać, iż ta forma mojej osobistej realizacji, 

br. Łukasz Malinowski
rok II
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W drodze do...

wprawdzie przynosi satysfakcję, 
ale nie daje pełnego szczęścia. 
Dzięki tej sytuacji pojawiła się 
refleksja nad życiem, taki „krok 
do przodu”; uświadomienie sobie 
faktu „bycia nie na swoim miej-
scu”. Dlatego zacząłem szukać 
swojej drogi życia.

W tym szukaniu swojego miej-
sca w świecie nawiedzałem różne 
miejsca, w tym również kościoły, 
i tak trafiłem na tuchowską ba-
zylikę. Tu kolejny krok w przód 
- w tej bazylice było (i w dalszym 
ciągu jest) coś, co mi szczegól-
nie odpowiadało, a mianowicie 
zamykane konfesjonały, które 
pomagały mi w głębokim prze-
żywaniu spowiedzi (kolejny krok 
w odkrywaniu tego, „co mi w du-
szy gra”). Coraz częściej byłem 
na Mszy świętej u redemptory-
stów, a tym samym coraz bar-
dziej poznawałem ich duchowość 
i wrażliwość – to następne kro-
ki. Kolejnym etapem był udział 
w rekolekcjach prowadzonych 
właśnie przez redemptorystów. 
Coraz bardziej czułem, że wła-
śnie ta rzeczywistość domu za-
konnego, w której realizują się 
osoby, które całkowicie zaufały 
i oddały się Panu Bogu, jest rze-
czywistością wprost dla mnie. 
I tak oto, tymi małymi krokami, 
Pan Bóg doprowadził mnie do 
dużo poważniejszego kroku, ja-
kim był moment podjęcia decyzji 
o poproszeniu o przyjęcie mnie 
do zgromadzenia.

Tylko dzięki Bożej opiece 
i wsparciu z Jego strony, rów-
nież wsparciu za pośrednictwem 

konkretnych osób i sytuacji, prze-
konałem się, że Zgromadzenie 
to jest właśnie moje miejsce i że 
to wszystko, co się działo do tej 
pory, te wszystkie kroki, to nie 
jest przypadek. Udało mi się zro-
bić ten najbardziej, jak do tej pory, 
przełomowy z kroków w moim 
życiu i wstąpić do Zgromadzenia.

To odkrywanie przeze mnie 
Bożego zamysłu względem mojej 
osoby, to kroczenie, trwa nadal 
i będzie trwało przez całe życie. 
Mam nadzieję, i wierzę w to głę-
boko, że jeśli będę się dawał pro-
wadzić Panu Bogu, to te „kroki” 
zaprowadzą mnie do Niego.

Na koniec chciałbym Cię po-
prosić, Drogi Czytelniku, abyś 
poświęcił sobie chwilę i patrząc 
w swoją przeszłość, spróbował 
dostrzec te małe kroki, którymi 
Bóg prowadzi Cię do siebie. Robi 
to nieustannie, każdego dnia, 
przez różne osoby i zdarzenia, 
a przede wszystkim przez swoje 
Słowo, które jest pochodnią dla 
stóp twoich, i światłem na two-
jej ścieżce (por. Psalm 119, 105). 
Czy dostrzegając te kroki zaufasz 
Słowu, odważysz się i skorzy-
stasz z tego BOŻEGO pomysłu 
na Ciebie?

Boże w Trójcy Świętej 
jedyny, 

bądź uwielbiony 
za opiekę i troskę  
względem nas, 
Twoich Dzieci.
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br. Dawid Gajda 
nowicjusz

Dlaczego 
brat zakonny?

Mam na imię Dawid, jestem kan-
dydatem na brata zakonnego 
w Zgromadzeniu Najświętszego 

Odkupiciela. Dlaczego wybrałem akurat powoła-
nie brackie, a nie kapłańskie? Już w trakcie szkoły 
zrodziło się we mnie pragnienie poświęcenia się 
Panu Bogu. To specyficzne pragnienie bycia osobą 
konsekrowaną, zakonnikiem, a nie kapłanem. 
Właściwie wiedziałem to od samego początku. 
Nie myślałem nigdy o kapłaństwie. Wiem, że 
Pan Bóg powołuje mnie do życia zakonnego, 
a nie kapłańskiego.

Najważniejsze jest to aby dobrze odczytać 
wolę Bożą i zadać sobie pytanie: Czego chce ode 
mnie Pan Bóg? Powołanie, którego drogą kroczę 
jest równie piękne jak powołanie kapłańskie. 
Pan Bóg powołuje  jednych do bycia kapłanami 
diecezjalnymi czy zakonnymi, drugich tylko do 
życia konsekrowanego, ale to nie znaczy, że 
powołanie brackie jest gorsze. Zakonnicy robią 
wiele dobrego i przez swoje życie konsekro-
wane prowadzą innych do Chrystusa. Ja swoje 
powołanie odczytałem i jestem pewny, że chcę 
być bratem zakonnym i że tego chce ode mnie 
Pan Bóg. Dla mnie jako nowicjusza, kandydata 
na brata zakonnego wzorem jest św. Gerard 
Majella – brat redemptorysta. Mam do niego 
szczególne nabożeństwo. To jemu szczególnie 
polecam moją drogę powołania. Był to święty 

W drodze do...
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człowiek, niesamowicie oddany Zgromadzeniu, 
otaczający miłością ubogich, pokorny, posłuszny 
swoim przełożonym. Może więc być wzorem do 
naśladowania. Bracia są ważną częścią naszego 
Zgromadzenia, pełnią róże posługi np. zakrystiani-
na, furtianina czy ekonoma. Kiedyś bracia zakonni 
pełnili również funkcje krawca czy zajmowali się 
ogrodem. Dbali o kościół, klasztor i ich otoczenie. 
Można powiedzieć, że bracia są niezbędni w życiu 
każdego zakonu czy zgromadzenia. Posługa bra-
ta zakonnego jest równie ważna, co posługa 
kapłana. Niestety nie ma wielu braci zakon-
nych. Brackie powołanie jest dziś zapomniane, 
dlatego potrzeba wiele modlitwy o powołania 

W drodze do...
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zakonne, modlitwy za młodych ludzi, aby się 
nie bali wybierać drogi powołania zakonnego, 
brackiego, aby decydowali się poświęcić swoje 
życie Najświętszemu Odkupicielowi jako bracia 
zakonni. Ludziom młodym potrzeba odwagi, aby 
nie bali się poświęcić swojego życia Panu Bogu, 
aby nie bali się odpowiedzieć na głos Bożego 
powołania, aby przed tym głosem nie uciekali.

 Obecnie jestem w nowicjacie, i przygotowuję 
się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. 
Nie żałuję decyzji, którą podjąłem. Wiem, że 
to moja droga, że Bóg powołuje mnie do tego, 
aby zostać bratem zakonnym. Jestem szczęśliwy 
będąc w nowicjacie, poznając Zgromadzenie 
i dowiadując się coraz więcej o posłudze brata 
zakonnego. Matce Bożej Nieustającej Pomocy, 
patronce naszego Zgromadzenia, dziękuję za 
przeżyty czas postulatu i za ten kolejny etap 
formacji, który obecnie przeżywam. Jej również 
polecam sprawę brackich powołań i proszę o siły 

W drodze do...

dla mnie w realizacji mojego zakonnego powo-
łania. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć słowa św. 
Jana Pawła II które wypowiedział w 1983 roku 
do braci zakonnych: „Chciałbym powiedzieć 
szczególne słowo o zakonnikach – braciach, by 
ich pochwalić i zachęcić. Wasze powołanie, moi 
kochani bracia, nie jest łatwe, zwłaszcza z uwagi 
na ducha świata, który nie ceni ewangelicznego 
ubóstwa i pokornej służby. Waszym powołaniem 
jest naśladowanie Chrystusa przez całe życie 
będące totalnym oddaniem siebie, czego na 
ogół świat nie ceni”. Konstytucja 55. naszego 
Zgromadzenia mówi, że wszyscy redempto-
ryści, a więc i ojcowie i bracia, są prawdziwie 
misjonarzami. Wszyscy tak samo mają głosić 
światu Obfite Odkupienie. Bracia mogą pełnić 
w naszym Zgromadzeniu wszystkie funkcje, 
które nie wymagają święceń. Wiem, że będę 
szczęśliwy będąc bratem zakonnym, bo pragnę 
żyć według rad ewangelicznych: czystości, ubó-
stwa i posłuszeństwa oraz służyć Kościołowi 
w Zgromadzeniu Redemptorystów.
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Br. Aleksander Ćwik i br. Marcin Wojdan: 
Od kiedy Ojciec posługuje we wspólnocie 
Cenacolo? Kiedy i jak to się zaczęło?

O. Sławomir Pawłowicz: To już ósmy rok, jak 
posługuję w Cenacolo. Jak to się zaczęło? W lipcu 
2008 r. odbywały się w Tuchowie VII Redemp-
torystowskie Dni Młodzieży. Wśród zaproszo-
nych gości byli też członkowie tej wspólnoty. 
Mówili uczestnikom o swoim życiu, w którym 
doświadczyli uzależnienia od narkotyków, a póź-
niej odnaleźli przebaczającą i uzdrawiającą miłość 
Chrystusa w domu wspólnoty w Porębie Radlnej. 

Po kilku tygodniach, ponieważ nie mieli kapła-
na, zadzwonili do Tuchowa z prośbą o odprawie-

nie u nich Mszy św. Pojechali wtedy do Poręby 
o. Piotr Podraza i br. Łukasz Kalisz.  Odtąd zaczęły 
się ich cotygodniowe wyjazdy do Cenacolo, by 
posługiwać przede wszystkim przez sprawowanie 
sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 
W ten sposób zaczęła się też budować przyjaźń 
między redemptorystami i wspólnotą.

Bracia: Czy ktoś zaproponował Ojcu posługę 
dla wspólnoty Cenacolo, czy też od Ojca 
wyszła ta inicjatywa?

S.P.: W pierwszych miesiącach 2009 r. o. Piotr 
został skierowany przez naszych przełożonych na 
nową placówkę do Rowów i trzeba było znaleźć 

Z posługą 
w Wieczerniku

Wywiad z o. Sławomirem Pawłowiczem, 
wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie,

posługującym we wspólnocie Cenacolo

Być redemptorystą
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Być redemptorystą

kogoś, kto by mógł go zastąpić w posłudze w Ce-
nacolo. Czy to on, czy też Łukasz - nie pamiętam już 
tego teraz - zapytał mnie, czy nie podjąłbym się tej 
posługi. Zgodziłem się i już 19 marca, w Uroczystość 
św. Józefa, wraz z br. Łukaszem po raz pierwszy po-
jechałem do Poręby. Wraz z upływem czasu, nasza 
posługa w Cenacolo poszerzyła się także o święta 
i uroczystości, jak i o różne spotkania organizowane 
przez wspólnotę. Gdy Łukasz przyjął święcenia 
prezbiteratu, na prośbę chłopaków, podjęliśmy się 
odprawiania Mszy św. również w każdą niedzielę, 
jeżeli to tylko było możliwe. Tak jest do dzisiaj. 
W niedzielnej Mszy św. uczestniczą też okoliczni 
mieszkańcy i przyjaciele wspólnoty.

B.: Skąd w ogóle wzięła się nazwa 
„Cenacolo”, czym jest ta wspólnota?

S.P.: Wspólnota „Cenacolo”, czyli „Wieczernik”, 
powstała 16 lipca 1983 r. w Saluzzo na północy 
Włoch. Została założona przez siostrę Elvirę Petroz-
zi, która przez wiele lat odczuwała w swym sercu 
potrzebę i wołanie Boże, aby poświęcić swe życie 
młodzieży zepchniętej na margines, rozczarowanej 
życiem, smutnej, zagubionej, często zniszczonej 

przez uzależnienia. Ta prosta kobieta, która skoń-
czyła zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej, 
poprzez założoną wspólnotę, w której nie ma ani 
psychoterapeutów, ani nie stosuje się środków 
farmakologicznych, pomogła do dziś tysiącom 
osób wyjść z nałogów. Kiedy pytają ją, jaką ma 
terapię, odpowiada: Nie wiem, u mnie jest Chry-
stoterapia – Jezus leczy. Dlatego też w centrum 
każdego domu znajduje się kaplica z Chrystusem 
obecnym w Najświętszym Sakramencie. Drugą 
najważniejszą pomocą są członkowie wspólno-
ty sami dla siebie, ponieważ każdy kto kiedyś 
przeszedł przez piekło uzależnienia, dobrze wie, 
co ten, który przychodzi po pomoc, czuje Można 
więc powiedzieć, że funkcjonowanie wspólnoty 
opiera się na dwóch filarach: modlitwie i pracy. 

Wspólnota Cenacolo została zatwierdzona 
przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Między-
narodowe Stowarzyszenie Wiernych. Jej domy, 
których jest dzisiaj przeszło 60, istnieją w 18 kra-
jach. W Polsce są trzy domy, tylko dla chłopców: 
w Giezkowie (koło Koszalina; ten dom powstał 
jako pierwszy – 15 lat temu), w Jastrzębiu-Zdroju 
(koło Katowic; powstał w 2002 r.) i w Porębie 
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Radlnej (od 2004 r.). Dziewczęta z Polski pragnące 
wstąpić do wspólnoty mogą to uczynić w innych 
krajach w Europie. 

We wspólnocie powstało żeńskie zgromadzenie 
zakonne Sióstr Misjonarek Zmartwychwstania. 
Posiada ona też własnych kapłanów i braci konse-
krowanych. Żyją w niej także rodziny. Członkowie 
wspólnoty pracują również na misjach, m.in. 
w Liberii, Meksyku, Peru i Brazylii. 

B.: W jaki sposób można dołączyć 
do wspólnoty?

S.P.: Osoby, które pragną wstąpić do wspól-
noty uczestniczą najpierw w tzw. kolokwiach. 
Poznają na nich czym jest wspólnota, jakie obo-
wiązują w niej zasady. Zastanawiają się nad 
swoją wolą przemiany. Po kolokwiach chłopak 
czy dziewczyna zostają zaproszeni do spędze-
nia kilku dni (od rana do wieczora) w jednym 
z domów wspólnoty, aby zapoznać się z dniem 
powszednim we wspólnocie. Jeżeli po takim 
doświadczeniu dana osoba pragnie wstąpić 
do Cenacolo, zostaje przyjęta i skierowana do 
konkretnego domu wspólnoty. Kolokwia są 
organizowane także dla rodziców. Również 
oni w czasie swoich spotkań poznają czym jest 
wspólnota, ale przede wszystkim otrzymują po-
trzebne informacje, w jaki sposób mogą pomóc 
synowi czy córce, którzy decydują się wstąpić 
do wspólnoty. 

B.: Na czym polega Ojca posługa w Cenacolo? 
Co Ojciec tam robi?

S.P.: Tak jak już wcześniej wspomniałem, moja 
posługa polega przede wszystkim na sprawo-
waniu sakramentu pokuty i pojednania oraz 
Eucharystii. W ciągu tych lat prowadziłem także 
katechezy, pomagałem przygotować się do bierz-
mowania, a nawet przygotowywałem do chrztu 
jednego z chłopaków. Później, w czasie Wigilii 
Paschalnej, mogłem go włączyć do Kościoła 
przez chrzest i udzielić mu także sakramentów 
bierzmowania i Eucharystii. Najważniejsze jest 

jednak bycie z nimi i rozmowa, zwyczajne, przy-
jacielskie towarzyszenie. 

B.: Co z rodzicami chłopaków i dziewczyn, 
którzy są we wspólnocie? Czy także oni mają 
jakieś spotkania?

S.P.: Matka Elvira od początku bardzo moc-
no podkreślała, że również rodzice potrzebują 
nawrócenia, przemiany swojego życia. Dlate-
go także dla nich organizowane są spotkania. 
Odkąd jako redemptoryści zaczęliśmy posłu-
giwać we wspólnocie, spotkania dla rodziców 
z Polski południowo-wschodniej (od Krakowa, 
po Kielce, do Lublina), którzy mają swoje dzieci 
w Cenacolo, odbywają się w Tuchowie (zwykle 
raz w miesiącu, a nieraz i częściej). Co roku są 
też organizowane dla rodziców z całej Polski 
rekolekcje – w Wielkim Poście i w październiku. 
Przyjeżdżają na nie i głoszą konferencje kapłani 
ze wspólnoty. Ponieważ wśród rodziców, którzy 
są już dłużej we wspólnocie zrodziła się potrzeba 
pogłębienia ich życia religijnego, w tym roku 
zostałem poproszony przez odpowiedzialnych 
za wspólnotę o przeprowadzenie dla samych 
małżonków dodatkowych spotkań rekolekcyj-
nych. W sumie odbyły się trzy takie spotkania.  

 B.: Czy są jeszcze jakieś inne spotkania 
organizowane przez wspólnotę?

S.P.: Tak. Największym spotkaniem jest 
„Święto Życia” organizowane co roku w Saluz-
zo w pobliżu święta Matki Bożej Szkaplerznej 
(to dzień „narodzenia” wspólnoty). Spotkanie 
to rozpoczyna się zawsze w czwartek po po-
łudniu i kończy się w niedzielę po południu. 
Uczestniczą w nim członkowie wspólnoty z ca-
łego świata, rodzice i przyjaciele wspólnoty. 
Stanowi ono zawsze okazję, by podziękować 
Bogu za to wszystko, co dokonuje się każdego 
roku dzięki wspólnocie w życiu tak wielu ludzi, 
a jednocześnie podziękować tym, którzy wspie-
rają wspólnotę. W wymiarze poszczególnych 
domów taki sam charakter ma „Święto Domu” 
czy spotkanie wspólnoty i jej przyjaciół z okazji 
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kolejnej rocznicy powstania danego domu. 
Co roku są też organizowane specjalne 
spotkania wspólnoty z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy. Z okazji 
Bożego Narodzenia wspólnota organizuje 
w różnych krajach jasełka. Od wielu lat są 
także organizowane przez Cenacolo różne 
przedstawienia i recitale. Pierwszym z nich 
był „Z ciemności do światła” (był prezento-
wany przez wspólnotę także w Tuchowie, 
podczas jednego z Wielkich Odpustów). 
Do najbardziej znanych przedstawień na-
leżą: „Syn marnotrawny”, „Credo” i „Cre-
do nella Misericordia” (ten ostatni można 
było zobaczyć w lipcu w Tarnowie z okazji 
Światowych Dni Młodzieży). Od kilkunastu 
lat członkowie uczestniczą też w Pieszej 
Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. 
Ponadto głoszą świadectwa wszędzie tam, 
gdzie są zapraszani. 

B.: A jak wygląda zaangażowanie 
świeckich w taką wspólnotę?

S.P.: Mimo że wspólnota nie ma żadnych 
zabezpieczeń finansowych, to ci młodzi 
ludzie nie są głodni, posiadają wszystko to, 

co jest im potrzebne do życia i do powsta-
wania z uzależnień. Jest to możliwe dzięki 
temu, że Bóg, posługując się ludźmi dobrej 
woli, troszczy się o wszystko i daje im to, 
czego potrzebują. Każdy dom ma swoich 
przyjaciół - zarówno kapłanów, siostry za-
konne, jak i osoby świeckie. Wspierają oni 
wspólnotę swoją modlitwą, darami serca.  

B.:  Co Ojcu daje posługa w Cenacolo?
S.P.: Przede wszystkim to, że mogę przez 

nią realizować się w pełni jako redempto-
rysta. To nie tylko ja coś daję, ale przede 
wszystkim o wiele więcej od nich otrzymuję. 
Wciąż mogę doświadczać, jak ci młodzi ludzie, 
pogubieni wcześniej w życiu, doświadczyw-
szy spotkania z Jezusem, chcą na nowo żyć 
i nabierają nadziei. Jakże wielka to dla mnie 
łaska, że mogę im przez posługę w sakramen-
cie pokuty pomagać doświadczać Bożego 
miłosierdzia i mówić o Jego miłości. Wiele 
radości daje mi także spotkanie z nimi po kilku 
latach. To są już zupełnie inni ludzie. Choć już 
wyszli ze wspólnoty, są dalej z nią związani 
i chętnie uczestniczą w różnych spotkaniach, 
by dalej wzrastać w wierze. 

Być redemptorystą
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Św. Jan Paweł II, przybywając nad Morze 
Bałtyckie do Gdyni w dniu 11 czerwca 
1987r., w homilii do ludzi morza powie-

dział: „Morze to obszar szeroko otwarty, który 
człowieka przyzywa. Przyzywa ludzi. Przyzywa 
narody. Ci, którzy idą za tym wezwaniem, nazy-
wają się ludźmi morza”. Tak więc ludzie morza 

to ci, których praca, życie i czas wolny związane 
są z morzem. Morze jest drogą do spotkania 
z drugim człowiekiem, ale także jest drogą do 
budowania wspólnoty.

Papież z Polski podkreślił także, że „morze 
mówi człowiekowi o potrzebie szukania siebie 
nawzajem, o potrzebie spotkania i współpracy, 

W STRONĘ   
LUDZI MORZA

o. Edward Pracz CSsR
Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza
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o potrzebie solidarności międzyludzkiej i między-
narodowej”. Z nauczania Jana Pawła II wynika, 
że ludzie morza to wielka wspólnota, którą na-
leży zauważyć i zwrócić się w jej stronę. Jest to 
wspólnota w drodze.

Wśród ludzi morza są marynarze i rybacy. 
Wielu z nich spędza długie miesiące 
w ograniczonej przestrzeni, z dala od swoich rodzin 
i bliskich. To oni stawiają czoła potężnym siłom 
natury. Jest ich prawie 1200 000 zatrudnionych 
we flocie handlowej. Wielu z nich pochodzi z Azji. 
Podejmują oni pracę na pięćdziesięciu tysiącach 
statków, które pracują dniem i nocą, przewożąc 
90% towarów. Jeżeli spojrzymy wokół na miejsca, 
gdzie mieszkamy i pracujemy, uświadamiamy 
sobie, że większość mebli i wyposażenia IT, 
których używamy, zostało przetransportowanych 
statkami. Ci ludzie są często niewidoczni, gdyż 
mówi się o ilości przewożonych towarów, ale 
mało o ludziach, którzy te towary przewożą. 
Ci ludzie żyją w długiej z rozłące rodzinami, są 
narażeni na samotność. Niekiedy są opuszczeni, 
w obcych portach, odarci ze swej godności. Nasz 
założyciel, św. Alfons Maria Liguori, dostrzegał 
ludzi opuszczonych i ubogich, niósł im pomoc. 
Zapewne nie był mu obcy wielki port w Ne-
apolu. A zatem, podobnie jak on, nie możemy 
zaniedbać tych, którzy są w drodze i potrzebują 
duchownego wsparcia.

Św. Jan Paweł II w liście apostolskim o dusz-
pasterstwie ludzi morza napisał: „Ludzie morza 
od dawna wzywają imieniem Stella Maris Tę, 
w której opiekę zawsze ufali - Maryję Pannę. 
Jej Syn Jezus Chrystus towarzyszył swoim 
uczniom w przeprawach łodzią, pomagał im 
w trudnościach codziennej pracy i uspokajał 
burze. Także kościół towarzyszy ludziom morza 
i troszczy się o szczególne potrzeby duchowe tych, 
którzy przez życie i pracę związani z morzem”. 
W stronę ludzi morza zwracali się też poprzednicy 
Jana Pawła II. Pius XI 17 kwietnia 1922 r. wydał 
dokument Apostleship of the Sea for Catholic 
Seafarers. Wyraził w nim przekonanie, że: „tak 
szlachetna przedsięwzięcie, wsparte gorliwym 
wysiłkiem duchownych i świeckich rozprzestrzeni 
się wzdłuż brzegów morskich na obu półkulach”. 
To przedsięwzięcie to duszpasterstwo ludzi morza.

Papież Paweł VI ustanowił Papieską Radę Dusz-
pasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze 
- Pontificia Commissio de Spirituali Migratorum 
atque Itinerantium Cura - w celu duszpaster-
skiej opieki nad „ludźmi w drodze”, jak migranci, 
uchodźcy, uciekinierzy, ludzie przesiedleni, rybacy, 
marynarze, podróżnicy itd. Zaś Benedykt XVI, 
podczas modlitwy Anioł Pański w dniu 5 czerwca 
2005 r., powiedział: „Zwracam moje myśli w kie-
runku tych, którzy są daleko od swojej ojczyzny, 
często także od rodziny, i mam nadzieję, że na 

Być redemptorystą
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swojej drodze spotykać będą zawsze przyjacielskie 
twarze i witające serca, które potrafią podtrzymać 
ich w trudnościach codziennego życia”.

Należy też zaznaczyć redemptorystowską 
pracę na rzecz ludzi morza, do których zaliczamy, 
oprócz marynarzy i rybaków, także pracowników 
portowych pracujących na platformach wiert-
niczych, emerytowanych ludzi morza, a także 
żony i dzieci oraz stałych współpracowników 
dzieł Duszpasterstwa Ludzi Morza. 

Duszpasterstwo Ludzi Morza w Gdyni pro-
wadzone jest przez redemptorystów od 1957 r. 
Ksiądz biskup Kazimierz Kowalski zapropono-
wał redemptorystom, by w Gdyni, blisko portu, 
powstał ośrodek duszpasterstwa morskiego, 
aby posługą duszpasterską wspierał maryna-
rzy, rybaków i ich rodziny. Z tą sprawą, w roku 
1957, ksiądz biskup zwrócił się do prowincjała 
redemptorystów o. Kazimierza Hołdy, prosząc 
o wyrażenie zgody na otwarcie domu redemp-
torystów w Gdyni. Założenie placówki stało się 
zadaniem o. Józefa Kroka.

Duszpasterstwo Ludzi Morza w Gdyni realizuje 
duszpasterską działalność poprzez:

•	 odwiedzanie marynarzy na statkach
•	 wyjście naprzeciw człowieka, przywitanie 

go i zaproszenie
•	 troska o marynarzy, którzy zostali opusz-

czeni i porzuceni przez armatorów
•	 udzielanie wsparcia rodzinom w trudnych 

sytuacjach życiowych
•	 odwiedzanie marynarzy w szpitalach
•	 spotkania z osieroconymi rodzinami
•	 służenie transportem
•	 posługę sakramentalną
Msze św. celebrowane na statkach, a także 

w naszym Morskim Kościele.
Nie można nie wspomnieć o tragediach 

morskich. W sobotę 21 lutego 2015 r. została 
odprawiona Eucharystia w intencji zaginio-
nych marynarzy ze statku m/v „Cemfjord”. 
Podczas Mszy św. zapalono świece przesłane 
ze Szkocji, z pobliża miejsca zatonięcia statku. 
Po Mszy św. w Kaplicy św. Piotra została po-

Być redemptorystą



Rodzina Odkupiciela 3 (76) 201618

święcona tablica upamiętniająca zaginionych 
marynarzy

W celu umożliwienia marynarzom codzien-
nego kontaktu ze Słowem Bożym gdyński ośro-
dek rozprowadza Biblię w różnych językach 
świata. Wielkim wyzwaniem jest posługa 
wobec marynarzy z Chin. Zakupiono dla nich 
500 egzemplarzy Biblii w języku chińskim. 
Należy podkreślić zainteresowanie i wdzięcz-
ność, z jaką ludzie przyjmują Biblię w swoim 
języku. Klub Stella Maris w Gdyni jest otwarty 
codziennie, także w niedziele i święta w godzi-
nach od 14.00 do 22.00 i przyjmuje marynarzy 
z całego świata, niezależnie od narodowości czy 
wyznania. Duszpasterstwo Ludzi Morza bierze 
udział w misji Jezusa, 
a jest nią przyniesie-
nie wszystkim Dobrej 
Nowiny o tym, że Bóg 
jest miłością , i że ko-
cha każdego człowie-
ka. Pamiętając słowa 
Jana Pawła II o tym, 
że „Miłość i przyjęcie 
drugiego jest pierwszą 
i najbardziej skuteczną formą ewangelizacji” 
trzeba postarać się, aby ludzie morza mogli 
znaleźć dom z dala od domu. Jego Eminencja 
kardynał Antonio Maria Veglió, przewodniczący 
Papieskiej Rady do spraw Duszpasterskiej Troski 
o Migrantów i Ludzi w Drodze, na rozpoczęcie 
XXIII Światowego Kongresu Duszpasterstwa 
Ludzi Morza w Rzymie 19 listopada 2012 r. po-
wiedział: „Dla marynarzy, którzy przybywają 
do obcych portów, z dala od miasta, obecność 
centrum Apostolatus Maris z kapelanem i wo-
lontariuszami jest zawsze latarnią dla tych, 
którzy żeglowali tygodniami tylko w swoim 
towarzystwie. Stała służba dawana z miłością, 
w odpowiedzi na potrzeby wszystkich nieza-
leżnie od wyznania i narodowości, przynosi 
nadzieję w momentach zniechęcenia. Solidar-
ność z wykorzystywanymi i opuszczonymi 
marynarzami jest wyrazem miłości Chrystusa 

dla wszystkich. Swoim życiem, często nic nie 
mówiąc, jesteście głosicielami ewangeliza-
cji. Kościół docenia Waszą pracę i jest Wam 
wdzięczny za to, co robicie”.

Niech przykładem będzie list rosyjskiej załogi 
statku m/v „Vyritsa” pracującego pod flagą Belgii. 

Kapitan i załoga m/s „VYRITSA”, pływającego 
pod flagą Belgii, wyrażają wdzięczność inspekto-
rowi z ramienia ITF w Gdyni, Panu Grzegorzowi 
Dalekiemu i Ojcu Edwardowi Praczowi – Euro-
pejskiemu Koordynatorowi Duszpasterstwa Ludzi 
Morza, za pomoc i wsparcie okazane w trudnym 
dla załogi czasie postoju na redzie portu Gdynia 
podczas zmiany armatora statku oraz za dobroć 
i gościnność, gdy statek cumował przy nabrzeżu.

Liczymy na Wasze 
wsparcie także w dal-
szej naszej pracy i ży-
czymy Wam owocnej, 
nielekkiej, lecz bar-
dzo potrzebnej pracy 
w dziedzinie pomocy 
ludziom morza i roz-
szerzenia Waszej szla-
chetnej działalności na 

wszystkie porty świata, na wszystkich morzach 
i kontynentach!

6 czerwca 2016 r.
Kapitan m/s „VYRITSA”

Należy wspomnieć, że w II Niedzielę Wiel-
kanocy (Niedziela Miłosierdzia Bożego) odmó-
wiono w naszym Morskim Kościele koronkę do 
Bożego miłosierdzia w różnych językach świata. 
Marynarzom, rybakom, instytucjom morskim 
przekazano Tryptyki Bożego Miłosierdzia, a także 
tzw. Dziennik Pielgrzymki, aby modlono się 
koronką do Bożego miłosierdzia na morzach 
i oceanach świata. Po roku pielgrzymowania 
powrócił już jeden z tryptyków. Wywarło to 
nasze niesamowite wzruszenie.

Słowa Pana Jezusa: „Pragnę, aby świat cały 
poznał Miłosierdzie moje” nabrały szczególnego 
znaczenia dla tych, którzy są w drodze.

Być redemptorystą



Rodzina Odkupiciela 3 (76) 2016 19

Duchowość

Jezus Chrystus –  
Słowo skierowane 
przez Boga do ludzi

o. Adam Kośla CSsR
misjonarz

wychowawca i wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium  
Duchownym Redemptorystów w Tuchowie

Bóg wypowiedział jedno Słowo. Słowo, przez które wszyst-
ko się stało, co się stało, a bez którego nic się nie stało. 
To Słowo Przedwieczne rozbiło namiot pośród nas, ludzi, 

przyjmując ciało z Maryi Dziewicy (por. J 1,1-2). Jezus Chrystus 
Słowo objawił nam całą prawdę, abyśmy poznając ją stawali się 
istotami wolnymi, zdolnymi wybrać życie. Jezus objawił człowie-
kowi prawdziwą twarz Boga Ojca – Ojca miłości i miłosierdzia, 
bliskiego, czułego i zatroskanego o los człowieka; którego jedynym 
pragnieniem jest, byśmy wszyscy byli zbawieni, czyli wybrali życie. 
Wiara jako znajomość i wyznawanie prawdy o Bogu i o człowieku 
„rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo 
Chrystusa”( Rz 10,17).

Słowo – Jezus z Nazaretu przekazuje i nakazuje głoszenie tego 
Obfitego Odkupienia ludziom, którzy Go poznali, umiłowali i poszli 
za Nim. Najpierw byli to Apostołowie, a wśród nich św. Paweł, 
który powiedział: „biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 
9,16). Oni to głosili słowo Chrystusa, starając się przekazać je bez 
zmian swoim następcom, którzy z kolei przekazywali je następnym 
pokoleniom. Ten nakaz głoszenia Słowa podejmowali ludzie różnych 
ras, języków, statusu społecznego, mężczyźni i kobiety, kapłani, 
zakonnicy, osoby świeckie. Jednym z nich był św. Alfons Maria de 
Liguori, doktor Kościoła. Był on istotnie jednym z największych 
głosicieli Słowa w Królestwie Neapolu w wieku XVIII, szczególnie 
pośród ludu wiejskiego, żyjącego w ignorancji religijnej, ubóstwie 
duchowym i materialnym.

Biorąc pod uwagę całe Jego życie możemy łatwo zauważyć, 
że głoszenie Słowa, czyli Jezusa Odkupiciela człowieka było jego 
charyzmatem, jego racją bycia. W życiu Alfonsa można mówić 
o trzech etapach głoszenia Słowa, a każdy z nich posiada własną 
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charakterystykę i znaczenie. Pierwszy etap to 
lata młodzieńcze (1713 – 1726), okres w którym 
Święty Neapolu zaczyna odczuwać wezwanie 
do apostolatu. To zaproszenie przyjmuje czyniąc 
refleksje nad darem łaski sakramentu chrztu 
świętego, jego profetycznego jego wymiaru. 
Realizuje go poprzez świadectwo chrześcijań-
skiego życia, intensywne życie sakramentalne, 
częstą adorację Najświętszego Sakramentu, 
podczas której odczuwał w sobie wzrastające 
powołanie do życia kapłańskiego; ewangeli-
zował poprzez swój zawód adwokata, który 
wykonywał sumiennie, uczciwie i z szacunkiem 
dla prawdy, przezwyciężając niebezpieczeństwa 

moralne, na które był narażony. Głoszenie Je-
zusa jako żywego obrazu Miłosiernego Ojca 
rozwijał jako członek Stowarzyszenia Matki 
Bożej Miłosierdzia poprzez konkretne dzieła 
miłosierdzia, jak między innymi: odwiedziny 
więźniów, przyjmowanie podróżnych, troskliwe 
leczenie chorych. W życiu świętego Alfonsa to 
aktywne uczestnictwo w Stowarzyszeniu było 
istotnym doświadczeniem, ponieważ były to 
pierwsze spotkania Świętego z ludzkim cierpie-
niem i pierwszym konkretnym zadaniem, które 
przygotowywało go do podjęcia w niedalekiej 
przyszłości działań na polu ewangelizacyjnym.

Duchowość
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Taka możliwość realnie pojawia się w drugim 
etapie misyjnego życia Alfonsa (1726 -1732), kiedy 
to jako młody kapłan poświęcał się całkowicie 
ewangelizacji ludu. Spełniał swoją posługę ka-
płańską w najbiedniejszych dzielnicach Neapolu, 
przezwyciężając uprzedzenia klasowe, pochodził 
przecież z arystokratycznej rodziny. Przy pomocy 
współpracowników świeckich założył dzieło „Ka-
plic wieczornych”, dzięki czemu mógł w różnych 
miejscach miasta gromadzić prostych ludzi (rze-
mieślników, obwoźnych sprzedawców, tragarzy, 
rybaków, itp.) nauczając ich katechizmu oraz prak-
tycznego życia chrześcijańskiego. Dzieło to szybko 
się rozprzestrzeniło, stając się szkołą wychowania 

religijnego i społeczne-
go. Jako członek Misji 
Apostolskich Alfons 
dotarł ze Słowem do 
wielu odległych osie-
dli, wiosek i miaste-
czek, głosząc prawdy 
wieczne poprzez misje. 
Żył czyniąc wszystko, 
co było w jego mocy, 
by pomóc braciom 
i siostrom spotkać się 
z Jezusem, poznać Go, 
rozkochać się w Nim 
i pójść za Nim, aby 
w pełnej wolności 
odrzucili to wszystko 
(grzech, ojca grzechu 
szatana) co nie pozwa-
lało im żyć w radości 
i łasce. 

W miarę rozwoju 
swojej działalności 
ewangelizacyjnej 
Młody Kapłan coraz 
bardziej uświada-
miał sobie w jak dra-
matycznej sytuacji 
religijnej i moralnej 
znajdują się opuszcze-

ni ludzie. Doszedł do wniosku, że aby dotrzeć 
do nich wszystkich, potrzeba nowej siły, bar-
dziej aktywnej i licznej. Świadomy tak wielkiej 
potrzeby, inspirowany Duchem Bożym, zakła-
da Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
w małym górskim miasteczku Scala w 1732 roku, 
rozpoczynając tym aktem trzeci etap swojej 
działalności misyjnej. W ten sposób chciał się 
włączyć w powszechną misję Kościoła – misję 
zbawienia każdego człowieka. Swoim współbra-
ciom misjonarzom wyznaczył jako specyficzny 
cel ich życia i działania głoszenie Słowa - Jezusa 
Chrystusa - Odkupiciela człowieka. Jak mie-
li to czynić? Przede wszystkim poprzez misje 
ukierunkowane na ubogich, potrzebujących 
i oddalonych. W swoim Zgromadzeniu Alfons 
był bez wątpienia pierwszym głosicielem Słowa, 
prowadząc przez 30 lat aktywną działalność, 
ewangelizując ludność ówczesnego Królestwa 
Neapolu, szczególnie najbardziej opuszczonych 
i pozbawionych pomocy duchowej. Alfons Maria, 
wykorzystując różnorodne talenty, jakimi został 
obdarzony przez Boga, głosił Jezusa, który jest 
obrazem Boga Ojca poprzez słowo mówione i sło-
wo pisane, poprzez muzykę, którą komponował, 
popularne pieśni, które układał, poezję, którą 
pisał, obrazy, które malował, a nawet kościoły 
i klasztory, które projektował. A wszystko po 
to, aby oddziaływując na zmysły (słuch, wzrok, 
dotyk, mowę) dotrzeć z obfitym odkupieniem 
bezpośrednio do każdego serca, nawet tego 
najbardziej oddalonego, poranionego, strapio-
nego, by poznało ono Odwieczne Słowo, które 
stało się ciałem.

Alfons kontynuował dzieło odkupienia Jezusa 
Chrystusa poprzez misje popularne, tak bardzo 
potrzebne, by zachować i ożywić wiarę wśród 
ludzi, szczególnie w regionach, gdzie żyli oni 
oddaleni od centrów religijnych. Był przekonany, 
że ta forma głoszenia Słowa, rzetelnie przygo-
towana i poważnie rozwijana, przyniesie z całą 
pewnością obfite owoce w formie nawrócenia, 
powrotu do praktyk religijnych i częstego ko-
rzystania z sakramentów. Zapewniał on, że „…

Duchowość
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dzięki przepowiadaniu Słowa nawrócono 
świat…ale także dzięki przepowiadaniu 
tegoż Słowa zachowuje się wiarę.” Święty 
Wieku Oświecenia uważał, że to wymaga 
od misjonarza życia moralnego na wysokim 
poziomie, poważnego przygotowania inte-
lektualnego, całkowitego zaangażowania. 
Podkreślał, że bardzo ważne jest przygoto-
wanie duchowe misjonarza poprzez modli-
twę, rozważanie wydarzeń zbawczych, post 
i ascezę; nie mniejszy nacisk kładł także na 
przygotowanie od strony technicznej do 
prowadzenia misji.

Jest praw-
dą, że misje 
polegają na 
g ł o s z e n i u 
Słowa, lecz to 
Słowo powin-
no najpierw 
stać się ciałem 
w życiu tego, 
który je głosi, 
p o n i e w a ż 

głoszenie, jak każde inne dzieło ludzkie, 
realizuje się w wolności ducha. Głoszący 
winien to Słowo czuć, żyć Nim i z Jego po-
wodu cierpieć. Pomiędzy Słowem w wierze 
i życiem tego, który je głosi winna zachodzić 
wewnętrzna spójność. „Tylko ten, kto mówi 
z serca i praktykuje to, co głosi, ten będzie 
mówił do serc innych i zdoła je poruszyć 
do miłowania Boga i bliźnich”. Spójność 
w życiu osobistym głosiciela Słowa jest ab-
solutnie potrzebna; jest ona także potrzebna 
z racji zewnętrznych, społecznych, ponieważ 
ludzie osądzają, czy sposób życia misjona-
rza jest spójny z głoszonym przez niego 
przesłaniem. Wierni nie przyjmują, a wręcz 
pogardzają kazaniami tego głosiciela Słowa, 
którego życie jest sprzeczne z tym, co głosi. 
Założyciel redemptorystów przypomina, 
że nie ma dobrego głoszenia słowa bez 
uprzedniego studiowania doktryny, gdyż 

ten, kto głosi bez przygotowania sprawia, 
więcej zła niż pożytku. Innym warunkiem, 
by pomóc ludziom prostym w poznaniu 
Słowa, jest głoszenie z prostotą, tzn. poprzez 
proste wyjaśnienia i jasność przepowia-
dania.

Dzisiejsi duchowi synowie Świętego Al-
fonsa Liguori świadomi zadania, jakie zosta-
ło im przekazane i zawierzone, tj. niesienia 
ludziom Obfitego Odkupienia, podejmują je 
ufając, że Duch Boży pozwoli im głosić Sło-
wo z mocą, czyniąc ze słuchającychuczniów 
Chrystusa. Obecne prawodawstwo Zgro-
madzenia (Konstytucje i Statuty), zgodnie 
z myślą Założyciela, wskazują i potwierdza-
ją, że Zgromadzenie jest współpracow-
nikiem Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, 
że jest otwarte na współczesny świat i że 
podejmuje z odwagą współczesne proble-
my i rodzące się wyzwania. Potwierdzają 
zarazem, że pierwszym dziełem redemp-
torysty jest głoszenie misterium Jezusa 
Chrystusa przez ewangeliczną prostotę życia 
i przepowiadanie. To głoszenie skierowane 
jest zgodnie z tradycją i prawodawstwem 
Zgromadzenia (konst. 3) do czterech grup: 
„…są ci, których Kościół nie mógł jeszcze 
ubogacić wystarczającymi środkami zba-
wienia, albo ci, którzy jeszcze w ogóle nie 
słyszeli przepowiadania Kościoła, czy też 
nie przyjmują go jako „Ewangelię” oraz ci, 
którzy ponoszą szkodę na skutek podziału 
Kościoła. Zgromadzenie obejmuje również 
apostolską troską wiernych korzystających 
ze zwyczajnej posługi duszpasterskiej…”. 

Oby każdy redemptorysta, żyjący świa-
domie sakramentem chrztu, zanurzony 
poprzez konsekrację zakonną w chryzmat 
i tradycję Zgromadzenia wsparty wsta-
wiennictwem świętego Alfonsa, obdarzo-
ny mocą Ducha Świętego, głosił Słowo 
Życia tym, do których Chrystus, Kościół 
i Zgromadzenie go posyła, czyli najbar-
dziej opuszczonym.

Duchowość

„Tylko ten, kto mówi 
z serca i praktykuje to, 

co głosi, ten będzie 
mówił do serc innych 

i zdoła je poruszyć 
do miłowania Boga 

i bliźnich”. 
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O. Franciszek  
Świątek   

O. Andrzej Makowski CSsR
misjonarz ludowy
prefekt tirocinium

wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie 

Bardzo pragnął być misjonarzem. W Mościskach pod kierunkiem O. Bernarda Łubieńskie-
go odbył Drugi Nowicjat. Kazania spisywał w brulionach, później skonfiskowała je bezpieka. 
Zajmował się także działalnością pisarską i hagiograficzną. Był m. in. pierwszym biografem bł. 
Anieli Salawy, członkiem Academia Mariana Wilnensis. Przeprowadził prawie pół tysiąca prac 
apostolskich. Pracował do utraty sił.

– misjonarz miłosierdzia

O. Franciszek Świątek mieszkał w Ko-
lonii Magistrackiej, kilka kilometrów 
od Wilna. Przed II wojną światową 

rozpoczął budowę kościoła. Do dziś zachowały 
się fundamenty. Z kościoła św. Bartłomieja na 
Zarzeczu w Wilnie szły procesje do budującego 
się kościoła, nazwa tej dzielnicy – Pośpieszka. 
Z przyjściem Sowietów do Wilna, prace zostały 
przerwane, a o. Franciszka aresztowano, póź-
niej wywieziono do Rosji, skąd wrócił po latach 
o bezwładnych nogach. Na wózku inwalidzkim 
odprawiał przed ołtarzem Msze św. w kościele 
św. Kazimierza w Nowej Wilejce. Był kochany 
i szanowany nie tylko przez parafian tego kościo-
ła. Jeździli do niego ludzie z Wilna, odwiedzali go 
w jego domu. Tak wspomina O. Franciszka po 
wielu latach Jadwiga Pietkiewicz, jedna z wielu 
uczestniczek renowacji misji świętych odbywa-
jących się w kościele Świętego Ducha w Wilnie, 
które prowadziłem wraz z O. Grzegorzem Jaro-
szewskim w październiku 2016 r. 

Misjonarz ludowy
O. Świątek bardzo pragnął być misjonarzem, 

dlatego O. Prowincjał przeznaczył go do tej pra-
cy. Jak sam wspomina w swoim Pamiętniku 
misjonarskim pod koniec stycznia 1917 r. został 
przeniesiony do Mościsk gdzie pod kierunkiem 
O. Bernarda Łubieńskiego odbył razem z O. Po-
lakowskim i z O. Müllerem Drugi Nowicjat. 
Polegał głównie na codziennych prelekcjach o tre-
ściach misyjnych i rekolekcyjnych. W ten sposób 
przygotował się do roli przyszłego misjonarza. 
W swoim Pamiętniku, opowiada że rekolekcje 
spisywaliśmy w brulionach, mój skonfiskowano 
mi w Brasławiu podczas rewizji w r. 1958. Jest to 
nieodżałowana strata. Posługę misjonarza pełnił 
w różnych klasztorach. Jako ceniony misjonarz 
łatwo nawiązywał serdeczne kontakty z ludźmi. 
Przeprowadził jak wynika z jego Pamiętnika mi-
sjonarskiego 479 prac misyjno-rekolekcyjnych. 
Były to przeważnie misje ludowe oraz renowacje 
misji i różnego rodzaju rekolekcje: dla dzieci, 
młodzieży, kapłanów, sióstr zakonnych, Akcji 
Katolickiej, Sodalicji Mariańskich.
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Nowatorskie formy ewangelizacji o. Fran-
ciszka

Dziś, w dobie nowej ewangelizacji, gdy 
w przepowiadaniu akcentuje się, że zarówno 
treść, jak i formę, które należy dostosować do 
mentalności i problemów współczesnego czło-
wieka, polscy redemptoryści już w okresie mię-
dzywojennym w taki sposób prowadzili prace 
apostolskie. Przykładem tego są Zamość i Lublin.

W liście do współbraci zamojskiego klasztoru, 
tak O. Franciszek wspomina „Radby dusza Was 
odwiedzić w Zamościu, bo mam z niego miłe 
wspomnienia, kiedyśmy to razem z o. Nipoc-
kim i Styką oraz Majgrem Młodszym, przez 10 
dni pracowali na misji w kolegiacie. W roku 
1926. Wówczas zaprosił nas X. Inf. Hartmann 
na te misje, głównie przeciwko X. Faronowi, 
który w Zamościu założył siedzibę, kościoła 
narodowego. Który też wyzwał nas na sławną 
dysputę w Magistracie na temat czy piekło 
jest czy nie ma i ojcowie miasta głosowali, za 
Faronem, że piekła nie ma”.

Kolejnym przykładem jest Lublin. Misja ob-
jęła wszystkie kościoły miasta. Odbyła się na 
przełomie lutego i marca 1936 r., trwała 16 dni. 
O. Franciszek, był jednym z prowadzących, w Pa-
miętniku tak zanotował: misje w Lublinie zrobiły 
wielkie wrażenie. Frekwencja b. wielka. Katedra 
przez całe misje miała do 4 tys. słuchaczy.

Przebywając w Warszawie często wyjeżdżał 
na prace apostolskie na Wileńszczyznę. Ks. Abp 
Romuald Jałbrzykowski zaproponował mu zało-
żenie tam klasztoru. Po różnych poszukiwaniach 
ostatecznie zdecydowano się na Pośpieszkę, 
osada oddalona 6 km od centrum Wilna. O. 
Franciszek zabrał się osobiście do nadzorowa-
nia budowy i już w sierpniu 1938 r. zamieszkał 
w niedokończonym jeszcze klasztorze. Rok później 
dokonano poświęcenia kaplicy. 

Apostoł pióra i duszpasterz
Zajmował się także działalnością pisarską 

i hagiograficzną. Był m.in. pierwszym biografem 
bł. Anieli Salawy. Został członkiem Academia 

Boży szaleniec

Mariana Wilnensis założonej w 1933 r., której ce-
lem było m.in. szerzenie kultu polskich świętych. 

Okres okupacji spędził w Wilnie. Pisał: „gdyby 
nie to że wskutek wojny i choroby zmuszony 
jestem sam siedzieć w czterech ścianach – może 
n   igdy nie dokonałbym tak wielkiej pracy. Niech 
więc dzięki będą Boga i Maryi za to wszystko!”. 
Po wojnie pozostał, jako jedyny z redemptory-
stów w Wilnie. Już wtedy dokuczała mu cho-
roba. Wiele czasu przebywał w szpitalu. Pisał: 
„zdrowie moje na skutek przeżyć wojennych 
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i wyczerpujących prac misyjnych i koło budowy 
klasztoru na Pośpieszce – jest marne- z trudem 
o lasce chodzę ….”

W marcu 1948 r. przeprowadził ostanie swoje 
rekolekcje parafialne na Pośpieszce. W Wiel-
ki Czwartek władze komunistyczne zamknęły 
klasztor.„Wieczorem kaplica została zamknięta. 
Msza Święta w zakrystii. Od września w budynku 
gospodarczym”. W klasztorze urządzono szpital 
przeciwgruźliczy, a O. Franciszek, poruszający się 
już na wózku inwalidzkim zamieszkał w budynku 

gospodarczym. Nie pozostał tam długo. Starał 
się otrzymać pozwolenie na prace duszpasterską 
w innym miejscu. Ostatecznie pozwolono mu 
na prace w Brasławiu, gdzie służył ludziom z 15 
okolicznych parafii. W ciągu dnia spowiadał przez 
wiele godzin. W 1959 r. odebrano mu pozwolenie 
na pracę w Brasławiu i powrócił do Wilna, gdzie 
mieszkało wówczas 68 tys. Polaków. Duża część 
z nich spowiadała się u misjonarza na wózku, 
a on służył im z niezwykłą gorliwością. Jego 
mieszkanie stało się miejscem, do którego przyby-
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wało wielu kapłanów. Osobiście 
niektórych z nich, wcześniej przy-
gotował do święceń. Pracował do 
utraty sił: chrzcił dzieci, spowiadał, 
przygotowywał do I komunii św., 
jeździł nawet do chorych i pro-
wadził rekolekcje, zwłaszcza dla 
kapłanów. Tak posługiwał aż do 
4 marca 1976 r., gdy zmarł na za-
palenie płuc. 

Pogrzeb odbył się w Nowej Wi-
lejce i zgromadził wielu kapłanów 
z Litwy i Białorusi oraz kilka tysię-
cy wiernych. Była to prawdziwa 
manifestacja wiary. Zgromadziła 
wielu ludzi przekonanych o jego 

świętości i pełnych wdzięczności 
za otrzymane dobro. 

O. Fran-
ciszek został 
pochowany, 
obok mogiły 
proboszcza 
kościoła św. 
Kazimierza, 
w którym 
pełnił posłu-
gę kapłańską 
do samej 
śmierci. Jego 
doczesne szczątki spoczywają tam 
do dziś.

Boży szaleniec

„gdyby nie to, 
że wskutek wojny  

i choroby zmuszony  
jestem sam siedzieć 

w czterech ścianach – 
może nigdy  

nie dokonałbym 
tak wielkiej pracy.
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Rodzina Rodziny

Redakcja: Dziś chcielibyśmy usłyszeć 
kilka słów od rodziny naszego współ-
brata, Ireneusza Krzywonia. Rozma-

wiać będziemy z mamą - Renatą Krzywoń, 
tatą - Markiem Krzywoniem, siostrą - Joanną 
Krzywoń oraz bratem - Kamilem Krzywoniem. 
Zacznijmy od podstawowego pytania, które 
prawdopodobnie wielu ludzi zadaje rodzinie 
kleryka: Kiedy dowiedzieliście się o powoła-
niowej decyzji Irka i jaka była Wasza reakcja? 
Jak przeżyliście wiadomość o tym, że Wasz syn, 
brat, chce iść drogą kapłaństwa?

Joanna Krzywoń:  Prawda jest taka, że byliśmy 
niejako przygotowywani do tego wydarzenia. 
Irek uczestniczył w rekolekcjach powołaniowych, 
w dniach otwartych w Tuchowie.  Przygoto-
wywaliśmy się od kiedy brat rozpoczął naukę 
w pierwszej klasie technikum. Już wtedy z na-
szych rozmów wnioskowałam, że pragnie, być 
redemptorystą. On tym żył, to go pociągało. Po 
napisaniu przez niego matury, do domu przyszedł 
dekret o przyjęciu do postulatu.

Renata Krzywoń: Nie było takiego momentu. 
Nigdy nie powiedział nam otwarcie, co chce robić. 
Zdawał maturę, nadszedł czas, że wyjechał na reko-
lekcje, wiedzieliśmy o tym, było to jak jazda do pracy: 
wiesz ,co będzie, przewidujesz kolejne wydarzenia, 
dzień toczy się zwyczajnie, jak zawsze. Kiedy okazało 
się, że zdał maturę, siedzieliśmy wszyscy wspólnie 
w domu. Wtedy syn powiedział:  Złożyłem doku-
menty do redemptorystów, już jestem przyjęty.

Marek Krzywoń: Kiedy już oznajmił, że musi się 
pakować, oczywiście przyszła ta pierwsza myśl: 
Najstarszy syn opuszcza dom. Później przeżywałem 
to spokojnie i z wielką radością. Bardzo się cieszę 
z tego, że Irek idzie drogą, którą chce. Pragnę, aby 
mój syn był szczęśliwy, aby układało mu się w życiu.

Kamil Krzywoń: Moja reakcja była sponta-
nicza: Spakuje się, wyjedzie do Barda i go nie 
będzie. Oczywiście na samym początku czułem 
się z tym dziwnie, potem się przyzwyczaiłem. 
Jeździłem na rekolekcje do redemptorystów, więc 
mogłem się z nim widzieć. To jest jego życie. Taką 
drogę wybrał i ja nie powiem mu: Nie idź nią!

Jesteśmy jedną 
rodziną 
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R: Jak przyjęliście nową rzeczywistość, kiedy 
Irek już wyjechał?  Wydaje się, że jest zasadnicza 
różnica w życiu ze świadomością zamiaru syna, 
brata, kiedy on jest jeszcze domu,  a przestawie-
niem się na życie bez niego?

R.K.:  To w ogóle inna sytuacja. Nie zapomnę 
tego dnia, 23 września, kiedy Ireneusz wyjeż-
dżał do Barda. Wtedy tak naprawdę dotarło do 
mnie, że mój syn opuszcza dom. Dla matki jest 
to trudne doświadczenie. Najgorsze były dla nas, 
jako rodziców, rodzeństwa, pierwsze 2 lata. Teraz 
zaczynamy się przyzwyczajać.

J.K.: Najbardziej przeżywałam niedzielne popo-
łudnie. Wcześniej Irek zawsze z nami był. Nierzad-
ko po obiedzie siedziałyśmy razem z mamą nie 
mówiąc nic, tylko delikatnie płakałyśmy. Kiedy 
brat był w nowicjacie, myślałam że przyjedziemy 
„ na Górkę”, na Msze świętą, na spacer, może go 
zobaczymy. Nie ukrywam, że jestem z bratem 
bardzo zżyta, dlatego przeżywałam jego wybór. 
Teraz cieszę się tym widokiem, kiedy już stoi 
w habicie na Nieustannej Nowennie czy niedziel-
nej Eucharystii. Jest jak ci, o których wcześniej 
zawsze opowiadał, kiedy wracał z rekolekcji. 
Widzę, że to jest droga, którą chce iść, widzę, że 
jest szczęśliwy, więc i ja jestem szczęśliwa. Jed-
nak normalne jest to, że tęsknię, bo go kocham.

M.K.:  Pamiętam te początki, kiedy syn wy-
jechał do postulatu. Bywały często sytuacje, 
gdy chciało się zawołać Irka na obiad, chciało 
się z nim zrobić coś koło domu, bo zawsze po-
magał i pracowaliśmy wspólnie. Chciało się, ale 
wtedy dochodziła świadomość, że Irka nie ma 
w domu. Przygotowując stół odruchowo brało 
się jeden talerz za dużo, dla Irka. Wszyscy też 
bardzo przeżyliśmy Wigilię, kiedy Ireneusz był 
w nowicjacie. Była to pierwsza Wigilia syna poza 
domem, a także pierwsza nasza Wigilia bez niego.

K.K.: Kiedy Irek wyjeżdżał do Barda, z jednej 
strony czułem smutek, że nie będzie go z nami, ale 
z drugiej strony radość, że będzie robił to, o czym 
od jakiegoś czasu marzył. Wiem, że to, co Irek 
wybrał, było Bożym planem jego życia i jest to 
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dla niego dobra droga ku spotkani się z Bogiem. 
Przez pierwsze tygodnie, a nawet miesiące, była 
pustka w domu, bo były takie rzeczy, które wy-
konywał tylko on, więc odczuwaliśmy to, że Irka 
nie ma. Ja osobiście do tej pory odczuwam to, 
że jego nie ma, myślę, że jest to spowodowane 
tym, że mam tylko jednego brata, ale wiem też 
doskonale, że mam przy sobie wspaniałą siostrę 
która część tego braku rekompensuje.

R: Chcę teraz zapytać o dzień 15 sierpnia, czyli 
o dzień pierwszej profesji zakonnej Irka.

R.K.: To był wspaniały dzień, tyle emocji, 
radości. Czułam się przygotowana, ale kiedy 
zobaczyłam habity, które leżały przygotowane 
w kaplicy, coś we mnie pękło. Nie miałam 
możliwości zapanować wtedy nad sobą. Po-
płynęły łzy.

M.K.: Widok najstarszego syna w habicie był 
widokiem nie do opisania. Byłem i jestem bardzo 
szczęśliwy i bardzo dumny. Radość w tym dniu 
była wielka, myślę, że dla całej naszej rodziny, 
a duma tak ogromna, że mogę śmiało powie-
dzieć: Duma rozrywała nasze serca.  

J.K.: Dzień ślubów Irka był dla mnie bardzo 
trudnym dniem, myślę, że było to spowodo-
wane tym, że jestem wrażliwa, a to właśnie 
z Irkiem miałam lepszy kontakt. Widok kleryka 
w habicie nie jest dla mnie czymś obcym i nie-
zwykłym, ale jeśli w tą rolę ma wcielić się mój 
brat, towarzyszące temu emocje są ogromne. 
Pamiętam dokładnie, że w dniu ślubów stałam 
z Kamilem z tyłu kaplicy i nie ukrywam, że łzy 
same cisnęły się do oczu, łzy szczęścia oczywi-
ście. W momencie, gdy wszyscy bracia weszli 
w pięknie uprasowanych habitach, z uśmiechem 
na twarzy i pieśnią na ustach, poczułam, że to 
jest ta droga, do której Pan powołał właśnie 
mojego brata.  Pomyślałam wtedy: Będę cię 
wspierać zawsze i w każdej sytuacji. I myślę,  że 
tak właśnie jest. Chociaż nie zawsze się zgadza-
my, zawsze się wzajemnie wspieramy. Bardzo 
się cieszę i duma mnie rozpiera, że mam tak 
wspaniałego brata.

R: Jak zareagowała reszta rodziny, jak zare-
agowali znajomi w szkole na informację, że Irek 
chce być redemptorystą?

K.K.: Jeżeli chodzi o szkołę, a chodzę do 
tej samej, do której uczęszczał brat, to my-
ślę, że pytania są klasyczne. Znajomi pytają 
oczywiście: Dlaczego poszedł? Co go do tego 
skłoniło? Jak to przeżywa?  Co słychać u niego?  
Jak się czuje?

R.K.:  Myślę, że nasza sytuacja nie różniła 
się od sytuacji innych rodzin, w których syn 
wybiera drogę kapłaństwa. Byli ludzie, którzy 
chcieli, żeby mu to odradzić. Byli też tacy, któ-
rzy wspierali i oczywiście są nadal, modlą się 
za Irka i za nas.

R: Jak czujecie się teraz, jako część rodziny 
redemptorystowskiej? 

K.K.: Mieć choć jednego brata, z którym 
możesz porozmawiać, pośmiać się, jest czymś 
radosnym. Mieć ich kilkuset to wielka radość, 
której nie da się opisać. Za każdym razem, kiedy 
przekraczam próg klasztoru i spotykam tam braci 
czy ojców wiem, że z każdym mogę porozma-
wiać i z każdym problemem mogę udać się 
w ich stronę, nigdy nie zostanę odtrącony, wręcz 
przeciwnie. Wstąpienie Irka do zgromadzenia 
spowodowało to, że zyskałem nową ogromną 
rodzinę, na której mogę polegać.

J.K.: Pamiętam jedno wydarzenie, kiedy to 
jeden z ojców powiedział mi: „Pamiętaj, jesteśmy 
rodziną, jeżeli będzie potrzeba, zawsze postaramy 
się pomóc. Jesteś przecież naszą siostrą”. 

R.K.: Jak się z tym czuję? Wspaniale! Mamy teraz 
z mężem mnóstwo synów, mamy wielką rodzinę. 
Cieszymy się, kiedy was widzimy w Tuchowie, 
czujemy się całym sercem częścią rodziny re-
demptorystowskiej. 

R: Dziękujemy bardzo za udzielony wywiad. 
Życzymy wam wszystkim Bożego błogosła-
wieństwa i wszystkiego dobrego.

R.K.: My także dziękujemy. Życzymy wam 
radości i uśmiechu! 

Rodzina Rodziny
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Doświadczyłem 
wspólnoty!

Jakub Ciepły
Kraków

Dni otwarte seminarium w Tuchowie 
były dla mnie nowym, odświeża-
jącym wiarę doświadczeniem. Za 

zaproszenie pozostaję szczerze wdzięczny o. Pru-
siowi, dzięki jego pamięci i życzliwości wykona-
łem ten krok i przyjechałem do redemptorystów, 
by choć na kilka dni odejść od codziennych pro-
blemów i doświadczyć obecności Boga i wspól-
noty z ludźmi, którzy wraz ze mną mieszkali pod 
jednym dachem.

Do klasztoru przyjechałem już w piątek po 
południu, przed rozpoczęciem Dni Otwartych. 
W całym domu było tylko kilku takich jak ja 
gości, nie było charakterystycznego dla podob-
nych wydarzeń tłumu, wszędzie panował wręcz 
przygnębiający spokój, jak w pustelni. Dopiero 
na kolacji zapoznałem się z klerykami. Ich zaan-
gażowanie i uśmiech, z którym poświęcali czas 
mnie i innym gościom, jest dla mnie jednym 
z najważniejszych wspomnień całego wyjazdu. Po 
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otrzymaniu kluczy do pokoju (bardzo zadbanego), 
wraz z kilkoma kolegami z Opola spędziliśmy 
wieczór w sali wspólnej, w tzw. „Piwnicach”, 
gdzie, co bardzo ważne, cały czas siedział z nami 
jeden z ojców, lub kleryków, rozmawiał, wy-
słuchiwał, czy nawet pograł w karty. Niestety, 
obowiązki co chwila zmuszały ich do opuszczenia 
nas, ale zgrabnie wymieniali się między sobą by 
nas nie zostawiać. Kładąc się spać wiedziałem, 
że jestem wśród swoich, pod jednym dachem 
z Bogiem i Jego dziećmi, a moimi braćmi.

Następny dzień zaczął się od najazdu rzeszy 
młodych do Tuchowa. Łącznie było nas ponad 
siedemdziesięciu, a wszyscy tryskający energią. 
Po śniadaniu udaliśmy się na pierwszą konferen-
cję połączoną z modlitwą. Głosił ją o. Paweł Zy-
skowski, który także następnego dnia skierował 
do nas swe słowo. Mówił m.in o potrzebie znale-
zienia w życiu pasji jako elementu pozwalającego 
na samorozwój i integrację z drugim człowiekiem, 
a całość oparł o świadectwo swojego życia. 
Następnym ważnym punktem programu była 
Msza święta odprawiona w kaplicy seminarium. 
Przewodniczył jej o. rektor Maciej Sadowski, on 
też wygłosił do nas kazanie, które opisałbym 

jednym słowem: Ojcowskie. Z każdą chwilą 
czułem się w Tuchowie coraz lepiej, bo przyznam, 
że na początku odczuwałem niepokój przed 
nieznanym. Niewiarygodne było to, że wszyscy 
mieszkańcy domu zakonnego zwracali się do 
mnie tak, jakby mnie znali i kochali od zawsze! 
Nie sposób opisać wszystkich punktów progra-
mu, o których warto by wspomnieć. Ojcowie 
wraz z klerykami zorganizowali dla nas turniej 
piłkarski, prezentację o letnich aktywnościach 
kleryków ze świadectwami włącznie, a w tak 
pięknie odprawionych modlitwach brewiarzo-
wych nie uczestniczyłem jeszcze nigdy w życiu. 
I pomimo tego, że drugiej nocy w naszym ma-
łym, jednoosobowym pokoiku spały trzy osoby 
więcej niż było łóżek, nikogo to nie obchodziło, 
bo czuliśmy się wspólnotą. Myślę, że byłby z nas 
niezły rocznik w seminarium.

Na koniec składam podziękowania na ręce 
ojców powołaniowców: o. Artura Prusia i o. 
Witolda Barana, głównych koordynatorów tych 
dni, oraz dla wszystkich kleryków, za pomoc, 
obecność, słowo i za to, że po powrocie do domu 
zatęskniłem za przepełnionym obecnością Ducha 
Świętego Tuchowem.
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Pójdź 
za Mną

o. Artur Pruś CSsR
duszpasterz powołań

„W życiu dróg wiele jest, którą 
wybrać, jak iść…” Bardzo lubię 
piosenkę Stróżów Poranka pt. 

„Drogi”, w której pojawiają się te słowa. W na-
szym życiu stajemy przed wieloma wyborami, 
właściwie każdego dnia o czymś decydujemy. 
Jako redemptorysta wiele razy tego doświad-
czałem: Najpierw kiedy prosiłem o przyjęcie do 
Zgromadzenia, potem przed pierwszymi ślubami, 
następnie każdego roku, kiedy decydowałem się 
na ich ponowienie, i tak aż po dzień święceń. Tu-
taj przychodzą mi na myśl słowa: „Dokonawszy 
na wieki wybór, w każdej chwili wybierać mu-

szę”. Tak też jest z drogą powołania kapłańskiego 
czy zakonnego, jest wiele dróg, a ta jest jedną 
z nich. Muszę powiedzieć, że wybór drogi, jaką 
dziś idę, nie był łatwy, było wiele pytań: Jak to 
będzie? Czy dam radę? Co na to najbliżsi? 

Kiedy w moim życiu pojawiła się myśl o ka-
płaństwie, to nie wiedziałem, co wybrać, chcia-
łem uciec przed głosem Boga. Pewnego razu 
trafiłem na rekolekcje powołaniowe do Lubaszo-
wej i tu dorastała moja decyzja do wyboru drogi 
życiowej. Pojawiło się kolejne pytanie: ksiądz 
diecezjalny czy zakonnik? Jednak doświadczenie 
wspólnoty i życie, jakie zobaczyłem u nowicjuszy 
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podczas rekolekcji, pomogły mi w przekonaniu 
się o tym, by wybrać życie zakonne. W liceum, 
kiedy trzeba było wreszcie opowiedzieć się, co 
robić, kolejny raz otrzymałem zaproszenie na 
rekolekcje powołaniowe do redemptorystów, 
gdzie zapadła ostateczna decyzja: TAK, chcę być 
kapłanem redemptorystą.

Każdy ma jakieś schematy, stereotypy życia 
zakonnego. Rekolekcje powołaniowe, przykład 
życia ojców z „powołaniówki” i nowicjuszy po-
mogły mi przełamać pewne obawy. Dzięki roz-
mowom z ojcami i nowicjuszami przekonałem 
się, że w zakonie wcale nie jest tak źle, nie ma 
zamknięcia, krat, murów oddzielających nas od 
świata. Wręcz przeciwnie, jest duża możliwość 
wyjścia do ludzi, współpracy z młodymi itp., 
czego zresztą mogłem do tej pory doświadczyć 
niejednokrotnie. Czas, który przeżyłem podczas 
wyjazdów na rekolekcje powołaniowe do re-
demptorystów, wywarł wielki wpływ na moje 

życie. Pozostało wiele znajomości, które do dziś 
podtrzymuję, i powiem Wam, że te rekolekcje 
wielu z nas tam obecnych pomogły rozeznać 
powołanie. Choć z ekipy dziesięciu „kumpli” 
tylko ja jestem redemptorystą (inni pracują za 
granicą, mają swoje rodziny, ktoś wybrał drogę 
powołania kapłańskiego i ukończył seminarium 
diecezjalne), to do dziś wspominamy te rekolekcje 
jako najlepszy czas w naszym życiu. Można po-
wiedzieć, że każdy z nas odkrył swoje powołanie.

Dziś patrzę na to z perspektywy trzech lat ka-
płaństwa i dziękuję Panu Bogu za moje powoła-
nie i za to, że wybrałem tę właśnie drogę. Jestem 
szczęśliwy, bo do tej pory, jako kapłan - redempto-
rysta doświadczyłem jak bardzo jestem potrzebny 
(jak bardzo my redemptoryści jesteśmy potrzebni) 
ludziom. Przez trzy lata pracowałem w Gliwicach 
jako duszpasterz młodzieży, a teraz zostałem skiero-
wany do duszpasterstwa powołaniowego. Widzę 
każdego dnia, jak Pan Bóg działa. Spełniły się moje 
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marzenia, bo zawsze chciałem pracować z młodzie-
żą, pomagać ludziom w spotkaniu z Bogiem przez 
sakramenty (szczególnie spowiedź i Eucharystię) 
oraz głoszenie Słowa Bożego. To wszystko pięknie 
realizuje się w charyzmacie redemptorystów i tych 
zadaniach, które powierzyli mi przełożeni.   

Jak wspomniałem, dla mnie bardzo ważnym 
momentem było spotkanie z redemptorystanmi 
na rekolekcjach powołaniowych. Rekolekcje 
i dni skupienia organizowane przez Centrum 

Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów mają 
na celu pomóc młodym ludziom w wyborze 
swojego powołania życiwego, a niekoniecznie 
musi to być kapłaństwo. Zahęcam więc, abyś 
zaryzykował i przyjechał do nas, by doświadczyć 
Boga, spotkać wspaniałych ludzi i odnaleźć swoje 
powołanie. Może to właśnie do Ciebie Bóg mówi: 
„Pójdź za mną…”. Jeśli nie wiesz, jaką iść drogą, 
przyjedź na rekolekcje, by poszukać odpowiedzi. 
Zapraszamy i czekamy na Ciebie.

Centrum Duszpasterstwa Powołań
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Dnia 5 listopada 2016 roku, w auli klasz-
toru redemptorystów na krakowskim 
Podgórzu, miało miejsce sympozjum 

naukowe zatytułowane „Matka Boża Nieustającej 
Pomocy – Ikona Miłosierdzia”. Organizatorami 
tego wydarzenia było Wyższe Seminarium Du-
chowne Redemptorystów  w Tuchowie, a także 
Katedra Historii XIX i XX w. na Wydziale Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie 

oraz Wydawnictwo Homo Dei. Inspiracją tego 
naukowego colloquium był kończący się właśnie 
w całym Kościele Nadzwyczajny Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia oraz obchodzony przez redempto-
rystów, pracujących w 77 krajach świata, jubileusz 
150. rocznicy przywrócenia do publicznego kultu 
jednej z najbardziej znanych i rozpowszechnionych 
w świecie chrześcijańskim ikon maryjnych: Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.

„Matka Boża 

– Ikona Miłosierdzia” 

Nieustającej 
Pomocy 

o. Maciej Sadowski CSsR
rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie
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Już na początku XX wieku fenomen szczególnej 
popularności kultu ikony Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy wielki Jej czciciel i propagator – 
sługa Boży o. Bernard Łubieński opisywał tymi 
słowy: „Wierne kopie tegoż obrazu, poświęcone 
i obdarzone odpustami papieskimi, sprowadzano 
z Rzymu, żeby je wystawiać w prastarych kate-
drach, w nowo wybudowanych przepysznych 
świątyniach, w kościołach parafialnych i zakon-
nych, w kaplicach pałacowych i pod strzechami 
prostaczków. (…) Cudowny ten obraz, w którym 
Najświętsza Panna czczona jest pod tytułem 
Matki Nieustającej Pomocy, można by nazwać 
uprzywilejowanym między uprzywilejowanemi”. 

W kontekście tej szczególnej duchowej i inte-
lektualnej jubileuszowej koincydencji sobotnie 
sympozjum, zorganizowane nieprzypadkowo 
przy krakowskim Sanktuarium Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, było znakomitą okazją do po-
nownego naukowego spojrzenia na Jej cudowny 
wizerunek, tym razem jako Matki Miłosierdzia.

Całość obrad otworzył w słowie wstępnym 
ks. prof. dr hab. Jacek Urban, Dziekan Wydzia-
łu Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II 
w Krakowie i zarazem kierownik Katedry XIX i XX 
w. na tymże Uniwersytecie. Następnie zebrani 
wysłuchali pasjonującej prelekcji dr. hab. Marka 
Kity, prof. UPJP II w Krakowie zatytułowanej 
„Ikona jako język Ewangelii Miłosierdzia”. O. dr 
Marek Kotyński CSsR, wykładowca teologii du-
chowości w WSD Redemptorystów w Tuchowie 
oraz Prodziekan PWT w Warszawie, w niezwykle 
barwny i nowatorski sposób zaprezentował 
wykład i multimedialną projekcję na temat „Bóg 
Miłosierdzia w ikonie MBNP”. Przedpołudniową 
sesję sympozjalną zakończył zaś referat o. dr. 
Macieja Sadowskiego, wykładowcy historii 
Kościoła, a zarazem rektora WSD Redemptory-
stów w Tuchowie i adiunkta w Katedrze Historii 
XIX i XX w. na UPJP II w Krakowie, który podjął 
temat „Mistagogiczny wymiar uroczystości ko-
ronacyjnych ikony MBNP w kościołach polskich 
redemptorystów”. Duchowym i liturgicznym 
apogeum konferencji była uroczysta Msza św. 

przed podgórskim wizerunkiem Matki Bożej, 
odprawiona w południe pod przewodnictwem o. 
Dariusza Paszyńskiego CSsR, Wikariusza Prowin-
cjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, 
który wygłosił też okolicznościową homilię.

Popołudniową sesję obrad sympozjalnych 
otworzyła s. dr Bożena Leszczyńska OCV, która 
w poruszający sposób zaprezentowała wykład 
„Dzieje kultu ikony MBNP w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”, zwieńczony 
jej osobistym świadectwem i doświadczeniem 
posługi w tym wyjątkowym miejscu kultu Matki 
Nieustającej Pomocy, pośród najmłodszych i do-
świadczonych tajemnicą cierpienia Jej wiernych 
czcicieli. Bogata w treści prezentacja została przez 
prelegentkę uzupełniona unikalnymi nagraniami 
filmowymi i zdjęciami z wizyty papieża Fran-
ciszka w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala na 
Prokocimiu podczas jego lipcowej pielgrzymki 
do Polski. W programie sobotniego sympozjum 
znalazła się także prezentacja księgi pamiątkowej 
dedykowanej śp. o. dr. hab. Gerardowi Siwkowi 
CSsR, czego dokonał jej naukowy redaktor o. dr 
hab. Mirosław Pawliszyn CSsR, wykładowca 
filozofii w WSD Redemptorystów w Tucho-
wie oraz UWM w Olsztynie. Zwieńczeniem 
zaś - w powszechnej opinii udanych i bogatych 
w treści - obrad było uroczyste wręczenie na-
gród Pro Redemptione dla o. prof. dr. hab. Jacka 
Salija OP,  ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, 
o. dr. Jerzego Szyrana OFMConv. i ks. Macieja 
Kucharzyka MS, dokonane przez o. Dariusza 
Paszyńskiego CSsR i o. dr. Piotra Koźlaka CSsR, 
Dyrektora Wydawnictwa Homo Dei.

W całodniowych obradach uczestniczyło ponad 
100 osób duchownych i świeckich, m.in. wykładow-
cy cenionych krakowskich uczelni oraz prezes Pol-
skiego Towarzystwa Teologicznego, przedstawiciele 
męskich i żeńskich wspólnot zakonnych, świeccy 
współpracownicy Zespołu Misyjnego Wschód, 
ojcowie i bracia redemptoryści, redemptorystowskie 
wspólnoty formacyjne z Barda Śląskiego, Lubaszo-
wej i Tuchowa wraz ze swymi przełożonymi oraz 
studenci UPJP II i mieszkańcy Podgórza i Krakowa.

Relacja z sympozjum
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Wydarzyło się

27.10.2016 r. – pożegnanie starego
i przywitanie nowego prefekta

Dziś przybył do Barda wika-
riusz prowincjała o. Dariusz Pa-
szyński CSsR. Podczas Nieszporów 
odczytał dekret nominacyjny no-
wego prefekta o. Łukasza Listopa-
da CSsR, dziękując jednocześnie o. 
Henrykowi Zienkiewiczowi CSsR 
za pięcioletnią posługę w Bardzie 
w wychowaniu najmłodszego po-
kolenia redemptorystów. W ten 
sposób dokonało się przekazanie 
obowiązków nowemu prefekto-
wi postulatu.

Z życia seminarium postulat

28.10.2016 r. –  
„Bal Wszystkich  

Świętych”
W tym dniu uczestniczyliśmy w „Balu 

Wszystkich Świętych” zorganizowanym 
w Szkole Podstawowej w Bardzie przez o. 
Łukasza Kalisza i siostrę Małgorzatę. Dzieci 
przyszły na ten bal przebrane za różnych, zna-
nych lub trochę mniej znanych świętych.

31.20.2016 r. – Terezjanka 
Tego dnia udaliśmy się na tzw. terezjankę. 

Najpierw pojechaliśmy do Czech zwiedzić Ad-
rszpaskie Skały, potem pojechaliśmy do opactwa 
cysterskiego w Krzeszowie, gdzie zwiedziliśmy 
bazylikę mniejszą Matki Bożej Łaskawej i kościół 
pw. św. Józefa.
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Wydarzyło się Z życia seminarium nowicjat

14.08.2016 r. – Rozpoczęcie nowicjatu
Podczas uroczystych nieszporów pod 

przewodnictwem Koordynatora Konfe-
rencji Redemptorystów Europy - o. Jacka 
Zdrzałka, rozpoczęliśmy kanoniczny rok 
przygotowania do pierwszej profesji. Nasza 
wspólnota tworzy pierwszy wśród słowiań-
skich redemptorystów między prowincjalny 
nowicjat. Ten wspólny etap formacji zało-
żyło 5 jednostek: Prowincja Warszawska, 
Prowincja Praska, Wiceprowincja Braty-
sławska, Wiceprowincja Michalowce i Regia 
św. Gerarda.

10.09.2016 r. – 
Parafialna pielgrzymka

Wraz z parafianami z Lubaszowej pielgrzymowaliśmy 
do Muszyny i Tylicza. W Muszynie mogliśmy oglądać 
tamtejsze Ogrody Biblijne, które przez ciekawe eksponaty 
i roślinność typową dla Bliskiego Wschodu przedstawia-
ją historię Zbawienia. Wielkim walorem Muszyny są 
również piękne krajobrazy, które mieliśmy możliwość 
podziwiać. Po zwiedzeniu tego miasta pojechaliśmy do 
pobliskiego Tylicza, gdzie uczestniczyliśmy w Drodze 
Krzyżowej na Golgocie, która swoim kształtem przy-
pomina Wieżę Babel i wysłuchaliśmy o historii nowo 
ogłoszonego sanktuarium Matki Bożej. Uwieńczeniem 
naszej pielgrzymki była Msza św. przed cudownym wi-
zerunkiem Matki Bożej Tylickiej. Droga powrotna minęła 
nam na wspólnym śpiewaniu religijnych i biesiadnych 
piosenek. Pielgrzymka była również okazją do lepszego 
poznania parafian.

13.11.2016 r. – 
Imieniny o. Socjusza

W niedzielę 13 XI obchodziliśmy 
imieniny o. Marcina Klamki, socjusza 
o. magistra. Do tego ważnego wyda-
rzenia przygotowywaliśmy się kilka 
dni. Spektakl na cześć solenizanta pt. 
„Socjusz i 10 rozbójników” przyniósł 
wiele śmiechu i radości zebranej wi-
downi. Po uczcie dla ducha posilili-
śmy także ciała. Przy wspólnym stole 
ojcowie opowiadali zabawne historie 
ze swojego życia. Uroczystość była 
okazją do wspólnego świętowania 
oraz pokazania naszych aktorskich ta-
lentów.
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Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

24-25.09.2016 r. 
– Dni Otwartych 

Drzwi
24 i 25 dnia września gościliśmy 

w murach naszego seminarium po-
kaźną, bo aż sześćdziesięcioosobową 
grupę młodych ludzi, którzy chcieli 
przyglądać się życiu zakonnemu. 
Duchowym przewodnikiem w tych 
dniach był o. Paweł Zyskowski, a my 
mogliśmy się podzielić doświadcze-
niami z naszych wakacyjnych wyjaz-
dów i praktyk.

26-29.09.2016 r. – 
Rekolekcje przed  

rokiem akademickim
„Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako 

duchowa droga każ-
dego redemptorysty.” 
Pod tym właśnie ha-
słem przeżywaliśmy 
nasze doroczne reko-
lekcje (26.09-29.09) 
przed rozpoczęciem 
roku akademickiego. 
Głosił je nam o. Marek 
Kotyński z Warszawy. 
Na drodze naszych re-
kolekcyjnych rozwa-
żań towarzyszyła nam 
ikona MBNP, pobło-
gosławiona w Rzymie 
przez papieża Francisz-
ka, wcześniej obecna 
podczas tegorocznych 
Światowych Dni Mło-
dzieży w Krakowie.

2.10.2016 r. – 
Święcenia diakonatu

2 października dwóch naszych braci stu-
dentów: Łukasz i Michał otrzymało z rąk bp 
Leszka Leszkiewicza święcenia diakonatu. 
Jest to dla nich ostatni etap przed przyjęciem 
święceń kapłańskich w maju przyszłego roku.
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14.10.2016 r. – Droga Wewnętrzna
Kontynuacją ubiegłorocznych spotkań dla młodych przygotowu-

jących do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będzie w tym 
roku cykl spotkań pod hasłem: „Droga wewnętrzna”. Pierwsze 
takie czuwanie modlitewne z tego cyklu odbyło się w naszym 
tuchowskim sanktuarium 14 października.

Wydarzyło się Z życia seminarium studentat

20.10.2016 r. 
i 27.10.2016 r. 

– Mecze 
w Krakow-
skiej Lidze 
Kleryckiej
Nikt nie ma wątpliwo-

ści, że w rundzie jesiennej 
Ligi, w grupie B niekwe-
stionowanym liderem jest 
drużyna naszego semina-
rium. 20 października na 
wyjeździe rozgromiła ona 
drużynę seminarium ser-
canów aż 10:2, natomiast 
w następnym tygodniu, 
27 października, drużyna 
salezjanów została 
pokonana 5:3.

22.10.2016 r. – 
Dzień skupienia

Pierwszy w tym roku dzień skupienia prowadził 
nasz prefekt, o. Witold Hetnar. 
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28.10.2016 r. – 
Goście z Albanii

W piątek, 28 października odwiedziła 
naszą wspólnotę o. Andrzej Michoń, mi-
sjonarz z Albanii. Wraz z nim przyjecha-
ły dwie jego parafianki: Irena i Merita. 
Dzielili się oni swoimi doświadczeniami 
w pracy duszpasterskiej, jak również 
życiem codziennym w Albanii.

23.10.2016 r. – 
Niedziela Misyjna

W przedostatnią niedzielę paździer-
nika (23.10) wyjechaliśmy do okolicz-
nych miejscowości, aby tam wspólnie 
z wiernymi modlić się w intencji misji 
i misjonarzy. Dziękowaliśmy także za 
wszelką pomoc jaką okazują oni naszej 
tuchowskiej wspólnocie. 

Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

1.11.2016 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

Wczesnym popołu-
dniem, 1 listopada, uda-
liśmy się w procesji na 
tuchowski cmentarz, aby 
tam modlić się za zmarłych 
współbraci, którzy tam spo-
czywają. Kilku z braci klery-
ków wyjechało w rodzinne 
strony, na groby swoich bli-
skich.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Omówimy strategie i...

Po ciężkim wysiłku umysłowym...

A na rekolekcjach było tak

możemy grać

...pora na fizyczny

Nie może zabraknąć 
długich rozmów

Dzień otwartych 
drzwi 
poprowadził 
o. Paweł Zyskowski

Czas modlitwy

Wraz z osobami, które modlą sie za nas



Centrum Duszpasterstwa Powołań

Losowanie drużyn Nabożeństwo w kaplicy nowicjatu

Czas modlitwy

Wraz z osobami, które modlą sie za nas

Z bp. Markiem Piątkiem CSsR
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Postulat
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Podziwiając okolice

W Centrum Jana Pawła II
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Nie ma to jak wypocząć na powietrzu

Pomoc w jarmarku misyjnym

Trzeba dbać o formę

Przed klasztorem
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Nowicjat

Przed klasztorem
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Kiszenie kapusty

Z dziećmi z fundacji „Wszystkie dzieci nasze są”

Z 
o.
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na
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em

Mecz z klerykami

Na Brzance

Procjesja na 1. listopada 
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„Misjonarze Nadziei” po nagrywaniach płyty

Światowe Dni Młodzieży

Czasem warto coś zanotować

Ciekawe czy wywiesili coś nowego?

Podstawa to głębokie skupienie

Dziękczynienie za beatyfikacje s. Marii Celeste Crostarosy

„Jeden z dziesięciu”

Święcenia diakonatu

Studentat



Światowe Dni Młodzieży

Ciekawe czy wywiesili coś nowego?

Wizyta w Auschwitz - Birkenau

Wspólny różaniec

Mecz z sercanami

Wieczorna modlitwa

Sz
lif

ow
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ie
 ta

le
nt

u

Z gośćmi z Albanii

Studentat
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Studentat

Święcenia diakonatu

Niedziela wspierania redemptorystowskich powołań misyjnych

Dzień otwartych drzwi Niedziela misyjna
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