„Biada mi,
gdybym nie głosił Ewangelii!”
1 Kor 9,16

Słowo o. rektora

Bogaci
słowem

S

łowa nie są tylko prozaicznym środkiem międzyludzkiej komunikacji. Wypowiadane
z wiarą stają się „wydarzeniem”, bo to nie tyle my niesiemy słowa, ile słowa niosą nas.
Słowo bowiem ma wielką moc. Kiedy mówimy: „kocham”, „przepraszam”, „jak dobrze, że
jesteś”, „dziękuję ci” – rzeczywistość zmienia się nie do poznania, dotykając najgłębszych pokładów
duszy. Podobnie jak w świecie widzialnym jesteśmy w stanie coś sprawić lub czemuś zapobiec za
pomocą naszych dłoni, tak w świecie duchowym nasze słowa zapalają do działania lub zdejmują
wielkie ciężary. Św. Atanazy przekonuje, iż „nic tak nie sprawia, że dusza rozumna żyje swoim
właściwym życiem, jak słowo Boga”. Pełnię chrześcijańskiego życia możemy przeżywać o tyle, o ile
jesteśmy bogaci w moc Słowa, które jest prawdziwym tabernakulum Ducha Świętego.
W tym szczególnym okresie paschalnej radości oddajemy w dłonie Czcigodnych i Szanownych
Czytelników kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, tym razem skoncentrowanego
wokół hasła: „Bogaci słowem”. Zgodnie z zachętą Ojca Świętego Franciszka, pragniemy nieść
zawsze słowo Boże w swych sercach, by żadna przeszkoda nie skłoniła nas do zboczenia z drogi
dobra; byśmy byli bardziej zdolni do przeżywania życia zmartwychwstałego według Ducha Świętego, przyjmując i miłując naszych braci, zwłaszcza tych najsłabszych i najbardziej potrzebujących.
Wraz z życzeniem miłej lektury oraz z zapewnieniem o naszej szczerej modlitwie
przed tronem Tuchowskiej Matki
oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 V 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 –
wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/ - pojawiają się już archiwalne numery naszego biuletynu
w formie elektronicznej.
Redakcja
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W drodze do...
dk. Łukasz Baran CSsR
rok VI

Pierwsze kroki
do…

głoszenia
W

śród wielu praktyk, które przygotowują nas w seminarium do
naszej redemptorystowskiej pracy,
ważne miejsce zajmują rekolekcje w piątym
tygodniu Wielkiego Postu. W tym czasie nie
mamy wykładów i wyjeżdżamy z Tuchowa,
aby pomagać naszym współbraciom, kapłanom,
w prowadzeniu rekolekcji. Są to najczęściej rekolekcje parafialne lub szkolne. Nasza pomoc polega
m.in. na animowaniu modlitwy i śpiewu oraz
na prowadzeniu konferencji i katechez dla dzieci
i młodzieży. Dla wielu z nas jest to pierwsza możliwość, aby przed tak duża grupą osób wystąpić
publicznie i głosić słowo Boże. Nie jest to łatwe,
zwłaszcza gdy przychodzi trema, ale wsparcie
i wskazówki doświadczonych rekolekcjonistów
są dla nas ogromną pomocą. Nasze praktyki
pastoralne uczą także, jak do takich rekolekcji
się przygotowywać. Nie wystarczy przyjechać
do parafii z samym tylko zapałem misyjnym, ale
trzeba wcześniej opracować plan, przygotować
szkic konferencji oraz wykonać potrzebne pomoce
dydaktyczne. W przygotowaniu do rekolekcji
ważne jest także dostosowanie programu rekolekcji do danej grupy, ponieważ innym językiem
trzeba mówić do dzieci ze szkoły podstawowej,
innym do młodzieży ze szkoły średniej.
W czasie mojego pobytu w seminarium
sześciokrotnie wyjeżdżałem w czasie piątego
tygodnia Wielkiego Postu do pomocy w prze-
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prowadzeniu rekolekcji. Moje praktyki pastoralne odbywałem w takich miejscowościach, jak
Dębica, Mędrzechów, Brzeźnica, Nowy Sącz,
Gliwice i Siedlisko. Każdy ten wyjazd był dla
mnie ogromnym przeżyciem i nauką. Mogłem
wtedy wiedzę teologiczną, którą zdobywałem
w czasie studiów, zastosować w praktyce podczas
katechez dla dzieci i młodzieży. Z moich praktyk
najbardziej wspominam rekolekcje, na które pojechałem będąc na V roku: w Siedlisku w diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. Wraz z br. Łukaszem

Malinowskim mieliśmy za zadanie przeprowadzenie konferencji dla dzieci i młodzieży. Jako że
wtedy przypadała 1050 rocznica Chrztu Polski,
tematyka konferencji związana była właśnie
z chrztem. Aby zaciekawić słuchaczy wykonaliśmy wielki plakat, który przedstawiał ogromne
drzewo, u którego korzeni był przedstawiony
chrzest Mieszka. Jednak to drzewo nie miało
liści. Po pierwszym dniu rekolekcji rozdaliśmy
dzieciom małe listki, na których miały wpisać
datę swojego chrztu oraz swoje imiona. Na drugi

Podczas czuwania młodzieżowego
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W czasie katechezy dla dzieci w Siedlisku

dzień wszystkie dzieci przyniosły listki, które
umieściły na drzewie. W ten sposób przedstawiliśmy dzieciom, że u korzeni chrześcijaństwa

w Polsce stał książę Mieszko, a my wszyscy
jesteśmy nowymi pędami, listkami, a przez to
tworzymy wielką rodzinę złączoną przez chrzest.
Podczas tych rekolekcji nawiązaliśmy także do
Roku Miłosierdzia. Chcieliśmy wtedy przedstawić
dzieciom, czym jest Boże miłosierdzie. Wykorzystaliśmy do tego obraz, który przedstawiał
Jezusa Miłosiernego. Jednak pewne elementy
tego obrazu, jak oczy, dłonie i stopy, były zakryte.
Plan polegał na tym, aby odkrywając niewidoczne elementy, przedstawić, co znaczy być
miłosiernym jak Jezus. Dzięki temu w obrazowy
(dosłownie!) sposób udało nam się przybliżyć
naszym młodym słuchaczom ten ważny temat.
Wśród wielu zaangażowań duszpasterskich
redemptorystów w Polsce działalność rekolekcyjna stanowi ważną część naszego posługiwania.
Dzięki takim praktykom mamy możliwość już
w seminarium doświadczyć pełnienia posługi,
jaką jest bezpośrednie przepowiadania słowa
Bożego. Jest to także szansa, by odkrywać swoje
talenty i poznawać w praktyce nasz redemptorystowski charyzmat.
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017
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br. Łukasz Vetter CSsR

rok II

Misja

nieustanna

K

lerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie w ramach
formacji do kapłaństwa odbywają
praktyki apostolskie w kraju i za granicą. Są one
doskonałą okazją do doświadczenia „na własnej
skórze” pracy rekolekcyjno – misyjnej, do której
się przygotowujemy.
W ramach praktyk wakacyjnych posłany
zostałem do nowego miejsca posługiwania redemptorystów – sanktuarium NMP Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Przyjechałem tam prosto z Białorusi, gdzie
pomagałem przy rekolekcjach powołaniowych.
I jedną z pierwszych myśli, która pojawiła się po
przybyciu na miejsce, była przywołana w tytule
misja nieustanna.
W początkowych etapach formacji, kiedy
poznawałem żywoty świętych Zgromadzenia,
zachwycony byłem niezwykłym ich oddaniem
na rzecz misji. Bardzo podobne odczucia przyniosło mi doświadczenie pobytu w toruńskim
sanktuarium. Już pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem rzesze pielgrzymów, zrozumiałem
wielkość tej misji. A do złudzenia przypominała
mi (znaną co prawda z książek) pracę świętego
Klemensa Hofbauera w Warszawie: kilka razy
dziennie sprawowana Msza święta z kazaniem,
nabożeństwa różańcowe, jutrznie, nieszpory
i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Nie byłoby w tym nic dziwneRodzina Odkupiciela 1 (77) 2017
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go, gdyby nie fakt, że tym wszystkim
zajmuje się dwóch ojców redemptorystów oraz trzy siostry zakonne. Nigdy
wcześniej słyszane wielokrotnie zdanie
„spalać się dla Boga” nie przemówiło do
mnie tak bardzo, jak właśnie podczas
odbywania praktyki w Toruniu. Piszę
te słowa mając w pamięci wiele negatywnych opinii na temat tego świętego przedsięwzięcia. Tą bezinteresowną
pracę kapłanów, sióstr zakonnych, osób
świeckich, wkład artystów odczuwa się
na każdym kroku.

Jakie zadania
mnie czekały?
Moja posługa w sanktuarium poprzedzała bezpośrednio wielkie wydarzenie
dla Polski – Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Zadania, jakie zostały mi
przydzielone, polegały głównie na byciu
z ludźmi, pomocy przy nabożeństwach,
posłudze liturgicznej, oprowadzaniu grup.
Oczywiście było to dla mnie dość duże

Kaplica pamięci poświęcona Polakom zamordowanym przez Niemców za ratowanie Żydów
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Replika prywatnej kaplicy Jana Pawła II

wyzwanie, szczególnie kiedy pojawiali się
pielgrzymi zza granicy. Sanktuarium było
w tym czasie jednym z głównych miejsc nawiedzanych przez młodych ludzi z całego
świata. Jest to fenomen, gdyż zaledwie kilka
miesięcy wcześniej (18 maja 2016 roku) miała
miejsce konsekracja świątyni.
Poza wysiłkiem wynikającym z ciężkiej
nieraz pracy, należy dostrzec przydatność
praktyk. Każda z nich niesie ze sobą nowe
wyzwania, dzięki którym klerycy nabierają
pewności siebie i odkrywają bogactwo działalności redemptorystów. Doświadczenie
zdobyte na praktykach z pewnością sprzyja
rozeznaniu powołania.
Słów kilka o sanktuarium NMP Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II…
Sama idea powstania sanktuarium zawarta
była w budowie świątyni jako wotum Polski
za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Jest to
potężne dzieło wspierane przez wielu ludzi,
których nie sposób teraz wymienić po nazwisku. Warto zauważyć, że architekt, który od
początku budował sanktuarium, pracował bez
wynagrodzenia finansowego.
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

Prezbiterium jest repliką kaplicy watykańskiej św. Jana Pawła II. To właśnie tutaj znajduje
się obraz Matki Najświętszej Królowej Polski,
przed którym codziennie modlił się papież
Polak. Wewnątrz świątynia przepełniona jest
elementami związanymi z historią Polski, a są
to freski, witraże, posągi. Poniżej prezbiterium
znajduje się kaplica adoracji, oraz kaplica pamięci poświęcona Polakom zamordowanym
przez Niemców za ratowanie Żydów podczas
II wojny światowej. Chciałbym zatrzymać się
chwilę przy tej drugiej. Jest to unikalna kaplica
na skalę międzynarodową. Głównym obiektem
kaplicy są Tablice Pamięci, na których znajdują
się imiona i nazwiska zamordowanych Polaków. Dane tych osób zaczęto gromadzić 68 lat
po II wojnie światowej. Są one czytane przez
lektora, co - moim zdaniem - bardziej uświadamia wielkość tej zbrodni. W centrum kaplicy
znajduje się Matka Boża Niepokalana, na tle
której widnieją relikwie polskich męczenników.
Nie sposób napisać o wszystkich miejscach
sanktuarium. Żaden artykuł czy zdjęcie też nie
odda wielkości tego dzieła – tam po prostu
trzeba być.
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Być redemptorystą
o. Grzegorz Woś CSsR,
Radio Maryja, Toruń

Jak iść,

nie stawiając
kroków…?

N

iezwykle interesujące zadanie postawili przed kościołem w Polsce
nasi Pasterze. Zatytułowali aktualny
program duszpasterski: „Idźcie i głoście”. Dla redemptorysty hasło to nie jest niczym nowym. Już
od początków naszego zgromadzenia towarzyszą
nam słowa, będące mottem naszego posługiwania: „(…) Pan posłał mnie, abym ubogim niósł
Dobrą Nowinę”. To „niesienie” Dobrej Nowiny
jest właśnie pójściem z Jezusem Chrystusem i w
imię Jezusa Chrystusa, co jako redemptoryści
czynimy na wiele sposobów. Jeden z tych sposobów jest odpowiedzią na nieco intrygujący
tytuł tego tekstu! To Radio Maryja!
Od ponad 25 lat redemptoryści kojarzą się
również z posługą w mediach: radio, telewizja, Internet. Stopniowo, dzięki Bożemu błogosławieństwu, przybywało tych płaszczyzn do
głoszenia Ewangelii. I może nie jest to typowy
sposób do realizowania kapłańskiego i zakonnego
powołania, to z pewnością te środki są potężnym
polem ewangelizacyjnym.
„Największa ambona”, „dodatkowy wikariusz
w parafii” – to niektóre z określeń, jakimi charakteryzuje się Radio Maryja. Sformułowania te
mówią bardzo dużo o znaczeniu tych katolickich
mediów. Kiedy zajmuje się miejsce przed mikrofonem w radiowym studiu, przed sobą widzi
się tylko gąbkę tegoż mikrofonu, nieco dalej –

10

Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

Być redemptorystą
monitory, a nad wszystkim króluje figura Matki
Bożej Fatimskiej. Gdy wypowiada się słowa
katechezy, medytacji, rozważań, komunikatów,
wydaje się, że słyszy je tylko wypowiadający.
Takie jest też wrażenie. Dopiero, kiedy zaprasza się do interakcji słuchaczy, uświadamiamy
sobie, z jaką uwagą wysłuchiwane jest każde
słowo i do jak wielu osób to słowo dociera.
To właśnie rozmowy ze słuchaczami są bardzo
istotną częścią Radia Maryja. Zdarza się, że są
to rozmowy bardzo proste, o problemach codziennego życia, o radościach i cierpieniach.
Czasem są to cenne spostrzeżenia, dotyczące
funkcjonowania katolickiej rozgłośni radiowej.
Bardzo często są to również wnikliwe dyskusje
na niezwykle szczegółowe tematy z zaproszonymi
gośćmi z czasie Rozmów Niedokończonych – co
świadczy o ogromnym przekroju i różnorodności
naszych słuchaczy. Fenomenem Radia Maryja
jest niewątpliwie również i to, że każdy w radiowe rozmowy może się włączyć i na antenie
porozmawiać z każdym zaproszonym i obecnym
w studiu gościem. Również z najważniejszymi
osobami w przestrzeni publicznej: od hierarchów
kościelnych, aż po polityków.
Najbardziej osobistym doświadczeniem mojego krótkiego, jak do tej pory posługiwania
w Radiu Maryja, było spotkanie ze słuchaczami
na antenie podczas wieczoru wigilijnego w dniu
24 grudnia 2016 roku. Spotkanie to rozpoczęło się
o godzinie 16.00 i było wspólnym przeżywaniem
tego szczególnego wieczoru z tymi, którzy słuchają naszej rozgłośni. Miałem świadomość, że
pośród słuchaczy, wielu przygotowywało w tym
czasie wieczerzę wigilijną w swoich domach,
wraz z rodzinami i bliskimi, wielu krzątało się
w kuchni i mieszkaniu, by wszystko przygotować jak najlepiej. Wiem też, że wielu w tym
czasie było w podróży, a także w pracy, pełniąc
dyżury i podejmując swoje obowiązki w służbie
drugiemu człowiekowi. Jednak najważniejszym
przeświadczeniem, które towarzyszyło mi tego
szczególnego wieczoru, była świadomość, że
wśród naszych słuchaczy byli również tacy, dla
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

których głos Radia Maryja był jedynym, jaki
usłyszeli tego dnia i jaki słyszą, przeżywając
swoją samotność. Symboliczne przełamanie się
opłatkiem, połączone z dźwiękiem łamanego
chleba, niosącym się z głośników radiowych,
a także słowo życzeń, które można było usłyszeć
i skierować na antenie Radia Maryja, były tym
momentem, który uświadomił mi tę niezwykłą
misję, jaką podejmuje ten „katolicki głos w naszych domach”. Misję, która jest w samym sercu
charyzmatu i posługiwania redemptorystów.
Misję głoszenia Ewangelii najbardziej opuszczonym i ubogim. Tu dochodzimy do momentu
bardzo istotnego, który dla każdego redemptorysty może być umocnieniem w powołaniu.
Poprzez fale eteru możemy dotrzeć do każdego
człowieka. Na myśli mam najpierw tych opuszczonych i ubogich, samotnych, wykluczonych,
zepchniętych na margines społeczeństwa, myślę
o „moherowych beretach” – osobach pogardliwie
tak określanych, a wewnątrz ludziach niezwykle
szlachetnych i pięknych. Mówiąc o wielu odbiorcach naszego posługiwania mam na myśli
również tych, którzy dzięki falom eteru mogą
powrócić do Boga i na łono kościoła. Poprzez
jedno słowo, jedno zdanie, kilka dźwięków, które
„przypadkowo”, zrządzeniem Bożej Opatrzności,
ktoś może usłyszeć przeszukując ofertę wielu
stacji radiowych, wśród wielości słów, również
i to jedyne słowo, słowo Boże.
Bardzo ważnym akcentem funkcjonowania
Radia Maryja jest również środowisko Rodziny
Radia Maryja. To konkretne osoby, które słuchają,
wspierają i identyfikują się z naszą, katolicką
rozgłośnią. To realne spotkania z tymi, do których
się każdego dnia kieruje słowa, których się słucha i z którymi się rozmawia. Tych spotkań jest
wiele – pielgrzymki, zjazdy, spotkania formacyjne
i opłatkowe, rocznice, a od niedawna Eucharystie, sprawowane w sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu, które to miejsce
wielu nazywa „naszym kościołem”, „kościołem
Rodziny Radia Maryja”. Poprzez wielość inicjatyw
11
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i możliwości można w bardzo szeroki sposób realizować powołanie kapłańskie i zakonne. Oprócz
posługi przy mikrofonie, czy przed kamerami
TV Trwam, nie brakuje przecież celebrowanych
Eucharystii, słuchanych spowiedzi, udzielanych
sakramentów, rozmów w grupach duszpasterskich i formacyjnych. To wszystko składa się
na całą piękną paletę posług i zaangażowań,
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charakterystycznych dla pracy redemptorysty
w Radiu Maryja.
Założyciel zgromadzenia redemptorystów,
św. Alfons Maria de Liguori, inspirowany przez
Ducha Świętego, założył nowe zgromadzenie
zakonne w bardzo konkretnym celu – by szło do
opuszczonych i ubogich. Uczynił to, ponieważ
tych opuszczonych i ubogich spotkał osobiście.
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Dotknął ich samotności i biedy. Dziś możemy powiedzieć, że również i Radio Maryja spotyka tych, do
których wyszedł św. Alfons. Mało tego, to radio ich
nieustannie szuka człowieka, docierając poprzez fale
eteru, a także dzięki Internetowi i satelitom do najdalszych zakątków Polski i świata. Jest to też przykład
dobrego wykorzystania nowoczesnych technologii
i środków komunikacji, które mogą sprawić, że ten,
który jest wykluczony,
samotny i niejednokrotnie poprzez to głęboko
nieszczęśliwy odnajdzie
mały promień nadziei,
pozwalającej mu poczuć się chcianym, potrzebnym i ważnym.
Na zakończenie
chciałbym napisać
o wielu formach oddziaływania, jakimi posługuje się Radio Maryja
i wyróżnić szczególnie
jedną z tych form. Otóż
śledząc ramówkę, znajdziemy tam audycje dla
każdej z grup społecznych: od dzieci, poprzez
młodzież, dorosłych, aż
do ludzi starszych i w
podeszłym wieku. Są
to zarówno modlitwy,
katechezy, jak i porady,
rozmowy, aż po te niedokończone, czy wreszcie codzienny Apel
Jasnogórski, który łączy
Polaków rozsianych po
wszystkich zakątkach
ziemi. Ja chciałbym
jednak zwrócić uwagę na audycje nocne.
Można powiedzieć, że
są to audycje autorskie
tych, którzy je prowaRodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

dzą. Stąd też wielość podejmowanych
wtedy tematów: od bardzo prostych,
wręcz prozaicznych, poprzez komentowanie aktualnych problemów społecznych i politycznych, aż po bardzo głębokie
i wzruszające refleksje i świadectwa słuchaczy. Noc jest czasem szczególnym.
I tu znowu – z jednej strony ciemność
i niejednokrotnie przerażenie, a z drugiej
cisza i czas. Pewnie nie było przypadkiem, że Nikodem przyszedł do Jezusa
w nocy, by porozmawiać o zasadniczych
sprawach, związanych z egzystencją człowieka i z jego osobistym postrzeganiem
Boga i świata. Nocne audycje w Radiu
Maryja są właśnie takim szczególnym
czasem osobistej refleksji, a także odważnych świadectw, które ich autorom
pomagają wypowiedzieć czasem bardzo
trudne prawdy, skrywane latami, natomiast dla słuchaczy, czyli odbiorców są
niesamowitym znakiem, wręcz dowodem
działania Boga w życiu człowieka.
To kilka refleksji na temat mojego posługiwania w Radiu Maryja. Na temat
realizowania redemptorystowskiego powołania w tych i poprzez te katolickie
media. Z pewnością każdy, kto miał, ma,
bądź będzie miał możliwość współtworzyć to szczególne dzieło, napisałby coś
zupełnie innego i osobistego, bo po prostu – swojego. Gdyby jednak ktoś chciał
zadać mi pytanie, czy posługując w Radiu
Maryja realizuję swoje powołanie kapłańskie i zakonne, jako redemptorysta,
to ze zdecydowanym przekonaniem odpowiedziałbym: Tak! Podobna odpowiedź
nasuwa się również w związku z tematem i tezą postawioną na początku tego
tekstu: czy można iść i głosić, nie robiąc
ani jednego kroku? Można! A czy jest to
łatwiejsze, czy trudniejsze niż tradycyjne
głoszenie? To już kwestia do osobnego rozważenia…
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Być redemptorystą
o. Jan Ćwikowski CSsR
misjonarz ludowy
Przewodniczący Sekretariatu Misji i Rekolekcji
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Redemptorysta–
misjonarz,

to brzmi dumnie
i zobowiązująco!

B

ył 1977 rok, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem i usłyszałem redemptorystów misjonarzy, głoszących w mojej
rodzinnej parafii rekolekcje maryjne. Zakładali
wtedy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Świętej Pamięci o. Leon Dziemecki
porywał ludzkie serca słowem Bożym, a swoim talentem „powołaniowym” zachęcał nas,
ministrantów, do poznania redemptorystów.
Słuchając go, pomyślałem sobie, że chciałbym
tak głosić, w taki sposób przemawiać do ludzkich
serc. Tak zaczęła się ta Boża przygoda na drogach
misyjnych i trwa już od 31 lat.
Jednak nie od razu po święceniach mogłem
pójść do Tirocinium, czyli specjalnego studium
przygotowującego do głoszenia misji i rekolekcji. Przez 16 lat pracowałem w duszpasterstwie.
Ta posługa pomogła mi lepiej poznać ludzkie
problemy i jeszcze bardziej zbliżyć się do drugiego człowieka. Zrozumiałem wtedy, że świat
potrzebuje Boga, a ja mogę nieść Go swoim
braciom i siostrom. Pracując w duszpasterstwie
jako wikariusz, a później proboszcz, musiałem
zatroszczyć się o wiele spraw materialnych, bytowych, związanych z kościołem czy klasztorem.
Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to pomoże
mi również jako misjonarzowi nawiązywać lepszy
kontakt na pracach rekolekcyjnych i misyjnych
z księżmi proboszczami. Jednym słowem, było
z nimi o czym porozmawiać. Niektórzy radzili
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się mnie w sprawach remontów czy wystroju
kościoła, inni w kwestiach duszpasterskich.
Po 16 latach pracy w duszpasterstwie poprosiłem o możliwość wstąpienia do Tirocinium,
które odbywało się w Tuchowie. Prowadził je o.
Grzegorz Jaroszewski. Po roku szkolenia misyjnego otrzymałem krzyż misjonarski i ruszyłem
na kolejną placówkę, do Braniewa. Tutaj razem
z o. Ludwikiem Obalem, ówczesnym rektorem
braniewskim, i o. Leszkiem Zabdyrem zacząłem
wyjeżdżać na moje pierwsze prace misyjne. Od
tych ojców misjonarzy uczyłem się, jak kon-
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kretnie prowadzić Misje Święte i nabożeństwa
misyjne oraz jak robić ogłoszenia misyjne, które
są bardzo ważne, jeśli chcemy, aby misje gromadziły coraz więcej wiernych.
W czasie mego pobytu w Braniewie prowadziłem wiele misji i rekolekcji przygotowujących
parafie do przyjęcia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym czasie odbywała się peregrynacja
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, dlatego tam najczęściej
jeździliśmy. Muszę powiedzieć, że były to przepiękne chwile. Misje związane z uroczystościami
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maryjnymi mają jakiś szczególny charakter.
Czujemy, że to Maryja swoją matczyną miłością
przyprowadza wielu do swojego Syna. Ludzie
w tej diecezji przyjmowali nas bardzo serdecznie,
życzliwie. Pamiętam, że w jednej z małych wiejskich parafii w diecezji zamojsko–lubaczowskiej
po skończonych misjach ludzie do nas podchodzili
i mówili: „Proszę ojców, chodziliśmy
na misje przez cały tydzień, potem
Czujemy,
jeszcze cała doba nawiedzenia, i co?
Już koniec? Co my teraz będziemy
że to Maryja swoją
robili? Nie odjeżdżajcie, pozostańcie
matczyną miłością
z nami!” Oni żegnali nas ze łzami
przyprowadza wielu w oczach. Gorliwość tych ludzi, ich
do swojego Syna.
rozmodlenie, spowiedzi święte, to
wszystko ogromnie nas budowało.
To my wyjeżdżaliśmy z takich misji
umocnieni ich wiarą i miłością do Boga i ludzi.
Nie zapomnę wieczornych Apeli Maryjnych.
One są bardzo ważne w czasie misji, ponieważ
gromadzą również tych, którzy, z powodu pracy,
nie mogą przyjść na żadną z wyznaczonych godzin misyjnych. Dużo śpiewu ku czci Matki Bożej,
modlitwy spontaniczne, dziękczynne i prośby,
podsumowanie dnia misyjnego krótkim słowem
- to wszystko sprawia, że dzień misyjny jeszcze
bardziej utrwala się w naszym sercu i lepiej go
przeżywamy. Pamiętam misje św. we Fromborku,
w katedrze. Świątynia ogromna, ludzi na spotkaniach misyjnych sporo, a na Apelach Maryjnych
był już cały kościół wiernych. Któregoś wieczoru
podeszła do mnie jakaś pani i zaproponowała:
„Ojciec na tych apelach gra na gitarze, a czy mój
wnuczek, który przychodzi razem ze mną na te
Apele Maryjne, mógłby się włączyć i zagrać na
skrzypcach?” „Oczywiście” – odpowiadam. Na
kolejnym apelu ten wnuczek, licealista, cudownie
grał na tym instrumencie. Gdy zagraliśmy i zaśpiewaliśmy pieśń o. Alfonsa Klamana, „Milionami otoczyły Twój gród”, i jeszcze wiele innych
pieśni, to wytworzyła się niesamowita atmosfera.
Zdarza się, że ta atmosfera wieczornej wspólnoty
modlitewnej podprowadza wielu wiernych do
konfesjonału. Niejednokrotnie siedzieliśmy do
16
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późnych godzin i słuchaliśmy spowiedzi, bo
właśnie wtedy niektórzy ludzie chcieli pojednać
się z Bogiem.
Ważnym momentem w czasie rekolekcji i misji
jest śpiew i wspólna modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa rekolekcyjnego czy misyjnego.
Tak się złożyło, że gitara towarzyszy mi od wielu
lat, i chociaż tych lat życia przybywa i może już
z gitarą nie wypada wychodzić na ambonę, to
jednak robię to, bo widzę, że to pomaga wielu
ludziom przeżywać ten święty czas. Nawet jedna
tylko pieśń, która została w pamięci i sercu ludzi,
pomaga im wracać myślą do przeżyć rekolekcyjnych czy misyjnych. Wiele osób mówi mi o tym.
Jeden z księży proboszczów, kiedy zobaczył, jak
wynoszę na plebanię gitarę, powiedział:„A to
po co? Tu trzeba głosić, a nie koncerty dawać!”
Powiedziałem, że biorę gitarę na plebanię, ponieważ boję się, że w samochodzie może być
zbyt wilgotno, a to nie służy instrumentowi. Po
pierwszych spotkaniach misyjnych w tej parafii
odważyłem się jednak wziąć gitarę, zagrać i zaśpiewać. To było na spotkaniu z dziećmi. Dzieci
było tam około tysiąca. Gdy zaśpiewały, to
dreszcz szedł po plecach. Widziałem, jak ksiądz
proboszcz chodził pod chórem i obserwował, co
się dzieje. Jednak tego dnia nic mi nie powiedział.
Na drugi dzień szedłem na spotkanie z dziećmi
bez gitary, a ksiądz proboszcz mnie spotkał i zapytał: „A gdzie gitara? Brać gitarę, proszę ojca,
brać gitarę i śpiewać!”
Jako misjonarz zawsze zastanawiałem się, jak
głosić, żeby ludzie to rozumieli i przyjęli sercem,
żeby zbliżyli się do Boga, żeby się nawracali.
Zrozumiałem jedno - trzeba mówić w sposób
prosty i obrazowy. Przed każdym kazaniem trzeba
Bogu polecać wszystkich uczestników spotkania
i prosić o Jezusową miłość dla słuchaczy oraz
o Jezusowa miłość w tych słowach, które będą
wypowiadane. Chrystus daje swoje światło
i miłość, a wielu misjonarzy mówi, że często
wypowiadali treści, których nie przygotowywali.
To działo się pod natchnieniem Ducha Świętego,
to była ta Jezusowa miłość.
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Bywało, że wychodziłem na ambonę, głosiłem
kazanie i wydawało się, że poszło mi ono bardzo
dobrze, jednak odzewu wśród wiernych nie było.
Innym razem schodziłem z ambony jakiś taki
pokonany, w poczuciu, że to kazanie zupełnie mi
nie poszło, a jednak w konfesjonale odbywała się
później jedna, druga i kolejna spowiedź z wielu lat
życia. Chętnie siadam do konfesjonału na rekolekcjach i misjach, bo wtedy mogę się przekonać,
czy jest jakieś echo słowa, które głosiłem. My
siejemy, a Jezus się nami posługuje. On ma dla
każdego swoje słowo. Na misjach w Kielcach po
kazaniu przyszedł do mnie jakiś młody człowiek
i spytał, czy to kazanie, które wygłosiłem, będę
głosił też wieczorem, ponieważ chce, aby jego
żona również go wysłuchała. Powiedziałem,
że tak. Ucieszył się i powiedział, że to kazanie
otworzyło mu oczy i serce na Boga. Dawno nie
był u spowiedzi, a teraz chciał z niej skorzystać.
A żona? Wprawdzie wysłuchała kazania, jednak,jak później powiedziała, nie przeżyła tego tak,
jak mąż. Dlaczego?
To jest tajemnica Wolą Boga jest,
Jezusowego siewu.
aby to ludzie
Ten rok duszpazanieśli Jego
sterski przeżywamy
pod hasłem: „Idźcie
samego swoim
i głoście”. Wolą Boga
braciom
jest, aby to ludzie
i siostrom.
zanieśli Jego samego swoim braciom Dlatego właśnie
i siostrom. Dlatego
powołuje On
właśnie powołuje
misjonarzy.
On misjonarzy. Misje to odpowiedź na
wezwanie Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata (Mt 28,19n). Niech te słowa
zachęcają nas do tej pięknej, choć niełatwej misji
głoszenia i bycia świadkiem. Misjonarz – to brzmi
dumnie i zobowiązująco!
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Pomysłów
mam jeszcze
dużo!
Wywiad z o. Michałem Reinke CSsR,
proboszczem parafii pw. św. Gerarda na Lubaszowej
przeprowadzili br. Aleksander Ćwik i br. Marcin Wojdan

Orszak Trzech Króli w Lubaszowej
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br. Aleksander Ćwik: Na wstępie prosimy,
aby Ojciec opowiedział o sobie kilka słów: Jak
długo jest Ojciec redemptorystą? Ile lat posługuje
jako duszpasterz? Od jak dawna na Lubaszowej?
O. Michał Reinke: Redemptorystą jestem od
1984 roku. Jednak już w 1977 roku pierwszy raz
skierowałem swoje kroki do Tuchowa, a można
powiedzieć, że również na Lubaszową, ponieważ
trzeciego dnia pobytu w Tuchowie wraz z o.
Wielgusem przybyliśmy tutaj, aby zobaczyć
nowicjat. Pamiętam, że były wtedy nieszpo-
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ry. Od tego momentu zacząłem swoją drogę
z redemptorystami. Pierwszą placówką, gdzie
posługiwałem po święceniach, był Wrocław.
Następnie skierowano mnie na studia historii
sztuki do Lublina. Rozpocząłem je, ale czułem,
że to jest dalekie od posługi kapłańskiej. Była to
dyscyplina intersująca mnie, ale jednak to nie
było to. Zrodziła się we mnie myśl, że nie w taki
sposób chcę realizować życie duszpasterskie i nasz
charyzmat. Dlatego w czasie studiów, za zgodą
przełożonego prowincji, przeniosłem się na teo-
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logię pastoralną. Studiowałem ją 3 lata. Po
ukończeniu nauki wróciłem do Wrocławia,
potem byłem proboszczem w Krakowie,
następnie w Bardzie, Warszawie, i Głogowie.
Od 2016 roku jestem tutaj – na Lubaszowej.
br. Marcin Wojdan: Jak ojciec z perspektywy kilkunastu miesięcy ocenia pracę duszpasterską na Lubaszowej?
MR: Jest to praca bardzo wdzięczna. Warunki może są trochę egzotyczne, bo codziennie trzeba przemierzać do Kościoła 3,5 km,
ale można się przyzwyczaić. Doświadczenia,
które zdobyłem przez minione lata, służą mi,
abym mógł również tutaj działać. Jest ku temu
sposobność, bo ludzie są niezwykle
Duszpasterstwo
otwarci, mili i poto nic innego,
mocni. Różnica
jest taka, iż byłem
jak bycie z ludźmi.
przyzwyczajony do
Tutaj nie ma
ogromnych rzesz
filozofii, bez tego
ludzi, tutaj społecznie jesteśmy
ność nie jest duża.
Mimo to robimy
w stanie ludzi
to, co możemy.
zrozumieć, dlatego
Zupełnie inaczej
każda okoliczność,
jest, kiedy ludzi
jest więcej. Jednak
każde spotkanie,
wciąż można zroma sens.
bić coś ponad to,
co nazywane jest
„stałym praktykowaniem wiary”. Coś, co
ludzi mobilizuje, integruje, co sprawia, że więzi
między parafianami są żywe. Wiadomym jest,
że taki kontakt ożywia się, jeśli prowadzone
jest jakieś wspólne dzieło. Kiedy coś robi
się razem, ludzie postrzegają to jako ważne
i angażują się, otwierają. Jest to coś, czemu
warto poświęcić czas!
AĆ: Czego Ojciec spodziewał się, kiedy
okazało się, ze będzie proboszczem na Lubaszowej?
20

MR: Myślałem, że będę pełnił posługę
duszpasterską. Nie miałem żadnych obaw,
nie przerażało mnie to, a wręcz przeciwnie
- niezmiernie cieszyło.
MW: Zorganizował już Ojciec różne akcje:
Orszak Trzech Króli, jarmark wielkopostny…
MR: Idea jarmarku zrodziła się w Bardzie.
Ludzie, którzy jeździli do Niemiec, poddali ten
pomysł, kiedy przyszli do kancelarii. Chcieli,
aby i u nas było coś podobnego. Teraz ten
jarmark podlega pod gminę, ale na samym
początku zrobiliśmy to z parafianami. Różne
osoby bardzo pięknie się zaangażowały. To
było owocne. Wielu ludzi okazało uzdolnienia manualne, artystyczne. Pamiętam te
wszystkie pisanki, stroiki, dekoracje, wyroby,
wypieki… W tym roku również planujemy
zrobić jarmark na Lubaszowej. Z orszakiem
Trzech Króli spotkałem się już we Wrocławiu
i w Głogowie. U nas w tym roku, tak jak
w innych miejscach, także były zwierzęta:
konie. Właściciel stadniny wysłał trzy najpiękniejsze konie na orszak. Wszystko to
działa bardzo pięknie i jestem zadowolony. To daje nową płaszczyznę przeżywania
i praktykowania wiary, to jest coś nowego.
Piękne jest samo przesłanie Trzech Króli
albo zaangażowane dzieci z koła misyjnego. Pomysłów mam jeszcze dużo, bo przez
lata proboszczowania w każdej parafii były
obecne różne akcenty. Jednak na razie nie
będę ich zdradzał, nie można mieć gotowych
scenariuszy: „Ja przyjdę i zrobię to, to i to”.
Według mnie takie podejście jest z góry
skazane na porażkę. W każdym miejscu
są inne oczekiwania, inne wrażliwości. To
trzeba umieć odczytać i wyjść naprzeciw
tym oczekiwaniom. Możliwości działania
jest mnóstwo, ich wachlarz się nie kończy
na orszaku i jarmarku. Trzeba to wszystko
robić spokojnie, nie można zamęczyć swoimi
pomysłami ludzi. Mamy już pewne plany
związane z tym rokiem. W Roku Miłosierdzia
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017
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na Lubaszowej wprowadziliśmy godzinę miłosierdzia: w każdy piątek o 15.00 odprawiana była
godzina miłosierdzia, koronka, droga krzyżowa,
adoracja, Eucharystia. Pamiętam, że w Krakowie
przez cały wielki post były odprawiane drogi krzyżowe i codziennie był pełen kościół ludzi, którzy
brali sobie uczestnictwo w tym nabożeństwie
jako postanowienie wielkopostne. W Bardzie
do dziś praktykowane jest wyjście na drogę
krzyżową na tzw. kaplicę górską.
AĆ: Jaka jest według Ojca definicja duszpasterstwa?
MR: Duszpasterstwo to nic innego, jak bycie
z ludźmi. Tutaj nie ma filozofii, bez tego nie jesteśmy w stanie ludzi zrozumieć, dlatego każda
okoliczność, każde spotkanie, ma sens. Duszpasterz musi być z ludźmi. Niekoniecznie musi
to być na liturgii, ale także podczas spotkań
pozaliturgicznych. Doskonałym przykładem są
piesze pielgrzymki. To przecież dzielenie losu na
dobre i na złe w rożnych sytuacjach. Niedawno
powstało stowarzyszenie „Aktywni lubaszowianie”. Pochwalę się, że też do niego należę.
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Możemy dzięki niemu porozmawiać, pomyśleć
o nowych zadaniach, wyzwaniach. Szkoła to
następny doskonały przykład duszpasterskiej
obecności. Praca w szkole jest bardzo ważna,
zarówno z dziećmi, jak i z nauczycielami i rodzicami. Jest to wspaniała forma kontaktu z ludźmi.
Każda podobna okoliczność jest formą działania
i „duszpasterzowania”, a to wszystko ma wymiar
dynamiczny. Duszpasterz nie jest urzędnikiem.
Są, owszem, działania związane z kancelarią, ale
nie można się do tego ograniczać. Nie może być
też sytuacji typu: „Wybija godzina trzecia, pakuję
się, kończę robotę, do widzenia!” Nie, tak nie
robi duszpasterz. Duszpasterstwo to nie praca,
to bycie z ludźmi. Musimy po prostu być! Przyznam się, że zawsze chciałem być duszpasterzem,
zawsze chciałem być z ludźmi. Pomagać im, żyć
z nimi, uczestniczyć w procesie ich dojrzewania
duchowego, wzrostu wiary. Dziękuję Bogu, że
dał mi mnóstwo takich możliwości.
AĆ: Ojcze Michale, dziękujemy serdecznie za
udzielony wywiad. Szczęść Boże!
MR: Szczęść Boże!
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Duchowość
o. Ryszard Hajduk CSsR
wykładowca homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie

O pasterzach

„pachnących
owcami”

K

ilka lat temu papież Franciszek apelował do kapłanów, aby szli na peryferia i przesiąkali „zapachem owiec”.
Pasterze winni wmieszać się w tych, za których
są odpowiedzialni. Być pośród owiec to rozumieć
ubogich, którzy zostali zepchnięci na margines
życia społecznego i chociaż mają światu coś do
powiedzenia, nikt ich nie słucha. Pasterz „pachnący owcami” pozwala tym ludziom przekonać
się, że jest Ktoś, dla kogo są ważni. To sam Bóg
poszukujący zagubionych, sprowadzający zabłąkanych z powrotem, opatrujący skaleczonych
i umacniający chorych.
Wezwanie papieża skierowane do kapłanów,
aby dali się przeniknąć „zapachem owiec”, nawiązuje do obrazu Dobrego Pasterza z Ewangelii. Jest
nim Jezus, Syn Boży, który przyszedł na ziemię,
aby żyć wśród owiec i oddać za nie swoje życie.
Upodobnił się do nich we wszystkim oprócz
grzechu i tak prowadzi stado, aby żadna z nich
nie zginęła. Każda z nich jest dla Niego bezcenna.
Dlatego, gdy któraś się zagubi, wybiera się na
jej poszukiwanie i idzie za nią, aż w końcu ją
odnajduje. Nie brzydzi się zapachu owiec, stąd
słabą i poranioną bierze na ramiona i zanosi
uradowany do domu.
Jezus do dzisiaj swoim przykładem inspiruje
pasterzy Kościoła, aby z oddaniem paśli powierzoną im przez Boga trzodę i schodzili na
peryferia poszukując zagubionych owiec, gdyż
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wolą Ojca w niebie jest ocalić to, co zginęło.
„Zapach owiec” roznoszą ci pasterze, którzy jak
Jezus potrafią zanurzyć się w życie zwyczajnych
ludzi, współczuć im w niedoli i znosić te same
utrapienia, z którymi borykają się ubodzy. Gdy
na wzór Chrystusa dokonuje się w ich życiu
kenoza i „wcielenie” w konkretną rzeczywistość,
następuje ich upodobnienie się do owiec. „Zapach owiec” jest ich znakiem rozpoznawczym
i potwierdzeniem, że idą śladami Najwyższego Pasterza.

Pasterze według serca
Chrystusowego
Zapatrzeni w Jezusa pasterze nie mają żadnych
oporów, by wmieszać się w owce i przesiąkać
ich zapachem do końca swoich dni. Greckokatolicki kapłan Omelian Kowcz pełnił posługę
duszpasterską we Wschodniej Galicji w okresie
międzywojennym. Pracował wprawdzie dla
Ukraińców, ale stykał się również z Polakami
i Żydami. Kiedy w czasie drugiej wojny światowej na tereny Galicji Wschodniej przybyli
Niemcy, w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli
się Żydzi, którym groziły aresztowania i śmierć.
Aby uchronić ich od nieszczęścia, Kowcz udzielał
im chrztu i katechizował ich, gdy o to poprosili.
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Z tego powodu został przez Niemców aresztowany, a potem zesłany do obozu koncentracyjnego
na Majdanku. Nie zobowiązał się wobec nich, że
przestanie udzielać pomocy prześladowanym.
W obozie służył więźniom posługą kapłańską.
Chciał być do końca pośród owiec powierzonych
mu przez Boga. Do rodziny pisał tak: „Nie starajcie
się o moje uwolnienie. Mnie tu jest dobrze, bo
jestem bardzo potrzebny ludziom. Bóg dał mi
łaskę, by tu być”.
Po drugiej wojnie światowej Adam Kozłowiecki, jezuita, podjął działalność misjonarską
w Afryce, budując szkoły i szpitale, kościoły
i kaplice. Służył ludziom swoją posługą kapłańską, ale także pomagał materialnie, zwłaszcza
gdy w czasie suszy głód zaglądał im w oczy. Był
zawsze pośród nich, aby dodawać im otuchy
w trudnych chwilach i opatrywać ich rany –
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

nieraz dosłownie, oddając się pielęgnowaniu
chorych. Po dziesięciu latach pełnienia urzędu
metropolity Lusaki, stolicy Zambii, zdecydował
się z niego ustąpić i wrócić do pracy duszpasterskiej wśród tubylców. Nie przerażał go brak
komfortu w stacjach misyjnych ani katastrofy
naturalne. Do końca swoich dni czuł się szczęśliwy, żyjąc pośród swoich owiec i dzieląc ich los.
Do dzisiaj z wielką pasją oddaje się posłudze duszpasterskiej austriacki misjonarz Erwin
Kräutler, do niedawna jeszcze biskup Xingu,
największej terytorialnie diecezji w Brazylii. Na
początku swej posługi w diecezji pytał wiernych,
czego oczekują od swojego biskupa. Nieraz pojawiała się odpowiedź, że powierzoną mu diecezją
winien kierować nie od biurka, lecz wychodząc
ku ludziom, aby na własnej skórze doświadczyć,
jak wygląda codzienne życie jego owiec. Dlatego
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jako dobry pasterz był nieustannie pośród nich.
Zaledwie cztery miesiące w roku przebywał
w swoim biskupim mieszkaniu. Resztę czasu
spędzał w drodze, odwiedzając różne zakątki swojej diecezji. Stykając się z niesprawiedliwością,
zawsze stawał po stronie ubogich i dotkniętych
krzywdą mieszkańców Amazonii. Jego zaangażowanie w walkę o prawa rdzennej ludności
indiańskiej nie podobało się biznesmenom i politykom. Z tego powodu wielokrotnie grożono
mu śmiercią i próbowano dokonać zamachu
na jego życie. Od wielu lat zwyczajne kontakty
z ludźmi utrudnia mu rządowa ochrona, bo jak
w towarzystwie policjantów odwiedzać ludzi
po domach?

Redemptoryści –
pasterze ubogich i opuszczonych
W Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela
od początku mówi się o poszukiwaniu zagubionych owiec, czyli o wychodzeniu do najuboższych
i opuszczonych. Założyciel redemptorystów, św.
Alfons Maria de Liguori, zwracał się ku nim,
aby być wiernym Chrystusowi – Najwyższemu
Pasterzowi, który przychodząc na świat, ogołocił
samego siebie i stał się pokornym sługą wszystkich. Św. Alfons nie rozpoczynał proklamacji
Ewangelii ubogim tylko od głoszenia miłości
Chrystusa, ale miał także na uwadze konkretnego
człowieka z jego potrzebami. Ważne dla niego
było to, by patrzeć na ludzi oczyma Chrystusa i w
każdym grzeszniku widzieć zagubioną owieczkę,
którą należy przyjąć z serdecznością i radością,
unikając przesadnej surowości.
Redemptorysta wydziela „zapach owiec”,
ponieważ pośród nich przebywa. Dlatego wolą
św. Alfonsa było to, by swoje domy jego współbracia stawiali na peryferiach, ułatwiając ubogim
i opuszczonym słuchanie słowa Bożego oraz
przystępowanie do sakramentów. Prowadzone
przez redemptorystów misje ludowe, w czasie
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których rozbrzmiewała Ewangelia wzywająca
do nawrócenia, nie były prowadzone centralnie w dużych skupiskach ludzkich. Misjonarze
rozchodzili się po małych wioskach, aby mieć
bezpośredni kontakt z ludźmi.
Bliski kontakt z rzeczywistością sprawiał, że
św. Alfons z wielką łagodnością podchodził do
zbłąkanych owiec. Skoro bowiem sam Odkupiciel pochyla się nad ludzką słabością, trzeba ją
rozumieć i współdzielić, a także pomagać ludziom
ją przezwyciężyć. Prawda moralna winna być
zawsze traktowana jako lekarstwo, które pomaga
nękanemu słabością człowiekowi wyzwalać
się z niej i stopniowo wzrastać ku świętości, co
jest często powiązane z ogromnym wysiłkiem,
zwłaszcza w przypadku ludzi nękanych biedą
materialną, niesprawiedliwością i surowymi
warunkami życia.
Gdy pasterz zanurza się w codzienne życie
swoich owiec i poznaje ich los, wszystko to zaczyna przenikać jego sposób myślenia i działania.
Wtedy od redemptorystów rozchodzi się „zapach owiec”, czyli gorliwość w pełnieniu posługi
i umiar w korzystaniu z dóbr materialnych. Nie
dla misjonarzy Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela są honory światowe i kościelne,
pierwsze miejsca i wielkie sceny. Ich powinnością jest stanąć po stronie ubogich i naśladując
Jezusa, głosić im Ewangelię tak, aby mogła być
zrozumiana i przyjęta przez każdego człowieka.
Z takim nastawieniem do swojej misji podchodzą redemptoryści „wcielający się” w życie
ubogich i opuszczonych. Piotr Donders opuścił
swoją ojczyznę – Holandię, aby w Surinamie
głosić Ewangelię językiem zrozumiałym dla
mieszkańców tej wyspy i żyć pośród nich jak
brat, dla wszystkich bez wyjątku: także nędzarzy, niewolników i trędowatych. Wiedział, że
z powodu gorąca ludzie niechętnie wychodzili
z domów. Właśnie dlatego jako dobry pasterz
chodził od domu do domu, by głosić słowo Boże.
Franciszek Ksawery Seelos wyruszył w poszukiwaniu opuszczonych z Niemiec do Stanów
Zjednoczonych. Był przekonany, że jeśli ktoś jako
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017
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kapłan zajmuje miejsce Jezusa, winien odnosić się do ludzi z tą samą serdecznością, co
Odkupiciel. Zawsze był gotów iść tam, gdzie
zagubione owce potrzebowały pomocy.
Dlatego bez obaw przed narażeniem się na
drwiny ze strony otoczenia, całą noc czuwał
przy umierającej prostytutce, towarzysząc
jej w ostatnim etapie drogi prowadzącej
do wieczności.
Podobnie dzisiaj redemptoryści przesiąkają „zapachem owiec”, gdy na Uralu zamieszkują w małej i nędznej chatce, w której nie
można się wyprostować i jest tak zimno, że
woda w miednicy zamarza.
Tak się dzieje, gdy tygodniami wędrują w boliwijskich
Andach od wioski do wioski,
aby korzystając z gościny ludzi ubogich, zamieszkujących
w lepiankach bez prądu i bieżącej wody, głosić orędzie
zbawienia. Tak się dzieje, gdy
zamieszkują w brazylijskich
dzielnicach nędzy, aby chronić ubogich przed wysiedleniami i deprawacją moralną.
Tak się dzieje, gdy w czasie
uroczystości rodzinnych i parafialnych klerycy z naszego
seminarium, zamiast siedzieć
za stołem i dać się obsługiwać, troszczą się o to, aby
innym niczego nie zabrakło.
W ten oto sposób ludzie
rozpoznają w nich wszystkich ducha Jezusa, który nie
przyszedł na ziemię, aby się
wywyższać i dać się innym
obsługiwać, ale uniżyć się
i być sługą wszystkich.

Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

Kto z pasterzy chce „pachnieć jak owce”,
nie może zachwycać się sobą i skupiać się na
swojej pozycji społecznej albo funkcji – proboszcza, nauczyciela religii, wykładowcy…
Trzeba przestać szukać swojej chwały i zejść
z wysokości swego urzędu, aby spojrzeć
ludziom prosto w oczy i oddać im do dyspozycji swoje talenty, uprawnienia i bogactwo duchowe. Wtedy też przed pasterzem
najpełniej odsłania się tajemnica szczęścia,
które znajdzie tylko ten, kto żyje dla innych.
A wtedy „zapachowi owiec” towarzyszyć
będzie promieniowanie radości i dobroci.
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Boży szaleniec
o. Łukasz Drożak CSsR
przełożony domu w Perth Amboy, Stany Zjednoczone

MAŁY-WIELKI

ŚWIĘTY

„B

iedny św. Jan Neumann!” To reakcja
wielu pielgrzymów
przybywających do Filadelfii, którzy widząc jego ciało w szklanym
sarkofagu, dziwią się jak niskiego
był wzrostu a także gdy dowiadują się, jak krótkie było jego życie. Niestety ten święty biskup
– redemptorysta żył tylko 49 lat,
ale za to w tym krótkim czasie
osiągnął bardzo wiele... Założyciel
redemptorystów, św. Alfons Liguori, co może zabrzmi nie do końca
zrozumiale w dzisiejszych czasach,
złożył ślub, że nigdy nie będzie tracił ani chwili czasu. Wydaje się, że
sto lat później, jego duchowy syn,
św. Jan Neumann, podjął to samo
postanowienie posługując gorliwie jako kapłan i zakonnik. Dla
przykładu, św. Jan Neumann nauczył się ośmiu języków, aby móc
wysłuchiwać spowiedzi swoich
parafian którzy byli emigrantami.
Konno lub powozem, przemierzał
tysiące kilometrów rocznie docierając do swoich parafian. Zużywał całą swoją energię i siłę, aby
pomagać wiernym i wypełniać
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swoją posługę duszpasterską. Miał
dokładny i regularny harmonogram odwiedzin swoich parafian
w bardzo rozleglej diecezji, tak
aby każdy mógł czcić Najświętszy
Sakrament. Dbał też o właściwą
edukację religijną wszystkich parafian. W czasie jego ośmioletniej
zaledwie posługi biskupa Filadelfii,
powstało 87(!) parafii.
Biskup Jan Neumann dokonał
wielu czynów, które przyniosły
mu tak wdzięczną pamięć oraz
szacunek wiernych w Filadelfii
i całych Stanach Zjednoczonych.
Ten skromny i pokorny człowiek,
nigdy sam by nie śmiał wspomnieć o swoich zasługach, ale jego
dzieła mówią same za siebie. To on
zorganizował pierwszy diecezjalny
plan Nabożeństwa Czterdziestogodzinnej Adoracji w Ameryce.
Jego osobie zawdzięczamy też
stworzenie pierwszego w Stanach
Zjednoczonych, zintegrowanego
systemu szkół katolickich pod
zarządem diecezjalnym. Za jego
rządów diecezją liczba tych szkół
wzrosła z jednej do… dwustu(!).
Św. Janowi Neumanowi zawdzięRodzina Odkupiciela 1 (77) 2017
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czamy wspieranie różnorakich
zgromadzeń żeńskich. Zgromadzenie «Szkolnych Sióstr Notre
Dame» uznaje właśnie św. Jana
Neumanna za swojego drugiego
założyciela nazywając go «swoim ojcem w Ameryce». Pomagał
on także w fundacji w Filadelfii
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa,
oraz Sióstr św. Franciszka.
Św. Jan Neumann pełen pokory
poświęcał się dla swoich parafian,
wśród których było także wielu
emigrantów.
Stąd też nazywany jest słusznie „pasterzem
emigrantów”.
Kiedy przybył
do Filadelfii
dopiero tam
zobaczył i zrozumiał czym
naprawdę jest
kościół biednych emigrantów. Dostrzegł,
że nie tylko są
głodni i potrzebują edukacji czy opieki
z d ro w o t n e j ,
ale także wielu z nich nie umie
przystosować się do życia w społeczeństwie amerykańskim.
Ten niewysoki człowiek był
o wiele większy niż na to wyglądał. Skąd pochodziła ta wielka
siła? Wiemy, że w dzień swoich święceń kapłańskich Jan
Neumann modlił się o świętość.
Zapewne powtarzał tę modlitwę
codziennie, gdyż jego życie było
wypełnione zwyczajnymi i nadRodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

zwyczajnymi uczynkami świętości
z wielkim poświęceniem się dla
innych. Moment w którym zakończył życie ziemskie, przyszedł
niejako pośród codziennych zadań duszpasterskich. Po dziesięciu
dniach od bardzo pracowitego Bożego Narodzenia, po spowiedziach
do godz. 23.00 wieczorem, kilku
odprawionych Mszach św. oraz
odwiedzinach wielu kościołów,
zasłabł na ulicy, wracając pieszo do swojej biskupiej siedziby.
Zmarł zanim
kapłani przybyli z olejami, nie
doczekawszy
już sakramentu
namaszczenia
chorych. Życie
św. Jana Neumana na ziemi
zakończyło się.
Było krótkie,
ale święte. Papież Pius XII napisał, że «wśród
pasterzy kościoła
w Filadelfii, osoba czcigodnego
Jana Neumanna jest wybitna
i to dzięki jego cudownym oraz
nadzwyczajnym wysiłkom, które
przyczyniły się do rozwoju katolickiego systemu szkolnictwa
i wzrostowi szkół parafialnych
w kraju. Jego święte życie, dziecięca delikatność, jego ciężka
praca i ogromna dalekowzroczność wciąż są świeże. Drzewa
zasadzone i nawodnione przez
biskupa Neumanna wciąż dają
swoje owoce.»
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Ktoś powiedział o nim, że św. Jan Neumann czynił zwyczajne rzeczy w niezwykły
i nadzwyczajny sposób. To zdanie odnosi się
wspaniale do słów Jezusa, który w Ewangelii według św. Łukasza powiedział, że kto
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
wierny będzie. Biskup Neumann potwierdził
doskonale swoim życiem na czym polega ta
wierność, na czym polega wierność Chrystusowi. Cechą charakterystyczną świętości nie
jest konieczność czynienia spektakularnych
rzeczy dla Boga, ale pełnienie woli Boga
w codziennym życiu jak to uczynił św. Jan
Neumann. Jego wierność modlitwie, swojemu powołaniu kapłańskiemu i redemptorystowskiemu, miłość do Boga i drugiego
człowieka są elementami charakterystycznymi dla duchowości świętego biskupa
Filadelfii. Jan Neumann jest wspaniałym
wyzwaniem i przykładem do naśladowania
dla każdego człowieka żyjącego dzisiaj, który
pragnie iść za Chrystusem w swoim życiu.
Ten wielki święty chce być patronem
każdego z nas żyjącego we współczesnym
świecie, który nieustannie staje przez
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trudnymi wyzwaniami. Gdyby św. Jan
Neumann żył dziś wśród nas, to z pewnością szukałby wokół siebie ludzi, którzy są
najbardziej zagubieni i opuszczeni w społeczeństwie, dokładnie tak, jak to robił nie tylko
z Filadelfii, ale w każdym miejscu, w którym
Pan Bóg go postawił. Wiele uwagi poświęca
się dziś dyskusjom na temat kwestii emigrantów, dobrego wychowania katolickiego
oraz wierności Bogu. Kiedy dzisiaj szuka się
odpowiedzi na ważne pytania dotyczące
tych jakże trudnych zagadnień i czyta się
uważnie historię życia św. Jana Neumanna
to trzeba stwierdzić, że ten święty biskup
może być dla nas wspaniałym patronem
wobec wyzwań, które dziś stawia przed nami
świat. Ten “mały” wielki święty potraktował
bardzo poważnie słowa Chrystusa: “Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody”. Od Chrystusa
otrzymał wszelkie łaski aby to zrealizować
i dla tej misji został mu wierny do końca,
jakby także dzisiaj zaprosić nas do takiego samego wysiłku, który na pewno przez
samego Boga jest błogosławiony i który
przynosi dobre owoce.
Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017
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Cuda zatwierdzone przez Stolicę Apostolską
w procesie kanonizacyjnym
św. Jana Neumanna
J. Kent Lenahan, Jr. z miasta Villanova
w Pensylwanii, był nauczycielem muzyki i liderem grupy muzycznej. Wieczorem 8 lipca 1949
roku uległ tragicznemu wypadkowi samochodowemu. Zabrano go do szpitala, gdzie przez 4
dni ten młody człowiek walczył o życie. Jego
stan był tak krytyczny, a obrażeń tak wiele,
że nawet nie wszystkie były uwzględnione
w szpitalnej karcie zdrowia pacjenta. Stracono
nadzieje na uratowanie jego życia. Jego rodzice
mieli kawałek sutanny biskupa Neumanna,
którą przynieśli i położyli na umierającym
synu. W ciągu kilku godzin jego bardzo wysoka gorączka spadla, a puls wrócił do normy.
Wkrótce cały szpital rozgłaszał wiadomość
o cudownym uzdrowieniu Kenta. W ciągu
kilku dni jego liczne obrażenia uległy szybkiej
poprawie, aż w końcu zupełnie się zagoiły.
Po pięciu tygodniach Kent Lenahan wyszedł
o własnych siłach ze szpitala. Po 2 tygodniach
już kosił trawę, grał na trąbce i wrócił do swojego hobby - podnoszenia ciężarów.
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Michael Flanigan, 6 letni chłopiec z zachodniej
części Filadelfii, po miesiącach leczenia zapalenia
szpiku kostnego, w czerwcu 1963 roku wykryto
u niego złośliwy nowotwór kości. Lekarze dali
Michelowi tylko 6 miesięcy życia. Rak ten jest
zupełnie nieuleczalny jeśli pojawią się przerzuty
po organizmie. U chłopca już nastąpiły przerzuty
z prawej nogi do jego szczęki i płuc. Kiedy lekarze
poinformowali rodziców Michała, ze ich syn nie ma
szansy na wyleczenie z choroby, państwo Flanigan
zdecydowali się zabrać Michała do sanktuarium
biskupa Neumanna w Kościele św. Piotra. Po kilku
wizytach w szpitalach, stan zdrowia Michała uległ
dramatycznej poprawie. Do października 1963
roku, nie było już żadnych śladów raka w szczęce
i płucach. A do świat Bożego Narodzenia 1963
roku, kiedy to Michał miał już nie żyć, wszystkie
ślady nowotworu złośliwego zniknęły zupełnie.
W grudniu 1975 roku po końcowych badaniach
wyników stanu zdrowia Michała, komisja medyczna do spraw świętych przy Watykanie orzekła,
że uleczenie Michała Flanigan było naukowo
i medycznie nie do wyjaśnienia i zawdzięczono
je wstawiennictwu Biskupa Neumanna. Był to
cud, który utorował drogę do świętości biskupa
Filadelfii, św. Jana Neumanna.

Katafalk
z relikwiami
św. Jana Neumanna
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Zawsze

jesteśmy
z wami
Z panią Albiną Sok, mamą o. Janusza Soka, przełożonego prowincji,
rozmawiali br. Dominik Jurek i br. Tomasz Bil

br. Dominik Jurek: Już na początku dziękujemy, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać.
Prosimy na początek opowiedzieć coś sobie,
o rodzinie.
AS: Ja pochodzę stąd, z Podgrodzia, mój mąż
Józef też. Miałam sześciu braci a ja byłam tylko
jedna. Wyszłam za mąż w 1955 r., mój mąż Józef
nie żyje od 23 lat. Byłam księgową w Dębicy,
a później, kiedy miałam dzieci, pracowałam
tutaj w Podgrodziu, w kółku rolniczym, nie
musiałam daleko dojeżdżać do pracy. Jeszcze
później pracowałam w spółdzielni mieszkaniowej. Mam czwórkę dzieci: Elżbietę, Jolantę,
Marka i Janusza – on jest najmłodszy.
br. Tomasz Bil: Jak poznaliście redemptorystów?
AS: Z Podgrodzia pochodzi o. Marek Mirus. Janusz był w nowicjacie, kiedy on miał
święcenia i prymicje. Wcześniej też znaliśmy
redemptorystów, bo przyjeżdżali do nas do
domu, na przykład o. Jan Kwiecień jako duszpasterz powołaniowy. Także ojciec Tadeusz
Majszyk, który przez lata był w Norymberdze.
DJ: A jak to było z powołaniem syna?
AS: Muszę powiedzieć, że ja się o to modliłam, o powołanie kapłańskie dla niego. I chyba
nawet nie tylko ja. Zawsze był obowiązkowy, był
dobrym organizatorem. Lubił być wśród rówie30
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śników, zawsze rej wodził wśród nich, miał dużo
pomysłów. W parafii był ministrantem, później
lektorem. Pomagał też w budowie kościoła, ks.
Tokarczyk, były proboszcz, do dziś to wspomina
na spotkaniach opłatkowych dla rodzin księży
z parafii. Zaraz po maturze poszedł jednak na rok
na studia filozoficzne do Lublina. Studiował razem
z kolegą z klasy z liceum, chyba nie byli jeszcze
tak bardzo pewni, ale pod koniec egzaminów,
po pierwszym roku przyjechał i powiedział, że
zrezygnuje z tych studiów i pójdzie do seminarium.

Rodzina Odkupiciela 1 (77) 2017

Wybrał się do seminarium z dokumentami, ale
wrócił z drogi i powiedział, że jednak nie pójdzie
do seminarium w Tarnowie, ale do redemptorystów, do Tuchowa.
DJ: Czy po święceniach kapłańskich syna
w rodzinie coś się zmieniło?
AS: Kiedy przyjeżdżał do domu jako kapłan,
wszyscy się zbierali i rozmawiali. Teraz już o to
trudniej, rodzina się rozjechała po świecie,
niektórzy mieszkają za granicą. Dla rodzeństwa
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Janusz był zawsze bratem, ale zawsze
był darzony szacunkiem przez to, że
jest już kapłanem. Był przyjmowany z radością, ale też z ciekawością.
Wszystkie ważne wydarzenia w gronie najbliższej rodziny są przeżywane
razem z nim: chrzcił dzieci, był obecny
przy przyjmowaniu Pierwszej Komunii Świętej, rocznicach i jubileuszach.
Bywa też podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania, błogosławi
małżeństwa, zawsze wspiera, modli
się i mówi dobre słowa. Jest zawsze
obecny także w trudnych i smutnych chwilach, kiedy kogoś żegnamy w naszej rodzinie. W ważnych
sprawach zawsze doradza, czasem
też upomina. Jego słowa nie są nam
obojętne – kapłan w rodzinie to wielki dar od Boga.
TB: A jak Pani wspomina prymicje?
AS: Msza święta prymicyjna
w naszej parafii, pw. Przemienienia
Pańskiego w Podgrodziu, była wielkim wydarzeniem dla całej rodziny.
Było wielu księży, a także współbraci redemptorystów. Nie zabrakło
koleżanek i kolegów oraz parafian.
Dla mnie ta uroczystość była szczególna: syn, kapłan, zakonnik udziela
błogosławieństwa prymicyjnego.
Następnie przy domu rodzinnym
było przyjęcie: wszystko w ogrodzie
było odpowiednio przystrojone. Chyba ze trzysta osób było. Teraz to ja
sobie tego nie wyobrażam, cała ta
organizacja, przygotowania. Dużą
pomocą w byli dla nas sąsiedzi i cała
rodzina: wszyscy cieszyli się, że jest
wśród nas kapłan. Kiedy wyszliśmy
z kościoła po uroczystościach, to aż się
przestraszyłam, gdzie ich wszystkich
32
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pomieścimy. Jakoś się to wszystko udało. Była
scena, kto chciał mógł wystąpić i przemówić.
Mąż wypożyczył podłogę do tańczenia, ale
córki nie pozwoliły jej rozebrać po niedzieli
i prymicje trwały w sumie przez tydzień.
TB: Ojciec Janusz jest z wykształcenia
muzykologiem. Wcześniej przejawiał jakieś
zainteresowanie muzyką?
AS: Oczywiście, w naszej rodzinie chyba
każdy na czymś grał. Córka Jolanta chodziła
do szkoły muzycznej i ćwiczyła dużo grę na
fortepianie. W tym czasie Janusz z fortepianu
robił sobie stół do ping-ponga. Marek grał
na trąbce, Elżbieta na mandolinie, a Janusz
generalnie na wszystkim. Przede wszystkim
lubił grać nocą. [śmiech] Chodził do szkoły
muzycznej w Dębicy, grał na wielu instrumentach. Należał także do zespołu muzycznego
przy parafii, który brał udział w ważniejszych
uroczystościach i nabożeństwach.
DJ: Sześć lat temu ojciec Janusz został prowincjałem…
AS: Wtedy dużo się zmieniło. Wcześniej na
pewno miał więcej czasu dla rodziny. Przedtem to chociaż przyjechał na kilka dni, nawet
trawę skosił w ogrodzie a teraz to tylko na
chwilę wpada do domu. Często jest przejazdem
i wpada odwiedzić mamę, na obiad. Cieszę
się zawsze jego obecnością. Zawsze kiedy
przyjedzie wnosi radość, pociesza w trudnych
sytuacjach. Ale on sam po wyborze na prowincjała nie zmienił się. Pamiętam, siedzieliśmy
przed domem i ja się martwiłam: „Jak ty sobie
poradzisz z tym wszystkim?” A on z uśmiechem
powiedział: „Mamo, to ty myślisz, że ja sobie
nie poradzę?” Odpowiedziałam mu: „No pewnie: czemu byś sobie nie poradził, jak inni sobie
radzą”. [śmiech] Teraz musi wiele podróżować,
chyba po wszystkich kontynentach. Pamiętam,
kiedy był w Ameryce Południowej, bardzo się
martwiłam, bo bardzo długo nie było od niego
żadnej wiadomości. Ale już jest lepiej, trochę
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się przyzwyczaiłam, a on, kiedy gdzieś leci to
przysyła SMS-a albo dzwoni.
DJ: A pozwala sobie doradzać, czy przyjmuje
dobre rady od mamy?
AS: Kiedy przyjeżdża, mówi, że chce się spotkać z rodziną i porozmawiać. Ale ja zawsze go
wspieram modlitwą, nie ma dnia, żebym nie
miała go w modlitwie i pamięci. Wiem, że to
konieczne, kapłani niczego tak nie potrzebują
od nas, jak modlitwy.
TB: Uczestniczy Pani także w zjazdach rodzin redemptorystów…
AS: Tak, byłam już chyba cztery razy. Miałam wcześniej zaproszenie, wiedziałam o tych
zjazdach, ale nie brałam udziału z różnych powodów. Ale kilka lat temu pojechałam pierwszy raz z córką Elżbietą i od tego czasu jeżdżę
co roku. Zaprzyjaźniłam się z rodziną o. Stanisława Madejczyka z Dębicy, jego tato zawsze
dzwoni wcześniej, umawiamy się i jedziemy
razem na Lubaszową na te zjazdy, pod koniec
maja. Rzeczywiście, czuję się bardzo związana
z rodziną redemptorystowską i zawsze jestem
z wami i w myślach, i w modlitwie.
TB: Czego można życzyć redemptorystom?
AS: Macie do wykonania wiele zadań, wiele
obowiązków waszego powołania. Potrzeba
wam wiele modlitwy o rozwój, o nowe powołania. Szczególnie modlitwy potrzebują misjonarze w Ameryce Południowej i na wschodzie,
na Syberii. Potrzeba modlitwy o nowe miejsca,
o nowe placówki, bo potrzeby są bardzo duże,
zwłaszcza tam, gdzie wiara zanika. A życzyć
trzeba wam, redemptorystom, wytrwałości,
wierności Chrystusowi Panu i Kościołowi.
Trzeba też życzyć tego, żeby ludzie widzieli
w was dobro i życzliwość, żebyście okazywali
ludziom miłość. Jesteście bardzo, bardzo potrzebni, będę się za wami wstawiać i modlić.
DJ: Jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie
za rozmowę!
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Trzeba
spróbować!
M

ówi się, że w życiu
wszystkiego trzeba spróbować. Tak
stwierdziłem również ja sam, słysząc od mojego kolegi o rekolekcjach powołaniowych. Na pierwsze
przyjechałem w ciemno, nie wiedząc
nawet, do kogo się tak naprawdę
wybieram. Było to moje pierwsze
bliższe spotkanie z zakonnikami, okazja do zobaczenia Zgromadzenia od
środka.
Byłem zdziwiony, ponieważ kierowany stereotypami inaczej sobie
wszystko wyobrażałem. Bardzo
ciężko było mi się wtedy przełamać
i otworzyć na słowa ojca rekolekcjonisty. Wynikało to z jakiejś mojej
wewnętrznej bariery. Wróciłem do
domu zły na siebie, wmawiając sobie, że te rekolekcje tylko namieszały mi w głowie. Dopiero po jakimś
czasie, po uspokojeniu myśli doszedłem do wniosku, że doświadczenie
wspólnoty z braćmi postulantami czy
wspólna modlitwa liturgią godzin są
na swój sposób zwyczajnie piękne.
O dziwo, zacząłem za tym tęsknić.
W minione ferie, tocząc ponowną
walkę sam ze sobą, postanowiłem

34

Podczas rekolekcji powołaniowych w Bardzie
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po raz kolejny przyjechać na rekolekcje. Byłem
bardziej świadomy tego, co mnie czeka, choć
znów pełen obaw. Jednak rozmowa z ojcami mnie
uspokoiła. Nie zrazili się nawet zbyt odważnymi
pytaniami z mojej strony, cierpliwie odpowiadali
rozwiewając większość wątpliwości.
Uczestnicy rekolekcji i bracia postulanci okazali
się być niezwykle otwartymi i kontaktowymi
ludźmi, dzięki czemu szybko znaleźliśmy wspólny
język i świetnie czuliśmy się w swoim towarzystwie. Nasze rekolekcyjne wycieczki dostarczyły
nam wielu wrażeń. Zwiedziliśmy m.in. kopalnię
uranu i twierdzę na Srebrnej Górze. Miałem
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także możliwość przespacerowania się bardzkimi
dróżkami różańcowymi, na których obejrzeliśmy
dokładnie każdą znajdującą się tam kaplicę. Wybraliśmy się też na ekstremalny spacer do tzw.
Kaplicy Górskiej. Pomimo tego, że niektórzy
zaliczyli naprawdę bliskie spotkanie z lodem, na
miejsce dotarliśmy cali i zdrowi.
Tym razem pod koniec rekolekcji było mi
naprawdę żal opuszczać Bardo Śląskie. Mimo
tego, że wszystko trwało niecały tydzień, udało
mi się doświadczyć działania Boga. Zżyłem się
też z tym miejscem i ludźmi. Dzięki temu zawsze
będę chętnie wracał do redemptorystów.
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Po co?
M

am na imię Filip. Jestem lektorem
w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie. Od kilku miesięcy
należę także do KSM-u w mojej parafii. Oprócz
tego, że jestem uczniem technikum hotelarskiego, interesuję się muzyką i gram na gitarze.
Z redemptorystami jestem związany poprzez
rekolekcje powołaniowe oraz stowarzyszenie „Nadzieja”, w którym działam od dwóch
lat. Zrzesza ono rodziców i przyjaciół osób
niepełnosprawnych. Do tego stowarzyszenia

36

należą także klerycy z WSD Redemptorystów
w Tuchowie. Pierwszy bliższy kontakt z redemptorystami nawiązałem w drugiej klasie
gimnazjum. Wtedy właśnie przyjechałem na
rekolekcje powołaniowe. Moje odczucia po
pierwszych rekolekcjach nie były przepełnione
optymizmem - nie byłem zadowolony... że się
już kończą. Zresztą to odczucie jest we mnie
również dzisiaj, gdyż zwykle nie chce mi się
wyjeżdżać z tych rekolekcji, gdy nadchodzi
ostatni dzień…

Stowarzyszenie
„Nadzieja”
Rodzina Odkupiciela
1 (77) 2017
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Audycja w Radiu Maryja

Czym dla mnie są rekolekcje powołaniowe?
To trudne pytanie. Z pewnością jest to czas,
w którym Bóg działa we mnie w pewien specjalny sposób. W czasie trwania rekolekcji każdy
z uczestników ma szansę na odkrycie swojego
powołania. Zdaje się, że jest to chyba główny
powód, dla którego przyjeżdża większość uczestników. Pamiętam, jak kilka dni po zakończonych
ostatnio rekolekcjach pewna osoba zadała mi
jedno, ale za to bardzo ważne pytanie: „Po co?”
To znaczy: „Po co jeździć na takie rekolekcje?” Nie
wiedziałem wtedy za bardzo, co odpowiedzieć.
Jednak kilka tygodni później moje spojrzenie
na te wyjazdy zmieniło się. Wcześniej miałem
poczucie, że jeżdżę na rekolekcje, aby spotkać się
ze znajomymi. Teraz wiem, że to nie jest prawda.
Podstawowym powodem, dla którego na nie
jeżdżę, jest Bóg. Oczywiście nadal spotykam się
ze znajomymi poznanymi na rekolekcjach i jest
to dla mnie ważne.
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Jeśli chodzi o moje duchowe przeżywanie
rekolekcji, to czym by one były bez Eucharystii?!
Zawsze na pierwszej Mszy św. rekolekcyjnej
uświadamiamy sobie, iż znajdujemy się w szczególnym miejscu ze względu na dwie rzeczy: po
pierwsze, wiele młodych osób na górce w Lubaszowej (nazywanej Górą Tabor) podjęło decyzję
o przemianie swojego życia czy też o pójściu
do seminarium. Drugim istotnym czynnikiem
jest to, że w trakcie trwania rekolekcji czy Dni
Otwartych Drzwi w WSD w Tuchowie mamy
możliwość mieszkania z Bogiem pod jednym
dachem. Niestety, nie wszyscy chyba rozumieją,
że to jest wielki zaszczyt…
Jestem w 100% przekonany że dzięki tym
i przyszłym rekolekcjom moje życie wejdzie na
przysłowiowe „właściwe tory” i będę wiedział,
co robić w dalej. Myślę, że gdyby nie te rekolekcje, przez długie lata miałbym problem ze
znalezieniem swojej drogi.
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Z życia prowincji
br. Krzysztof Wąsiewicz CSsR
rok V

Kapituła
W

dniach 23-26 stycznia 2016 roku
w domu rekolekcyjnym w Rowach
odbyła się druga sesja XVI Kapituły
Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Po przeczytaniu takiej informacji mogą
zrodzić się pytania: Czym właściwie jest ta Kapituła? Co to znaczy, że odbyła się jej druga sesja
i co się na niej działo? Postaram się odpowiedzieć
na te pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.
Nasze Konstytucje, będące zbiorem podstawowych praw rządzących całym Zgromadzeniem,
w punkcie 98 podają: „Naczelną instytucją Zgromadzenia jest Kapituła, przez którą współbracia
realizują swoją odpowiedzialność za życie apostolskie Instytutu i troszczą się o odpowiedni
zarząd. W Kapitułach wszyscy współbracia, czy
to bezpośrednio, czy przez wybranych delegatów,
naradzają się wspólnie i jednoczą swoje wysiłki dla dobra całego Zgromadzenia lub własnej
(wice)prowincji, by je nieustannie odnawiać
i umacniać w jedności.”
Kapitułę można więc porównać do Parlamentu
(Sejm i Senat), który składa się z reprezentantów
narodu dla sprawowania władzy ustawodawczej.
W naszym Zgromadzeniu wyróżniamy różnego rodzaju kapituły w zależności od tego, jaką
grupę reprezentują: Kapituła Generalna – całe
Zgromadzenie, Kapituła Prowincjalna – poszczególne prowincje, Kapituła Wiceprowincjalna
– poszczególne wiceprowincje.
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Naszą uwagę skupimy na interesującej nas
Kapitule Prowincjalnej. W jej skład wchodzą
członkowie z urzędu (przełożony prowincji i radni
zwyczajni, przełożony prowincji poprzedniej
kadencji, rektor seminarium, magister nowicjatu
i przełożeni wiceprowincji i regii zależnych od
prowincji) oraz członkowie z wyboru (delegaci
ojców w proporcji 1:10, dwaj delegaci braci zakonnych, dwaj delegaci kleryków). Spośród delegatów Kapituła wybiera sekretarza oraz trzech
jego pomocników, którzy razem tworzą grono
moderatorów obrad Kapituły, a wraz z przełożonym prowincji tworzą prezydium Kapituły, które
czuwa nad całością jej prac. Reprezentanci do
Kapituły wybierani są na kadencję, która trwa
4 lata. W tym czasie może odbyć się kilka zjazdów, podczas których kapitularze obradują nad
sprawami istotnymi dla prowincji. Takie zjazdy
nazywają się sesjami, a o ich ilości decyduje sama
Kapituła. Pierwszy zjazd Kapituły Prowincjalnej
zawsze jest sesją sprawozdawczo-wyborczą,
podczas której wybierany jest Zarząd Prowincji
oraz prezentowane są sprawozdania z działalności
prowincji w czasie poprzedniej kadencji.
Pierwsza sesja XVI Kapituły odbyła się w styczniu 2015 roku. Na jej zakończenie postanowiono,
że następna sesja zostanie zwołana w styczniu
2017 roku, aby opracować nowy plan pastoralny
dla naszej prowincji. W drugiej sesji XVI Kapituły Prowincjalnej wzięło udział 43 członków.
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Reprezentowali oni redemptorystów
pracujących zarówno w Polsce, jak i w
krajach Europy Zachodniej i Środkowej,
za wschodnią granicą Polski, w Ameryce
Północnej oraz Ameryce Łacińskiej.
Wśród zgromadzonych obecny był również przełożony generalny o. Michael Brehl
CSsR, który przybył na rozpoczęcie Kapituły i wziął udział w pierwszym dniu jej
drugiej sesji, będącym jednocześnie dniem
skupienia dla kapitularzy. Przełożony generalny przedstawił przesłanie niedawno
zakończonej XXV Kapituły Generalnej
oraz przybliżył znaczenie wypracowanego
przez nią hasła obecnego sześciolecia (kadencja obecnego Zarządu Generalnego):
„Świadkowie Odkupiciela - solidarni dla
misji w zranionym świecie”.
Podczas ostatniej sesji kapitularzom
towarzyszyło dwóch ekspertów. Pierwszym z nich był dr hab. Marek Rymsza
z Uniwersytetu Warszawskiego, który
wygłosił referat na temat „Polska młodzież po transformacji – wyzwania dla
duszpasterstwa”. Drugim ekspertem był
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o. Mariusz Simonicz CSsR, duszpasterz
akademicki z Wrocławia.
Podczas czterodniowych obrad Kapituła
wypracowała nowy plan pastoralny dla
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
na lata 2017-2021. Motywem przewodnim
tego planu jest troska
o młodzież i rodzinę.
Naczelną instytucją
Uchwalony dokuZgromadzenia jest
ment będzie tekstem bazowym dla Kapituła, przez którą
zaangażowania pa- współbracia realizują
storalnego w różnych
swoją
dziedzinach dziaodpowiedzialność
łalności polskich
redemptorystów,
za życie apostolskie
np. w przepowiaInstytutu i troszczą
daniu słowa Bożesię o odpowiedni
go, duszpasterstwie
zarząd.
parafialnym i sanktuaryjnym, duszpasterstwie
młodzieżowym i powołaniowym, formacji ciągłej, współpracy ze świeckimi
oraz zarządzaniu prowincją.
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Wydarzyło się

Z życia seminarium

postulat

06.01.2017 r.
Orszak Trzech Króli
W Święto Objawienia Pańskiego odbył
się VI Orszak Trzech Króli, będący ogólnopolską akcją, w którą włącza się wiele
miejscowości, w tym także Bardo. Jako
postulanci wzięliśmy w nim udział w rolach
Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz herolda.
Po zakończeniu przemarszu w naszej bazylice miał miejsce koncert zespołu „Harnasie”.

04-11.02.2017 r.
Ferie zimowe
i śluby siostry Izabeli
W drodze do Łomnicy Zdroju zatrzymaliśmy się w Bielsku-Białej, gdzie wzięliśmy
udział w pierwszej profesji zakonnej siostry
Izabeli Stokłosy, redemptorystki. Eucharystii
przewodniczył bp Roman Pindel. Licznie
zgromadzili się także redemptoryści z o.
Dariuszem Paszyńskim CSsR na czele. Po
Eucharystii udaliśmy się do Łomnicy, gdzie
spędziliśmy nasze ferie. W tym czasie niektórzy z nas uczyli się jeździć na nartach. Były
także okazje do zwiedzania okolicy. Wracając
do Barda uczestniczyliśmy w pogrzebie taty
o. Mariusza Jachyma w Nowej Jastrząbce.
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13-17.02.2017 r.
Rekolekcje
powołaniowe
W tych dniach w naszym klasztorze gościliśmy 14 chłopaków, którzy chcieli spędzić czas na
odkrywaniu własnej drogi życiowej. Rekolekcje
prowadził o. Przemysław Ilski, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Elblągu. Swoje konferencje
oparł na kerygmacie, a także podzielił się z nami
swoimi doświadczeniami życiowymi. Oprócz
konferencji i modlitw nie zabrakło też czasu na
wspólną wycieczkę do kopalni uranu i na Srebrną
Górę, a także na wyprawę do Kaplicy Górskiej.
Uczestnicy rekolekcji mogli z nami porozmawiać
i dowiedzieć się co nieco o naszym Zgromadzeniu
oraz o tym, jak wygląda życie w postulacie.
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Z życia seminarium

Wyjście
na Brzankę
15.01.2017 r.
Tego niedzielnego popołudnia
wybraliśmy się na spacer na pobliski szczyt – Brzankę. W drodze podziwialiśmy piękno przyrody oraz
cieszyliśmy się piękną pogodą. Spacer
był okazją do ciekawych rozmów
oraz chwil modlitwy. Gdy dotarliśmy do celu podróży spotkaliśmy o.
magistra, który dołączył do nas, aby
także ucieszyć się z nami tym pogodnym zimowym dniem i zakosztować
odrobiny „białego szaleństwa”.

nowicjat

Wydarzyło się

Rekolekcje Powołaniowe
16-20.01. oraz 30.01-2.02.2017 r.
W naszym domu rekolekcyjnym odbyły się dwa
turnusy rekolekcji powołaniowych pod egidą oo.
Witolda Barana i Artura Prusia. Niezwykle ubogacającymi konferencjami dzielili się
z nami rekolekcjoniści oo. Waldemar
Sojka oraz Dariusz
Pabiś. Ten czas modlitwy i dawania
świadectwa przyniósł wiele owoców w naszym życiu i, jak wierzymy,
w życiu rekolektantów.

Imieniny magistra
nowicjatu 28.02.2017 r.

Wizyta o. Mario
28-29.02.2017 r.
W tych dniach nasz nowicjat odwiedził o. Mario
z Prowincji Resistencia (Argentyna). Świętował on
z nami imieniny o. magistra, a następnego dnia
poświęcił nam swoje popołudnie, aby opowiedzieć
nam o życiu w kraju jego pochodzenia oraz o swojej pracy
jako redemptorysty.
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Zgodnie z tradycją imieniny magistra
nowicjatu o. Mariusza Chyrowskiego uczciliśmy występem przygotowanym przez
nowicjacką wspólnotę. Przedstawienie pod
tytułem „Pokuta magistra” nawiązywało
do pracy o. magistra w duszpasterstwie powołań i skutków, jakie ona ze sobą niosła.
Występ wywołał dużo śmiechu, ale także,
jak stwierdził sam solenizant, przywołał
wiele wspomnień. Po części artystycznej
przyszedł czas na uroczystą kolację.
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Wydarzyło się

Z życia seminarium studentat

2.12.2016 r. Warsztaty katechetyczne
Pod wodzą o. Mirosława Chmielewskiego bracia
z III, V i Vi roku uczestniczyli w warsztatach katechetycznych. Na własnej
skórze mogli doświadczyć
metod aktywizujących niezbędnych w prowadzeniu
szkolnych katechez.

3.12.2016 r.
25 urodziny
Radia Maryja
Nie mogło nas zabraknąć na urodzinach naszej redemptorystowskiej rozgłośni w Toruniu. Razem z o. rektorem
Maciejem Sadowskim cieszyliśmy się
i dziękowaliśmy za ćwierć wieku tego
dzieła Nowej Ewangelizacji.

11.12.2016 r.
X Jarmark z Aniołami
Dzięki zaangażowaniu Redemptorystowskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Misji udało się w tym
roku zebrać rekordową sumę pieniędzy, które będą
przeznaczone na budowę kościoła w Burkina Faso,
gdzie pracuje nasz współbrat o. Marek Marszałek.
42
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Z życia seminarium studentat

Wydarzyło się

Sesja egzaminacyjna

24-25.12.2016 r.
Boże Narodzenie
Jak każe tradycja, cała wspólnota zebrała się
przy wigilijnym stole, aby świętować Narodzenie Pańskie. Śpiew kolęd, pasterka, odwiedziny
w nowicjacie na Lubaszowej – tego wszystkiego
nie mogło zabraknąć także w tym roku.

Zimowe rekolekcje
powołaniowe
Zaraz po powrocie z ferii świątecznych gościliśmy w naszym domu uczestników rekolekcji
powołaniowych. Chcieli oni poznać bliżej nasze
życie wspólnotowe i dzielić z nami kilka dni życia seminaryjnego.

Zwieńczeniem pierwszego semestru tego
roku akademickiego była sesja egzaminacyjna w dwóch ostatnich tygodniach stycznia. Mogliśmy przy tej dowieść, z lepszym
lub gorszym skutkiem, naszych naukowych
umiejętności zdobywanych na wykładach
i ćwiczeniach od początku października.

2-8.02.2017 r.
Ferie zimowe
w Kościelisku
Zimowy wypoczynek znowu, jak każe
tradycja, spędziliśmy w naszym domu
w Kościelisku. Oprócz nart dużą popularnością cieszyły się łyżwy, przechadzki w zaśnieżonych tatrzańskich dolinach i pyszne
jedzenie. Wszystko po to, aby z nowym
zapałem wrócić do pracy naukowej w drugim semestrze.

3.03.2017 r.
Egzamin magisterski
diakonów
Nasi dwaj diakoni, Łukasz i Michał, po
trudach studiowania zwieńczyli swoje
dzieło pozytywnym zaliczeniem egzaminu magisterskiego i obroną napisanych
przez siebie prac: z historii Kościoła i teologii pastoralnej.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Dzień skupienia z o. Jackiem Dembkiem
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Na wykładach z klerykami

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Bardo
W kopalni uranu

Odwiedziny twierdzy na Srebrnej Górze

W Kaplicy Górskiej

Wspólna Eucharystia podczas rekolekcji

Postulat

OrszakTrzech Króli

Hala Łabowska

Prezent od św. Mikołaja

Radość powołania

Aktywny
wypoczynek

Rekolekcje powołaniowe
Przechadzka z o. socjuszem
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Litmanowa

Nowicjat

Akcja choinka

Imieniny magistra nowicjatu

Powołaniówka

Kolęda u sióstr w Burzynie

Nieszpory wigilijne

Rodziny redemptorystowskie

Spotkanie z członkami róż różańcowych
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Wizyta przełożonego
prowincji bratysławskiej
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Studentat

Pielgrzymka II roku do Krakowa

Święcenia diakonatu br. Franciszka Skonca

X Misyjny Jarmark z Aniołami

Zjazd regionalny Zespołu Misyjnego „Wschód”

I Nieszpory Uroczystości Narodzenia Pańskiego

Opłatek RSPM-u

Diakoni przed egzaminem magisterskim

Studentat

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego

„Nadziejowe” mikołajki

Misjonarki z Afryki gościnnie u RSPM-u

Spotkanie ZM „Wschód” i RSPM-u

Czuwanie młodzieży i świadectwo
Grzegorza „Dzikiego” Wacława

Śluby s. Izabeli, redemptorystki

Pogrzeb śp. o. Franciszka Szymskiego

Studentat

Świętowanie imienin przełożonego prowincji
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