„PÓJDZIESZ DO KOGOKOLWIEK CIĘ POŚLĘ,
I BĘDZIESZ MÓWIŁ, COKOLWIEK TOBIĘ POLECĘ”
JR 1,7
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Misja

zaczyna się
w sercu
M

isyjność jest nieodłącznym atrybutem i znakiem żywotności Kościoła. Gdyby ją zatracił, stałby
się tylko jedną z wielu organizacji w służbie człowiekowi. Kościół to jednak nade wszystko
wspólnota (communio), w której objawia się tajemnica zbawienia (misterium), prowadząca
do głoszenia Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu (missio). Misja zaś – jak przekonuje dobitnie papież
Benedykt XVI – zaczyna się w sercu: kiedy modlimy się do Ukrzyżowanego, patrząc na Jego przebity bok, nie
możemy nie doznać w swoim wnętrzu radości, którą daje świadomość, że jesteśmy kochani, i pragnienia, by
kochać i stać się narzędziem miłosierdzia i pojednania.
Z radością oddajemy w dłonie naszych Drogich Czytelników i Przyjaciół kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, poświęconego tym razem działalności misyjnej ad gentes, w którą od wielu lat ofiarnie
włączają się polscy redemptoryści. Głównym celem naszego Zgromadzenia jest bowiem „iść za przykładem
Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim, tak, jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie głosić
Ewangelię ubogim” (por. Łk 4,18; Iz 61,1). W ten sposób Zgromadzenie uczestniczy w posłannictwie Kościoła,
który, będąc powszechnym sakramentem zbawienia, z natury swej jest misyjny. Redemptoryści czynią to
głosząc z zapałem Ewangelię i wychodząc naprzeciw naglącym potrzebom duszpasterskim zwłaszcza wobec
ubogich i opuszczonych.
W takim duchu formowane są umysły i serca braci alumnów naszego misyjnego Wyższego Seminarium
Duchownego, czego widomym znakiem są działające od wielu lat przy tuchowskiej wspólnocie seminaryjnej:
Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji oraz Zespół Misyjny „Wschód”. Na tych Bożych ścieżkach wiary pragniemy wciąż na nowo odczytywać niezmienny Chrystusowy imperatyw: „Idźcie i głoście!”
Wraz z życzeniem miłej lektury oraz z zapewnieniem o naszej modlitewnej pamięci przed tronem Tuchowskiej Madonny
oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 VII 2017 r. o godz. 6:00, podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego,
w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie zostanie odprawiona Eucharystia 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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W drodze do...
br. Dominik Król
nowicjusz

„Nowy kurs
na

północ?”
R

edemptoryści są obecni w 83 krajach
świata, na każdym kontynencie oprócz
Antarktydy. Gdy jednak popatrzymy
na rozmieszczenie placówek, to na północ od Bałtyku wionie pustką. Pora zapoznać się z historią
naszych północnych „sąsiadów” i przekonać się,
że wikingów już dawno nie ma, a wiara katolicka
w Skandynawii przeżywa rozwój. Jednak nie
wszystko naraz.
Chrystianizacja Normanów
Swój artykuł zacznę od pewnej historii.
Skandynawski władca w celu podbicia nowych
państw, zdobycia nowych ziem pod uprawę
roślin oraz wzbogacenia się o złoto i inne drogocenne rzeczy, zbiera wojowników i wyrusza
na zachód. Wkrótce dociera do wschodnich wybrzeży Anglii, gdzie napada na chrześcijańską
świątynię grabiąc ją i mordując modlących się
w niej mnichów. Jednego z nich zabiera ze sobą
z powrotem, a nawet się z nim zaprzyjaźnia,
ucząc się powoli nowych zwyczajów oraz języka.
Wkrótce zaczyna przejmować jego praktyki religijne, a jego brat przyjmuje nawet chrzest. Choć
historia brzmi jak z serialu, zawiera w sobie jednak
część prawdy. Pierwszy kontakt Normanów
z chrześcijaństwem nastąpił prawdopodobnie
właśnie podczas ich łupieżczych napadów na
Anglię, Szkocję i północną Francję, to właśnie im
Normandia zawdzięcza swoją nazwę. Wikingo4

wie zabierali ze sobą wyznawców Chrystusa jako
jeńców. Takie są początki chrześcijaństwa w ich
krainie. Powołując się na konkretne dane historyczne chrystianizacja Skandynawii rozpoczęła
się w Danii. W 965 r. chrzest przyjmuje król Danii.
Według legendy przekonał go do tego pewien
duchowny – misjonarz Poppo, wysłany do niego
przez Ottona I. Misjonarz miał rzekomo przenieść
rozpalone do białości żelazo gołą ręką. Ten sam
król około roku 971 detronizuje króla Norwegii,
który także był już ochrzczony, ponieważ za młodu przebywał na dworze władcy angielskiego.
Zarówno pierwszy, jak i drugi władca próbował
wprowadzać do swojego kraju nową religię,
co spotykało się jednak z pewnym oporem,
powodowanym pogańskimi wierzeniami. Archeologowie stwierdzili jednak, że zauważalne są
zmiany w zwyczajach grzebalnych mieszkańców
południowego i zachodniego wybrzeża Norwegii,
co wyraźnie wskazuje na wpływy chrześcijańskie.
Warto zauważyć, że tamta historia rozpoczyna
się równolegle do początków chrześcijaństwa
w Polsce, gdy Mieszko w 966 r. przyjął chrzest.
Osobą wartą wspomnienia, choć jego imię brzmi
twardo i nieco dla nas obco, jest Olaf II Haraldsson. Już jego poprzednik miał wielki wpływ na
konwersję podejmując misję na ziemiach północnych, przyłączając je później do reszty kraju.
Jednak przysłowiową kropkę nad „i” postawił
w/w przeze mnie władca. Prawdopodobnie
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przyjął on chrzest w Normandii. Zimując tam
u księcia Ryszarda II, miał okazję do zapoznania
się z nową religią. Zaimponowała mu także osoba
Karola Wielkiego. Olaf bardzo pragnął zjednoczyć
Norwegię i udało mu się to w ok. 1015 r. Między
rokiem 1022 a 1024 uchwalono prawo kościelne,
ustalono związek między prawem kościelnym
a władzą państwową i zadecydowano, że oficjalną religią będzie chrześcijaństwo! Tenże król
ginie w bitwie 29 lipca 1030. Tego dnia kalendarz
liturgiczny podaje nam dzisiaj wspomnienie św.
Olafa. Nie jest to zbieg okoliczności, ponieważ
jest to ta sama osoba!
Rok po śmierci nastąpiła
jego kanonizacja, choć
proces kanonizacyjny
przebiegał wtedy nieco
inaczej, niż w czasach
obecnych. W 1164 r.
papież Aleksander III
potwierdził jego przynależność do pocztu
świętych i błogosławionych. Co ciekawe,
św. Olaf został pokonany w bitwie przez wnuka Mieszka I, Kanuta
Wielkiego, również
ochrzczonego. Tak wyglądały początki chrześcijańskiej wiary w tej
części Skandynawii.

łomowym okazała się reformacja. Nauka Lutra
została siłą wprowadzona w 1537 r. przez duńskiego króla Kristiana III (Norwegia była zależna
wtedy od Danii), mimo sprzeciwu ostatniego
arcybiskupa Nidaros, który musiał uciekać z kraju. Ostatecznie w 1539 r. odpowiedzialna za to
rada przybrała religię protestancką. Tym samym
rozwiązano monastery, a wszelkie posiadłości
kościelne zostały skonfiskowane przez luterański
Kościół Norweski, który miał być utrzymywany
przez państwo. Wiara katolicka pozostawała
żywa jeszcze przez wiele dekad w odległych
częściach kraju. Ostatecznie jednak katolicy
albo przeszli na luteranizm, albo uciekli, m.in.
do Holandii. Tamtejsze duchowieństwo
zostało zastąpione
przez kler kształcony
w Danii, gdzie znajdował się uniwersytet.
Nabożeństwa były
odprawiane w języku
duńskim i miały tym
samym duży wpływ
na rozwój języka norweskiego. Kolejne
ważne zmiany przynosi XIX w. W 1811 r.
powstaje uniwersytet
w Oslo, który kształci
św. Olaf
pastorów. Konstytucja
Trudny okres – reformacja i jej następstwa
powstała w 1814 r. nie gwarantowała wolności
W latach 1152-1154 legat papieski w Norwegii wyznania. Wyrazem tego był zakaz wjazdu do
(od 1154 r. papież Hadrian IV) ustanowił oficjalne tego kraju dla Żydów i jezuitów. Obowiązkową
struktury, tworząc tam metropolię. Mniej więcej była przynależność do kościoła luterańskiego.
w tym czasie chrześcijaństwo staje się dominują- W 1845 otworzyły się drzwi dla innych wyznań
ce na tamtych terenach. Wznoszono wtedy tzw. chrześcijańskich. Zakonom katolickim pozwolono
kościoły klepkowe. Nazwę zawdzięczają swojej jednak na wstęp dopiero pod koniec tegoż wieku,
ciekawej konstrukcji. Budowle wykonywane a jezuitom w roku 1956. Skorygowana w 1964
były z drewna i bez użycia gwoździ. Wiara miała r. konstytucja gwarantowała już wolność relisilną pozycje, co potwierdza właśnie architektura, gijną. Co ciekawe, król norweski musi należeć
literatura i powstałe pieśni. Wydarzeniem prze- do Kościoła Norwegii, czyli być protestantem.
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Współczesność
Tak kształtowało się chrześcijaństwo w Norwegii przez ostatnie 1000 lat. Jak sytuacja
wygląda obecnie? Znaczna większość mieszkańców Norwegii wyznaje luteranizm. Wiernych tego Kościoła jest prawie 4 miliony, co
stanowi około 78% wszystkich mieszkańców.
Mimo tego, iż jest ich tak wielu, szacuje się,
że tylko 3% aktywnie uczestniczy w nabożeństwach częściej niż raz w miesiącu. Kościół
katolicki liczy w Norwegii w przybliżeniu
140 000 członków. Tyle samo jest w tym
kraju muzułmanów. Wyznawców obu wymienionych religii jest w tym kraju coraz więcej,
w przeciwieństwie do protestantów, których
duża część jest nimi tylko „na papierze”. Bardzo wymowna jest
ankieta przeprowaMłodzi, którym
dzona przez Ipsos
Norway. Z 4000
niczego w życiu
badanych osób,
nie brakuje,
39% odparło, że
często są obojętni nie wierzy Boga.
na sprawy
Jako wierzących
zadeklarowało się
Boga, jednak
37%. Oznacza to,
każdy z nich
że w kraju tym
podświadomie
jest już więcej
ateistów niż wieszuka
rzących. Dane te
wartości
są zatrważające.
„większych”
Problemem wyi stałych.
daje się być ogólny
laksyzm i zbyt duża
swoboda obyczajów. W 2008 r. zalegalizowano w Norwegii
mi.in. tzw. „małżeństwa homoseksualne”.
Dodatkowo każdy pastor może niezależnie
przyjmować własne rozwiązania problemów
moralnych czy pastoralnych…
Perspektywy
Do tej pory redemptorystom nie udało
się na dłużej założyć placówki w Norwegii.

Co prawda w latach 1849-1854, na prośbę
tamtejszego nuncjusza, dwóch ojców posługiwało dla małej wspólnoty katolickiej
w mieście Christiania (dzisiejsze Oslo, stolica kraju). W domu, który nabyli, jeden pokój przekształcili w publiczną kaplicę, drugi
natomiast służył za szkołę. Redemptoryści
zakończyli tam posługę w 1854 r. Wtedy to
mogli powrócić do poprzednich fundacji na
ziemiach austriackich, które musieli zamknąć
6 lat wcześniej z powodu Wiosny Ludów.
W dalekiej Skandynawii działał też Sługa Boży
o. Bernard Łubieński, który w sierpniu 1911 r.
głosił rekolekcje w Finlandii. Pomimo upływu
tylu lat, na ziemi norweskiej nie powstała
później żadna placówka redemptorystów.
Powodem może być trudny i dość różniący
się od innych język (a ściślej rzecz ujmując
języki: książkowy i nowonorweski) oraz silna
tradycja protestancka, która rozwinęła się, gdy
powstawało nasze zgromadzenie. Dziś ten kraj
jest miejscem dobrobytu. Państwo bogaci się
dzięki ropie naftowej, przez co jest atrakcyjne
dla mieszkańców pozostałych krajów Europy.
Wśród nich prym wiodą Polacy! Jest ich ponad
90 tysięcy i stanowią najliczniejszą grupę
imigrantów, tworząc znaczną część Kościoła
katolickiego na tamtych terenach. Protestanci
okazują się bardzo ekumeniczni i pożyczają
lub wynajmują kaplice, które potrzebne są do
odprawienia mszy, ponieważ katedr i świątyń
jest bardzo mało, zbyt mało wobec rosnących
potrzeb. Księża tam pracujący potwierdzają, że
katolików jest coraz więcej - do tego stopnia,
że muszą stać przed świątynią lub na chodniku.
Bez wątpienia Kościół katolicki w Norwegii
się powiększa. Choć większość z wyznawców
to imigranci, nie jest wykluczone, że przyłączą
się do niego również młodzi Norwegowie.
Młodzi, którym niczego w życiu nie brakuje,
często są obojętni na sprawy Boga, jednak
każdy z nich podświadomie szuka wartości
„większych” i stałych. Może już najwyższy
czas, aby zanieść im Obfite Odkupienie?
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br. Tomasz Bil CSsR

rok III

Misje, młodzież,

seminarium…

D

enerwują mnie kaznodzieje, którzy mówią o misjach zagranicznych,
np. przy okazji Tygodnia Misyjnego
w Kościele. Bardzo często ich homilie sprowadzają się do stwierdzenia, że większość z nas nie
wyjedzie na żadne misje, ale mamy być misjonarzami w naszych środowiskach, rodzinach,
a „prawdziwych” misjonarzy za granicą wspierać
modlitwą i ofiarą materialną.
Statystycznie rzecz biorąc jest to oczywiście
prawda, marzę jednak o usłyszeniu kazania,
w którym ksiądz powie: „Są w naszej wspólnocie, w tym kościele, ludzie wezwani do wy-

jazdu na misje jako osoba świecka, duchowna,
konsekrowana…” Chciałbym częściej słyszeć
z ambony o tym, jak wielu chrześcijan, nawet
całymi rodzinami, wyjeżdża ze swych ojczyzn,
by głosić Chrystusa tym, którzy Go nie znają.
Marzę o usłyszeniu odważnych słów, które
sprawią, że ja sam, jako redemptorysta, jeśli tylko Jezus tego pragnie, zdołam opuścić
znajome, bezpieczne realia mojego kraju, by
podjąć życie na wzór św. Pawła, Apostoła
Narodów: głoszenie Ewangelii wśród obcych
kultur, a nawet religii, często z narażeniem
zdrowia i życia.
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Jako kleryk należę do Redemptorystowskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Misji, działającego
głównie przy naszym tuchowskim seminarium
i parafii. Zadaniem naszej wspólnoty jest wspieranie misji zagranicznych, zwłaszcza prowadzonych
przez ojców i braci z naszego zgromadzenia, modlitwa za misje, a także pogłębianie świadomości
misyjnej wśród naszych braci i sióstr w kraju.
Choć nie zawsze tak było, obecnie do RSPM-u
należy głównie młodzież i to z nią najczęściej
pracujemy na rzecz misji.
Trzon naszej działalności stanowią cotygodniowe spotkania, których celem jest formacja chrześcijańska, a zwłaszcza misyjna. Składają się na
nie: wspólna modlitwa, konferencje, prezentacje
o wierze i misjach, zabaChciałbym częściej
wa… W ciągu
słyszeć z ambony
roku nie brakuje spotkań
o tym, jak wielu
z misjonarzachrześcijan, nawet
mi, a także
całymi rodzinami,
wyjazdów
i wspólnotowyjeżdża ze
wej integracji,
swych ojczyzn,
np. wyjść na
by głosić
łyżwy, wspólChrystusa
nego oglądania filmów itp.
tym, którzy Go
Niejednokrotnie znają.
nie na nasze
spotkania zapraszamy też parafian i lokalną społeczność,
zwłaszcza gdy odwiedzają nas ciekawi goście
związani z misjami i ewangelizacją. Wszystko to
służy przygotowaniu się do bycia misjonarzami,
jak ufam nie tylko „w naszych środowiskach
i rodzinach”, ale także za granicą.
Wyjątkową akcją koordynowaną co roku
przez naszą wspólnotę jest Misyjny Jarmark
z Aniołami. Od dziesięciu lat, przed Bożym Narodzeniem, przy tuchowskiej bazylice stawiane
są jarmarkowe kramy, wypełnione ozdobami
świątecznymi, zabawkami, jedzeniem i nie tylko…
8

Cały dochód z tego jarmarku
jest przeznaczony na misyjną działalność Zgromadzenia
Redemptorystów, a włączają
się w niego nie tylko członkowie RSPM-u, ale także wiele
wspólnot, szkół, organizacji,
zakładów pracy i osób indywidualnych. Innym istotnym
elementem naszej działalności są wyjazdy o charakterze
formacyjnym i integracyjnym
połączone z warsztatami, które od kilka już lat przeżywamy
w naszym domu zakonnym
i rekolekcyjnym w Łomnicy-Zdroju, powoli stającym
się dla nas i naszej młodzieży
„drugim domem”.
Zdaję sobie sprawę z tego,
że piszę o bardzo zewnętrznych przejawach naszej działalności. Jak można jednak
opisać to, co dzieje się wewnątrz nas wszystkich, gdy
jako grupa coraz bardziej
poznajemy rzeczywistość
misji, słowa Bożego, Kościoła, sakramentów…? Można
śmiało powiedzieć, że przez
przynależność do RSPM-u poznajemy bliżej Jezusa,
a Ewangelia pokazuje dobitnie, że ci, którzy byli blisko
Syna Bożego, zostawali przez
Niego posłani do głoszenia
Dobrej Nowiny „aż po krańce
ziemi”. Właśnie w ten sposób
bycie misjonarzami staje się
coraz bardziej naszym udziałem, zarówno zakonników,
jak i osób świeckich będących w stowarzyszeniu. Gdy
widzę naszą młodzież, jak
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017
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szuka spotkania z Bogiem na modlitwie, gdy
obserwuję, z jakim zaangażowaniem włącza
się w jarmark lub inne
misyjne akcje, muszę
się czasem zawstydzić,
by dzięki ich świadectwu odnowić w sobie
samym żarliwsze pragnienie głoszenia Dobrej
Nowiny. Dzięki posłudze w RSPM-ie utwierdzam się w przekonaniu,
że bycie zakonnikiem
bez relacji i współpracy z osobami świeckimi, również młodzieżą,
byłoby wybrakowane
i pozbawione misyjnego oddziaływania…
Myślę, że dobrym
podsumowaniem powyższych rozważań
będą wypowiedzi ludzi młodych, mówiące
o ich zaangażowaniu
w RSPM.
Kasia: W RSPM-ie
znalazłam się przypadkiem i dziś wiem, że to
był plan Boży. Dzięki
tym spotkaniom wiele dzieje się w moim
życiu, przede wszystkim pogłębiam relację
z Bogiem, a także znajduję nowe cele w życiu.
Choć jestem tu krótko,
w tej grupie czuję się jak
w domu.
Julia: Spotkania
RSMP-u są dla mnie
sposobem na pogłęRodzina Odkupiciela 2 (78) 2017

bienie relacji z Bogiem, dzięki nim
mam odwagę
świadczyć
o Chrystusie
ludziom, których spotykam
na swojej drodze.
Dominik:
Wspólnotowe spotkania i rozważania bardzo wiele wnoszą do
naszej wiary, ale nie tylko. Zmieniamy patrzenie
na świat, widzimy więcej dobra i chcemy je
dawać innym…
Emilia: Gdy nie byłam w RSPM-ie, nie miałam takiej wielkiej wiary, jak teraz. To dzięki
tej wspólnocie uczę się tak naprawdę poznawać Pana Boga bardziej, dużo bardziej. RSPM
umacnia moją wiarę pod każdym względem.
Odkąd należę do wspólnoty dużo się w moim
życiu zmieniło, poznałam naprawdę szczerych
i wspaniałych ludzi, o których wiem, że pomogą
mi w każdej trudnej sytuacji.
Julia: Bycie w RSPM-ie pomaga mi zrozumieć wiele kwestii i pogłębiać wiarę. Każde
spotkanie daje mi wiele radości i możliwość
poznawania Boga.
Często zastanawiam się, czy ktoś z naszej
wspólnoty, być może ja sam, zostanie przez
Jezusa zaproszony do wyjazdu na misje zagraniczne. Wyjechać z ojczyzny, uczyć się innej
kultury, obcych języków, żyć na co dzień obok
wyznawców innych religii, to brzmi jak przygoda, ale z pewnością nie jest łatwe. Wygodniej
byłoby porzucić takie myśli i zostawić misje
zagraniczne innym. Z drugiej jednak strony, gdy
w naszym tuchowskim sanktuarium mszę świętą
koncelebruje na co dzień kilkunastu ojców, a ja
przypomnę sobie, że są na świecie miejsca, gdzie
nie ma ani kapłanów, ani misjonarzy żadnego
stanu, czuję pewien wyrzut sumienia. Chciałbym
przyjąć całkowicie za swoje słowa św. Pawła:
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.
Tylko na jakim kontynencie mam ją głosić?
9

Być redemptorystą
o. Antoni Popek CSsR
Pietropawłowsk, Kazachstan

Ze Stanów
do

Kazachstanu
M

ws

ój wyjazd na misje nie był przeze
mnie planowany i patrząc na dotychczasową praktykę rozsyłania
neoprezbiterów, myślałem, iż na początek trafię
do jakiejś redemptorystowskiej parafii w Polsce.
Nie było więc żadnych planów i oczekiwań związanych z wyjazdem na misje. Propozycję wyjazdu
do Kazachstanu otrzymałem pod koniec mojej
praktyki diakońskiej w Gliwicach. Miałem kilka
dni na zastanowienie się i na przemodlenie tej
propozycji, a później trzeba było dać odpowiedź
ojcu prowincjałowi. Na modlitwie uświadomiłem sobie to, co kiedyś przeczytałem albo
usłyszałem podczas formacji, co potwierdzali też
różni święci, a mianowicie, że posłuszeństwo
woli Bożej jest najlepszą drogą,
ł
ó
i
N
c
S
ś
P
o
która po ludzku bardzo
J–P
K
ietr
op
się człowiekowi opłaaw
ło
ca, bo Bóg chce dla
niego tylko dobra
i jego rozwoju.
Bóg zawiera
z człowiekiem
przymierze,
któremu jest
wierny i zobowiązuje się
na jego mocy
do pomocy i opieki nad nim. Tak nak
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prawdę to Bóg bierze sprawy w swoje ręce,
a rola człowieka ogranicza się do tego, by Mu
nie przeszkadzać w misji, którą On realizuje.
Krótko mówiąc, na modlitwie w kaplicy
w gliwickim klasztorze zrozumiałem, że wolą
Bożą jest, abym pojechał do Kazachstanu i że
to jest ta najlepsza właściwa dla mnie droga,
a jakieś kombinowanie, aby uniknąć wyjazdu,
nie wyjdzie mi na dobre. Tak więc najpierw
dałem odpowiedź Panu Jezusowi: Ty wiesz,
co jest dla mnie dobre, więc niech będzie tak,
jak Ty chcesz. Później zadzwoniłem do o. prowincjała, by go powiadomić, że się zgadzam.
Oczywiście były też myśli, by dać odpowiedź
odmowną, tym bardziej, że przed wstąpieniem
do seminarium 11 lat spędziłem na emigracji
w USA. Teraz znowu pojawiła się perspektywa
zostawienia rodziców, opuszczenia ojczyzny, do
której dopiero co na nowo się przyzwyczaiłem,
perspektywa uczenia się życia w innym kraju,
poznawania języka, obyczajów... To wszystko
dobrze już znałem i wiedziałem, ile to kosztuje,
dlatego też głos sprzeciwu: Nie jedź, wystarczy
już tej emigracji, natrętnie krzyczał i nie dawał
mi spokoju.
Bóg ma swoje plany i już wcześniej przygotowuje człowieka do misji, którą chce mu
powierzyć. Mnie przygotowywał do tego przez
wcześniejszy pobyt w Ameryce, a później poprzez wyjazdy wakacyjne za wschodnią granicę
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017
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Wierni z wioski Wazwyszenka

z Zespołem Misyjnym „Wschód”, dzięki którym
widok rzeczywistości postsowieckiego kraju
był mi już znany. Fakt, że miałem już wcześniej
doświadczenie emigracji, był opatrznościowy
i bardzo pomógł mi wejść w rzeczywistość życia
w nowym kraju. Na bieżąco przypominałem
sobie sposoby nauki języka, które stosowałem
w Ameryce i to mi bardzo pomagało. Nie miałem
też problemu z barierą psychologiczną, związaną z początkami mówienia w innym języku,
kiedy człowiek popełnia wiele błędów i mówi
językiem bardzo niepoprawnym. Naturalnie
wchodziłem też w relacje z parafianami, którzy
sami mi powiedzieli, iż mają odczucie, jakbym
z nimi był od zawsze, i wrażenie, że nie przybył
do nich ktoś nowy, ktoś z zewnątrz. Takie krzepiące słowa pozwoliły mi poczuć się tutaj jak
w domu i rzeczywiście tak się czuję, bo przecież
niczego mi tutaj nie brakuje. Pan Jezus - jest,
kościoły, kaplica, klasztor i wierzący, życzliwi
ludzie, którym jestem potrzebny - są.
Teraz trochę o Kazachstanie i o naszej posłudze.
Kazachstan jest krajem muzułmańskim, w którym
70% obywateli to wyznawcy religii Mahometa,
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017

21% stanowią prawosławni, a tylko 2,4-3% to
katolicy. Jest to kraj prawie 9 razy większy od
Polski, nasz dekanat ma powierzchnię 1/3 Polski.
Najbliższa sąsiednia parafia jest oddalona ok. 120
km od naszej. Tak więc chcąc się wyspowiadać,
trzeba pokonać 120 km, by dotrzeć do księdza
sąsiada. Nasza parafia to jedyna parafia w mieście
Pietropawłowsk, który liczy ok 200 tys. mieszkańców. Do parafii należy ok. 200 osób. Są to
ludzie, którzy regularnie przychodzą na mszę św.
niedzielną do naszych dwóch kościołów. Jeden
z nich to jedyne w Kazachstanie sanktuarium
Bożego miłosierdzia, z którym wiążemy nadzieję,
iż z czasem stanie się „kazachstańskimi Łagiewnikami”. Przy tym kościele posługują też dwie
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia,
czyli tego, które służy właśnie w Łagiewnikach.
Drugi nasz kościół, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest jednym z najstarszych
kościołów w Kazachstanie, wybudowanym
jeszcze przed rewolucją październikową. Niestety,
w czasach reżimu komunistycznego został on
odebrany wiernym i przeznaczony na budynek
administracyjny, a później na magazyn. W latach
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Poświęcenie kapl

ic y

90’ zwrócono go katolikom
z Pietropawłowska. Przy
tym kościele jest też
klasztor klauzurowy naszych sióstr
redemptorystek,
które posługują
w nim poprzez
modlitwę, pracę
i świadectwo życia. Oprócz posługi
w tych dwóch kościołach mamy jeszcze
11 wiosek, które staramy
się odwiedzać regularnie 2
razy w miesiącu, obejmując posługą duszpasterską mieszkających tam
katolików. Msze św. na wioskach najczęściej
sprawujemy w domach prywatnych, bo
tylko kilka z nich posiada swoją kaplicę.
W takich mszach uczestniczy zazwyczaj garstka wiernych (jedna lub dwie rodziny). Do
najbliższej naszej wioski trzeba jechać 40
km, a do najdalszej 180 km.
Życie w naszej parafii wygląda podobnie,
jak w parafiach w Polsce. Zwykle odprawiamy dwie msze św. dziennie (jeśli nie ma
wyjazdu na wioskę), jedną rano w kościele
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa, drugą wieczorem w sanktuarium.
Przed każdą Eucharystią, zarówno w ciągu
tygodnia, jak i w niedzielę, odbywa się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu,
podczas której wierni odmawiają różaniec
i koronkę do Bożego miłosierdzia. Przy sanktuarium w czasie wakacji i w niektóre dni
wolne od nauki prowadzona jest świetlica
dla wszystkich zgłaszających się dzieci, bez
względu na wyznanie. Tutaj mogą się pobawić, napić herbaty, zjeść ciastko i usłyszeć coś
o Bogu. Przy naszej parafii funkcjonuje też
grupa Legion Maryi, która zrzesza pobożne
niewiasty. Pomagają one biednym, odwiedzają chorych niosąc im pomoc, prowadzą
w
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parafialny Caritas, na którego pomoc mogą
liczyć potrzebujący i bezdomni. Są też trzy
róże różańcowe.
Sprawowanie Eucharystii, spowiadanie,
spotkania z młodzieżą, wyjazdy na różne spotkania formacyjne dla kapłanów, pielgrzymki z parafianami, sprawy administracyjne,
częste spotkania i sympozja organizowane
przez miejscowe władze, tzw. Departament
Religii, w którym uczestniczą przedstawiciele
różnych religii – to wszystko składa się na
nasze zakonne i kapłańskie życie. Oprócz
tego, stałym elementem naszego życia jest
praca fizyczna, której tutaj nie brakuje. Prace
porządkowe i drobne naprawy przy kościele i klasztorze wykonujemy zasadniczo
sami. Dużym wyzwaniem jest odśnieżanie
terenu wokół kościoła i klasztoru w zimie,
która trwa prawie 6 miesięcy. Śnieg pada
tutaj często i jest go dużo, przy końcu zimy
z naszego terytorium trzeba było wywieźć
ok. 100 kamazów (samochodów ciężarowych) śniegu, aby woda, która powstaje
z jego topnienia, nie zalała piwnic kościoła
i klasztoru. Średnia temperatura w zimie
to ok -20 stopni, ale bywa też i -44 stopnie.
Praca przy odśnieżaniu pozwala nam zadbać
o tężyznę fizyczną i o to, żeby ciało nie nabrało zbyt dużych rozmiarów. Dochodzą do
tego wszystkiego drobne prace domowe,
takie jak pranie, prasowanie, przygotowanie
posiłków, sprzątanie, przyjmowanie gości
(często zatrzymują się u nas siostry bądź
księża, którzy przybywają do miasta, by
załatwić sprawy urzędowe) itp. Generalnie
zajęć nie brakuje.
Nasi parafianie to głównie potomkowie
zesłańców, najczęściej Polacy, Niemcy oraz
Rosjanie. Są to ludzie, którzy byli pozbawieni
opieki duszpasterskiej przez dziesiątki lat,
dlatego teraz bardzo się cieszą i są bardzo
wdzięczni, że mają możliwość uczestniczyć
we mszy św. i dostęp do sakramentów.
Są bardzo wyrozumiali dla nas, kapłanów,
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którzy przyjeżdżamy z Polski nie znając języka. Chociaż mówimy do nich takim łamanym,
często niepoprawnym rosyjskim, oni uważnie
nas słuchają i dziękują za nasze starania. Są to
ludzie, którzy wiele przeszli w życiu i dalej żyją
w ubóstwie. Mimo ofiarności z ich strony nie
są w stanie utrzymać parafii i naszych dwóch
kościołów. Srogi klimat i niskie temperatury
zimą powodują, iż bardzo dużo pieniędzy idzie na
ogrzewanie (ok. 1000 EUR na miesiąc), do tego
dochodzą jeszcze wydatki na prąd, gaz, paliwo
potrzebne na wyjazdy do wiosek oraz różne opłaty podatkowe. Z tego powodu my, kapłani tutaj
pracujący, zmuszeni jesteśmy szukać wsparcia
w polskich parafiach. Okazją do tego są coroczne
przyjazdy do kraju, by odnowić nasze pozwolenie
na pobyt i pracę w Kazachstanie. Wtedy oprócz
załatwiania spraw wizowych i urlopu szukamy
też parafii, w których głosimy kazania misyjne
i zbieramy ofiary na prowadzenie naszej misji.
Po upływie niespełna roku od święceń kapłańskich wydaje mi się, iż jestem we właściwym
miejscu. Staram się najlepiej jak tylko potrafię
(nie zawsze wychodzi) pełnić wolę Bożą uczest-
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nicząc w misji Jezusa Chrystusa w Kazachstanie.
Najbardziej wzruszające momenty przeżywam,
kiedy zostaję wezwany do osób umierających,
a takich przypadków było już kilka. Wtedy jakoś
najbardziej dociera do mnie, że moje powołanie i bycie tutaj ma sens. Kiedy wyspowiadam
chorego, udzielę mu Komunii św. (miałem już
przypadek staruszki, która była tylko ochrzczona,
dla której była to pierwsza i zarazem ostatnia
spowiedź i Komunia św. w jej życiu), udzielę
namaszczenia chorych, a później dowiaduję się,
że dana osoba odeszła, wtedy widzę jasno, że cały
ten trud związany ze studiami w seminarium, ból
rodzenia pracy magisterskiej nie były
daremne, bo dzięki temu jakiś
człowiek został wprowadzony do nieba.
A o to przecież
chodzi w naszej posłudze
kapłańskiej,
by ludzi
wprowadzać
do nieba.

Sympozjum na uniwersytecie
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Być redemptorystą
o. Grzegorz Lesiak CSsR
Patagonia, Argentyna

Może

Patagonia?

W

moim kościele parafialnym
w Chotowej, w diecezji tarnowskiej, często śpiewało się pieśń
ludową, której sensu, będąc małym chłopcem,
nie do końca rozumiałem:
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Musimy siać, choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron
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Zastanawiałem się często, o co chodzi z tym
sianiem, z tym kiepskim gruntem, pługami
i wiatrem, który wyrywa ziarna z rąk siewcy.
Odpowiedź przyszła sama po kilkunastu latach.
Z przypowieści Jezusowej wiemy, że ziarnem
sianym w ziemię jest słowo Boże, a ziemią jesteśmy my. Szczególnie tutaj, w Patagonii, słowa
tej starej ludowej pieśni, w niektórych parafiach
już zapomnianej, stają się bardzo prawdziwe. Na
większości gruntów patagońskich nic nie urośnie,
a silny wiatr wiejący w oczy przez 11 miesięcy
w roku tylko pogarsza sprawę.
Zacząłem pół żartem, pół serio. W tej pieśni
jest dużo z naszego życia, z życia misjonarzy
pracujących w Patagonii…
Na misjach jestem od pięciu lat. Święcenia
kapłańskie przyjąłem w 2011 roku. Przez pierwszy rok kapłaństwa pracowałem w Szczecinka,
następnie wyjechałem do Ameryki Południo-
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wej. Przez pierwsze pięć miesięcy uczyłem się
hiszpańskiego w Boliwii, później przez dwa lata
jako wikariusz pracowałem w Resistencia na
północy Argentyny, obecnie, od ponad dwóch
lat, jestem proboszczem parafii La Inmaculada
w Trevelin, małej parafii w Patagonii na granicy
z Chile. Nazwa miasta pochodzi z języka walijskiego i oznacza Miasto Młyna. Wzięła się ona
od młyna wodnego, który zbudowali pierwsi
osadnicy. Inna jego nazwa to Valle Hermoso
– Piekna Dolina. Takie słowa wypowiedzieli
pierwsi Walijczycy, kiedy po długiej i trudnej
przeprawie przez pustynię patagońską dotarli
do podnóża Alp.
Na parafii jestem sam. W pracy duszpasterskiej
pomagają mi też siostry zakonne z instytutu
Misjonarek Świętego Jana Chrzciciela z Meksyku.
Wspólnie obsługujemy 13 kaplic i kościołów
położonych na obszarze 3190 kilometrów kwadratowych.
Trudno w kilku słowach opisać pracę w Patagonii. Obowiązki proboszcza są tu takie same,
jak na każdej innej parafii, wiec łatwo możecie
sobie wyobrazić, czym zajmuję się na co dzień.
Może z tą jedynie różnicą, że parafia składa się
z kilkunastu kaplic rozsianych po górach, do
których prowadza kręte, kamieniste drogi.
Odległości miedzy kaplicami i sama ich ilość
nie są największą przeszkodą. To, co najbardziej
może zniechęcić, to ta nieurodzajna ziemia, to
znaczy serca zamknięte na przyjęcie Bożego
słowa. Często spotykam się z obojętnością lub
odrzuceniem. Nie chodzi o to, że nas, księży, ludzie nie lubią, ale o to, że odrzucają Bożą miłość,
którą im głosimy. Nie potrzebują Boga, mogą
o Nim słuchać i mówić, ale nie chcą wejść z Nim
w relację. Sami sobie doskonale dają radę...
Ale nie wszystko jest takie szare. Wśród serc
obojętnych i zimnych jest tez sporo takich, które
na słowo Boże czekają. W niektórych wioskach
oddalonych o 100 km lub więcej dopiero od
kilku lat sprawowana jest msza św. w każdą
niedzielę. Wcześniej msza św. odprawiana była
kilka razy w roku i wtedy też udzielano po15
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Eucharystia z wiernymi

zostałych sakramentów. Nie było stałej katechezy ani struktur parafialnych, które znamy.
Stała obecność kapłana i sprawowana przez
niego Eucharystia dużo zmienia w tych małych
wspólnotach. Częste przyjmowanie Komunii św.
i wspólna modlitwa umacnia wiarę w ludziach,
ożywia ich zapał. Powoli formują się katechiści,
którzy uczą dzieci modlitwy i przygotowują do
spotkania z Bogiem w sakramentach. Bez ścisłej
współpracy ze świeckimi niemożliwe jest tu
funkcjonowanie parafii, szczególnie wspólnot
położonych najdalej od kościoła głównego.
W innych wioskach, w których żyje ok. trzystu
osób, tylko dwie lub trzy osoby chodzą na mszę,
ale widząc ich wiarę wiemy, że warto do nich
przyjeżdżać. Często zdarza się, że na Eucharystię
przychodzi jedna osoba, czasem nie ma nikogo.
To są setki kilometrów przejechanych na darmo…
Ktoś może powiedzieć, że to strata czasu i pieniędzy. Może tak jest. Ale my robimy swoje, my
mamy tylko siać. Wzrost już od nas nie zależy.
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Ludzie, którzy założyli miasto, w którym
jestem, to Walijczycy, którzy opuścili Walię
i w roku 1865 dotarli na wybrzeże Argentyny.
Następnie przez cały kontynent dotarli do Alp.
Walijczycy zamieszkujący dziś Piękna Dolinę to
w większości metodyści lub członkowie wspólnot ewangelickich i protestanckich. W Trevelin,
które liczy ok 12 tysięcy mieszkańców, jest ok.
20 różnych wspólnot chrześcijańskich i kilka
innych religii, sekt i związków wyznaniowych.
Jednym słowem, jest w czym wybierać. Kościół
katolicki ma w tym rejonie dużą konkurencję.
Kilka razy w roku podczas świąt państwowych
lub lokalnych organizujemy modlitwę ekumeniczną z pastorem kościoła walijskiego.
Na każdego księdza pracującego w Patagonii
przypada po kilka wiosek oddalonych od siebie
o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kilometrów.
Ksiądz nie zawsze może być obecny, kiedy ludzie
go potrzebują. Dlatego też wielu katolików przechodzi do kościołów ewangelickich, w których
pastor mieszka z nimi w wiosce i jest zawsze
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dostępny. Po raz kolejny
uświadamiamy sobie, jak
bardzo ważna jest obecność
i świadectwo księdza. Niestety, fizycznie nie jest możliwe towarzyszyć trzynastu
wspólnotom jednocześnie.
Oprócz Walijczyków, na terenie parafii są
trzy wioski, które zamieszkuje rdzenna ludność
z plemion Mapuche i Tehuelche. W większości są
oni katolikami, nieufnymi i zamkniętymi w sobie.
Wciąż zachowują zwyczaje, tańce i język swoich
dziadków i pradziadków.
… a nas tak mało, tych co mogą pomóc, ze
swych spichlerzy szczyptę braciom dać, śpiewamy w kolejnej zwrotce pieśni. Także te słowa
mają swoje odzwierciedlenie w naszej rzeczywistości. Bo nie ma nas tutaj dużo. Nas, to znaczy ksieży. W całej prałaturze Esquel, w której
biskupem jest nasz współbrat o. Józef Słaby
CSsR, pracuje dziewięciu księży, w tym sześciu

redemptorystów. Pracujemy w jedenastu parafiach.
Każda parafia ma po kilka
lub kilkanaście kaplic oddalonych od siebie o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
kilometrów. Księża dojeżdżają ze swoich parafii
żeby odprawić msze święte i animować pracę
duszpasterską świeckich.
Dlatego, kończąc ten artykuł, zapraszam Cię
do Patagonii. Tak, Ciebie. Szczególnie jeśli jesteś
młodym człowiekiem szukającym swojej drogi
w życiu. Jeśli lubisz wyzwania, ryzyko i zabawę
Patagonia jest dla Ciebie. A pozostałych, którzy
swoją drogę już znaleźli i są na niej szczęśliwi,
proszę, módlcie się za misje redemptorystów
w Patagonii, za mnie, za naszego biskupa i za
każdego księdza, który jest powołany do pracy
duszpasterskiej w Patagonii.
I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona
My róbmy swoje my musimy siać...

Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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Być redemptorystą
bp Czesław Stanula CSsR
Biskup Emeryt Itabuna
Bahia – Brazylia

Z życia

misyjnego
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grudnia 1966 roku, w mroźny grudniowy dzień, dwóch misjonarzy
wyjeżdżało z Polski przez Wiedeń
i Rzym do Argentyny. To byłem ja i o. Ignacy
Brewka, niedawno zmarły w Argentynie. Potem,
po Bożym Narodzeniu, wypłynęliśmy statkiem
Giulio Cesare z Neapolu w kierunku Argentyny.
Po 18 dniach po falach Atlantyku dopłynęliśmy
szczęśliwie do Buenos Aires. W Rzymie doszedł
do nas jeszcze o. Marian Kieniarski, który już
pracował w Argentynie i wracał z odwiedzin
swojej rodziny. Po dwóch dniach odpoczynku,
autobusem (24 godziny jazdy) dojechaliśmy do
Resistencia w prowincji Chaco. Jest to miejsce
centralne naszej misji w Argentynie.
Wszystko nowe, wszystko odmienne, wszystko obce. Klimat gorący (dochodziło nawet do 40º
w cieniu), ale to wcale nas nie zniechęcało. Od
razu zacząłem pracę nad przyswojeniem sobie
języka hiszpańskiego. Potrzeba było nauczyć się
przynajmniej podstawowych zwrotów, by móc
się komunikować z ludźmi. Ludzie byli bardzo
dobrzy, każdy chciał jakoś pomóc, bym nie dał
się zniechęcić.
Dojechaliśmy do Argentyny w styczniu, a już
w sierpniu o. Jan Furnys zaprosił mnie do wygłoszenia nowenny przed wielkim odpustem parafii
Matki Bożej Wniebowziętej. Wymawiałem się,
ale on nie przyjmował moich argumentów, że
jeszcze nie znam języka itd. Ostatecznie przyją-
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łem to wyzwanie. Napisałem kazania, dałem do
poprawy nauczycielce, nagrałem na magnetofon i tak wyuczyłem się ich prawie na pamięć.
Teraz ciekawostka: zacząłem pierwsze kazanie
w wielkim salonie pełnym ludzi (Kościół był
w budowie), po Ewangelii położyłem kartki na
pulpicie, dokładnie ponumerowane strony... A tu
przyszedł delikatny wiatr i poniósł mi wszystkie
kartki na kościół... Zrobiło mi się zimno i gorąco
jednocześnie, ale nie straciłem panowania nad
sobą. Ludzie pozbierali mi te kartki, ale strony
były pomieszane, odłożyłem więc je i odważyłem
się mówić bez nich, ufając mojej słabej jeszcze
znajomości języka hiszpańskiego. Ludzie potem
ocenili: „Ale ten ojciec dobrze mówi...”
Tak zacząłem moje życie misyjne w Argentynie. Tutaj spędziłem pierwsze, najpiękniejsze
lata i najgłębsze doświadczenie misyjne w moim
życiu. Czułem, jak Pan mnie prowadzi, a Jego
i nasza Matka Nieustającej Pomocy zawsze była
przy mnie i ze mną.
Ważną radę, jak być dobrym misjonarzem, dał
mi o. Wacław Pilarczyk, wielki misjonarz w Argentynie, do której przyjechał po pięciu latach
obozu koncentracyjnego w Dachau. Pewnego
razu powiedział: „Czesiu! Ty będziesz dobrym
misjonarzem, gdy przejdziesz śmierć mistyczną”.
Umieszczam to w cudzysłowie, bo to były dokładnie jego słowa. Nie zrozumiałem, o co chodzi.
Po jakimś czasie zapytałem go: „Ojcze Wacku, co
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017
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to znaczy, ta rada, którą mi Ojciec dał? Co ojciec
przez to chciał powiedzieć?” On mi odpowiedział,
ze swoim charakterystycznym uśmiechem: „Zapomnij o tym, co było i jak było w Polsce. Włącz
się w Kościół w Argentynie. Bogactwo tradycji,
jaką przywiozłeś z Polski, ci pomoże, ale nie chciej
wprowadzać tych zwyczajów na siłę tutaj. To
cię będzie kosztowało, ale tak wejdziesz w ich
kulturę i to ci pomoże wejść w ducha tych ludzi.
Nie rób porównań: Tak było w Polsce, tak było
lepiej, a tutaj jest inaczej...”
Wziąłem sobie głęboko do serca tę radę,
starałem się powoli przejść tą właśnie śmierć
mistyczną. Dzisiaj, po ponad 50 latach misyjnych i prawie 30 latach jako biskup misyjny,
mogę stwierdzić, że to była naprawdę święta
rada i jedyna droga, by przejść wszystkie trudności i nie zniechęcić się, ale siać pogodę ducha
w otoczeniu, w którym się pracuje: żyć tak, jak
ludzie żyją, tam, gdzie jesteśmy…
Po sześciu latach w Argentynie, a więc po
bardzo intensywnej pracy, przełożeni wysłali
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017

mnie do Brazylii na założenie nowej misji redemptorystów Prowincji Warszawskiej w stanie
Bahia. Odpowiedziałem na to wezwanie: „Tak,
pojadę”, mimo, że to mnie wiele kosztowało.
Trzeba było znów zaczynać od nowa. Nowy
język, inna kultura, inne zwyczaje, inni ludzie.
Zacząłem z entuzjazmem wraz z moimi czterema
współbraćmi, którzy przyjechali bezpośrednio
z Polski: oo. Łukaszem Kocikiem, Franciszkiem
Delugą, (ci dwaj już w wieczności), Józefem Danilukiem i Tadeuszem Mazurkiewiczem. To był
ogrom pracy nie do ogarnięcia, ale entuzjazm nas
nie opuszczał. Jeśli mieliśmy jakieś dyskusje, to
zawsze dotyczyły duszpasterstwa, ewangelizacji
i oddania się naprawdę potrzebującym. Dziś, po
50 latach doświadczenia misyjnego, mamy już
misjonarzy tubylców. Widać, po ludzku rzecz
biorąc, ogrom pracy wykonanej. Teraz, mimo, że
siły słabną, a zdrowie jest nadszarpnięte, entuzjazm jest ten sam. Wszystko na chwałę Pana…
W 1989 roku, po obchodach 25-lecia kapłaństwa, otrzymałem przez Nuncjaturę Apostolską
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w Brazylii list od papieża, dziś św. Jana Pawła
II, mianujący mnie biskupem wakującej diecezji
Floresta w stanie Pernambuco. Spadło to na mnie
jak grom z jasnego nieba... Chociaż przedtem były
rumory... Ale tego przecież człowiek nigdy nie
brał na poważnie. Jednak to działo się naprawdę:
pierwszy redemptorysta z Prowincji Warszawskiej
został mianowany biskupem ordynariuszem. To
nie tyle godność, co odpowiedzialność. Mimo, że

zmienia trochę tryb życia, to jednak, w naszych
warunkach, nie zmienia statusu misjonarza.
Dlatego też przyjąłem nominację na biskupa.
Jestem teraz misjonarzem i biskupem, albo biskupem i misjonarzem. Jedyna różnica zawiera
się w tym, że teraz stałem się odpowiedzialny
za losy ewangelizacji diecezji. Jestem nie tylko
misjonarzem, ale pasterzem diecezji. Muszę widzieć potrzeby Kościoła danej diecezji jako całości,

Być redemptorystą
widzieć całościowo jej potrzeby tak materialne,
jak i duchowe… Jako biskup muszę mieć szerokość widzenia, by równomiernie kierować siły
tak w duszpasterstwo socjalne, jak i ściśle kerygmatyczne.
To zawsze było i jest ogromne wyzwanie.
W Floresta miałem mało księży (sześciu z pięciu
narodowości) i trzy siostry zakonne. Dlatego pracowaliśmy z misjonarzami świeckimi... Po ośmiu

latach podwoiłem liczbę księży, erygowałem
trzy nowe parafie... i znów papież Jan Paweł II
przeniósł mnie do nowej diecezji, do Itabuna, na
południe stanu Bahia, w region kakaowy, nad
Oceanem Atlantyckim.
Nowe wyzwania, nowe warunki, trzykrotnie
więcej księży i sióstr zakonnych, ale też o wiele
więcej parafii. Tutaj przeżyłem piękne 20 lat, służąc temu ludowi z radością jako Vox clamantis
in Deserto (Głos wołającego na pustyni). Zżyłem się z ludźmi, dzieliłem ich radości i smutki,
bardzo ich pokochałem. Moje głoszenie słowa
popierałem apostolstwem pióra, prowadząc kolumnę w dzienniku regionalnym “Agora”, pisząc
przez 12 lat, co tydzień, artykuły – rozważania
na konkretny temat, którym żył Kościół w danej
chwili. Wydałem też pięć książek (Codzienność
w Kościele; W łączności z Kościołem; Ziarno
rzucone; Głos wołającego i ostatnia publikacja:
Na przełomie epoki).
Po prawie 30 latach posługi biskupiej w Kościele, dochodząc do wieku kanonicznego 75
lat, złożyłem diecezję na ręce Ojca Świętego
Franciszka. On przyjął moją rezygnację, ale równocześnie poprosił, bym pozostał na czele diecezji
aż do nominacji mojego następcy, co nastąpiło
po dwóch latach czekania, dnia 7 kwietna tego
roku, kiedy przekazałem diecezję ks. biskupowi
Carlosowi Alberto dos Santos. Ostatecznie powróciłem do domu, z którego wyszedłem, do
społeczności redemptorystowskiej, jako normalny
członek tej misyjnej społeczności w Salvadorze.
Tak w telegraficznym skrócie przedstawia się
moje misyjne półwieczne doświadczenie w Ameryce Łacińskiej. Rada o. Pilarczyka na początku
mojej drogi misyjnej była światłem i kluczem
do prowadzenia misji na tym kontynencie, jak
i pełnej realizacji osobistej. Za wszystko jako
biskup, misjonarz, emeryt, Bogu składam dzięki.
Salvador, 17.05.2017
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Duchowość
o. Jacek Dembek CSsR
członek Zarządu Generalnego w latach 2003-2016

Duchowość

redemptorystowska
– z doświadczeń misjonarza

J

ak można zdefiniować duchowość redemptorystowską? Na ten temat napisano
bardzo wiele, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, który wezwał wszystkie instytuty
życia konsekrowanego do odnowy ich życia, poprzez – między innymi – powrót do charyzmatu
ich założycieli oraz uaktualnienie ich reguł w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata.
Z całą pewnością i w naszym zgromadzeniu
wyzwoliło to ogromną energię skierowaną ku
studiom życia, dzieł i myśli św. Alfonsa Liguori,
ale również innych naszych wielkich postaci,
w tym świętych i błogosławionych, oraz historii
rozwoju misji Zgromadzenia Redemptorystów.
W tym momencie należy uczynić bardzo ważne spostrzeżenie. Czasami utożsamia się duchowość św. Alfonsa i jego osobisty charyzmat,
jako założyciela zgromadzenia, z duchowością
i charyzmatem redemptorystowskim. Jest to
z gruntu błędne podejście. To prawda, że myśl
i duchowość św. Alfonsa oraz jego wizja misji
redemptorystów znajdują się, jako – można
powiedzieć – aksjomat założycielski, u podstaw
wszystkiego, co dla nas, redemptorystów, ważne.
Ale każde kolejne pokolenie redemptorystów,
każdy święty, błogosławiony, każdy współbrat,
który swoim życiem, pracą, pismami wywarł
jakiś wpływ na rozwój zgromadzenia, tę oryginalną duchowość i myśl ubogacił, rozwinął
dalej. Duchowość redemptorystowska nie jest
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zatem czymś statycznym, raz na zawsze określonym. Jest żywą rzeczywistością, procesem
trwającym nieustannie, zawsze w otwartości
na głos Ducha Świętego, przemawiający do
nas przede wszystkim – i to należy wyraźnie,
zgodnie z treścią Konstytucji 5, podkreślić – poprzez naglące potrzeby duszpasterskie Kościoła.
Odpowiedź na te potrzeby stanowi „rację bytu
Zgromadzenia w Kościele”.
Już życie i praca jednego z naszych pierwszych świętych, Klemensa Dworzaka, dostarcza
przekonującego dowodu powyższej tezy. Nie
mogąc, ze względu na warunki społeczno-polityczne, prowadzić typowej dlas nas działalności,
to znaczy misji i rekolekcji parafialnych, stworzył
sierocińce i szkoły dla dzieci i młodzieży, sierot
błąkających się po ulicach Warszawy po rzezi
Pragi dokonanej przez rosyjskie wojska generała Suworowa. Klemens zrozumiał, że misji
redemptorystów nie definiuje jakaś jedna forma
działalności, ale właśnie to, co stanowi naglącą
potrzebę Ludu Bożego. Warto dodać, że sam św.
Alfons, gdy już na łożu śmierci dowiedział się
o wysłaniu Klemensa i jego towarzysza, Tadeusza Hübla, na północ Europy, miał powiedzieć
(jak zanotował jego biograf, O. Tannoia), że „oni
będą musieli prowadzić dzieło Zgromadzenia
inaczej, nie mogą zaczynać, jak my, od misji, lecz
od katechezy (czyli, w domyśle, jakiegoś typu
edukacji – uwaga autora)”.
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017
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Już przypomnienie postaci św. Klemensa, jak
i sposób, w jaki św. Alfons podjął myśl założenia
zgromadzenia poprzez odkrycie naglącej potrzeby
ewangelizowania ubogich wieśniaków Królestwa
Neapolitańskiego, wskazuje wyraźnie na podstawowy element duchowości redemptorystów:
nieustanne wsłuchiwanie się w potrzeby Ludu
Bożego, w konkretnym miejscu i czasie, i podjęcie
z pełną gorliwością wszelkich wysiłków zmierzających do zaradzenia im. To jest racja naszego
bytu w Kościele, a wszelka dyskusja na temat
naszej duchowości musi brać początek stąd.
Wskazuje to również na kolejny aspekt naszej duchowości. Misja i duchowość są ze sobą
ściśle związane, określają się wzajemnie, tworzą
i rozwijają. Jak wyraźnie mówią o tym nasze
Konstytucje: nasze pójście za Odkupicielem
poprzez głoszenie Dobrej Nowiny najbardziej
opuszczonym, a zwłaszcza ubogim, jednoczy

w sobie zarówno życie szczególnie Bogu oddane,
jak i naszą działalność apostolską. Jest tylko jeden
cel, nie ma żadnej dychotomii. Misja i duchowość,
chciałoby się zatem powiedzieć, stanowią jedno.
W ciągu ostatnich trzynastu lat dane mi było
poznać życie i pracę redemptorystów w 47 krajach
świata. Odwiedziłem w ramach wizytacji ponad
400 z 720 wspólnot zgromadzenia, spotykając
tysiące współbraci. Trudno byłoby wskazać na
jakąś dominującą formę naszej działalności, jest
ich po prostu tak wiele. Tak więc z pewnością
nie sposób zdefiniować nas poprzez naszą pracę.
We wszystkich jednak miejscach odkrywałem
pewien wspólny mianownik naszego życia,
coś, co poza nazwą, wspólnymi Konstytucjami,
strukturą zarządu i historią stanowi, że jesteśmy jedną misyjną wspólnotą. Jest to właśnie
owa wspomniana już wrażliwość na naglące
potrzeby ludzi i wysiłek zaradzenia im. Jest to

Konferencja w Afryce

Duchowość
też prosta konsekwencja tej postawy: bliskość
ludziom, swoista „zwyczajność”, „naszość”. Tak
jesteśmy postrzegani przez ludzi, wszędzie tam,
gdzie miałem okazję być.
Zilustruję to kilkoma przykładami.
Afryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, rok 2005.
Kraj rozdarty jest przez wojnę domową. Nasza
misja tam jest niezwykle skromna – dwie małe
wspólnoty, trzech i dwóch współbraci, ale po
dwóch stronach linii frontu. Docieramy do Bouaké, miasta na terenie opanowanym przez
tzw. „rebeliantów”. W ciągu dwóch pierwszych
tygodni wojny, kto tylko mógł, uciekł przed jej
okropieństwami na teren kontrolowany przez
rząd. Odeszli wszyscy, którzy mieli dokąd lub za
co uciekać. W tym, niestety, biskup... W mieście
została zaledwie jedna czwarta wcześniejszej
populacji, najbiedniejsi, nie mający nic. Dwaj
redemptoryści zostali z tymi biedakami. Mogli
uciec, mieli dokąd, zaledwie 60 kilometrów
od tego miejsca mieliśmy drugą wspólnotę,
po drugiej stronie frontu, w bezpiecznej części kraju. Zostali – dzieląc z nędzarzami ryzyko
każdego dnia: naloty, rabunki, głód, brak wody...
Gdy pytałem grupkę parafian, którzy zebrali
się, by z nami porozmawiać, jak postrzegają
pracę redemptorystów, pewna starsza kobieta
odpowiedziała: „Ojcze, to nie ma znaczenia, jak
pracują. Ważne jest to, że zostali z nami. To dla
nas ostatni znak nadziei, znak, że nie jesteśmy
tylko bydłem przeznaczonym na rzeź”. Dwóch
współbraci – realizujących misję zgromadzenia
poprzez prostą obecność. Bo przecież nadzieja
jest pierwszym owocem odkupienia, którego
obfitość my, redemptoryści głosimy.
Tajlandia – kraj wspaniałej tradycji i historii,
zachowanych między innymi dzięki temu, że nie
został on nigdy skolonizowany („thai” w tamtejszym języku oznacza „człowiek wolny”). Kraj
buddyjskich świątyń, uśmiechu, rajskich niemal
plaż, romantycznych gór. I zarazem, niestety,
punkt docelowy tzw. „turystyki seksualnej”. Na
ulicach tysiące osób, kobiet i mężczyzn, nierzadko
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kilkunastoletnich dzieci, oferuje swoje „usługi”
w tym zakresie. Jakoś trudno zrozumieć fakt,
że świat, tak głęboko „zatroskany” o ochronę
dzieci w innych przypadkach, tam jakby nie
dostrzega ogromnego problemu. Dodatkowo,
jedną z konsekwencji filozofii buddyjskiej jest to,
że jeśli w jakiejś rodzinie rodzi się dziecko chore,
kalekie, stanowi to wstyd dla rodziny, bo oznacza,
że w poprzednich wcieleniach ta osoba, bądź
cała jej rodzina nagromadziła tyle „złej karmy”,
że teraz musi za to odpokutować. Takich dzieci
nie otacza się troską. Przeciwnie, ukrywa się je
przed światem, często pozostawiając samym
sobie. Tego turyści tłumnie nawiedzajcy Tajlandię
na ogół nie widzą.
Co robią redemptoryści? Prowadzimy sierocińce i szkoły, choćby w slumsach Bangkoku
założyliśmy prawie 50 szkół dla najuboższych.
Co ciekawe, nadaliśmy im wspólne imię: Szkoły
Janusza Korczaka (choć pracują tam Amerykanie
i Tajowie, a nie Polacy!). W naszych szkołach
kształci się młodzież dotknięta chorobami i kalectwem, która w ten sposób zdobywa dla siebie
miejsce w społeczeństwie, a przede wszystkim
odzyskuje poczucie własnej godności. Wyciągamy dzieci z ulicy i domów publicznych, starając
się – poprzez zabawy, gry, edukację – przywrócić
im choćby cząstkę dzieciństwa, którego dotąd
nigdy nie zaznały, otworzyć możliwość innego
życia. „Wykupujemy” wprost życie nienarodzonych od nieszczęsnych kobiet ulicy chcących
dokonać aborcji. Przyjmujemy ich dzieci, nierzadko zarażone wirusem HIV od pierwszych chwil
istnienia. Krótko mówiąc, głosimy Ewangelię
Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25).
W czasie moich podróży, a nie miały one nic
wspólnego z turystyką, bo przecież ich celem
było wizytowanie naszych wspólnot, a tych
nie zakładamy w centrach turystycznych, lecz
na ogół tam, gdzie turyści nie docierają (bo kto
chciałby oglądać nędzę, spać na bambusowej
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Duchowość
Azjatyckie przysmaki

macie, jeść palcami z jednej miski, marząc przez
kilka, a nawet kilkanaście dni o gorącym przysznicu?), odnosiłem wrażenie, że docierałem
do miejsc „zapomnianych przez Boga i ludzi”.
W takich momentach zaraz pojawiała się myśl,
że jeśli są tam moi współbracia, na co dzień
doświadczający tego, co było moim udziałem
przez kilka zaledwie tygodni, z całą pewnością
Bóg o tych miejscach nie zapomniał. Bo gdzie są
misjonarze, tam Bóg dokonuje swoich cudów.
Czasem tej bliskości ludziom, wsłuchania
w ich potrzeby, doświadcza się w sposób mniej
dramatyczny. Odwiedzałem naszą wspólnotę
w jednym z miast Republiki Czeskiej. W czasie
spotkania ze świeckimi zapytałem: „Macie tu
w mieście dwie parafie, naszą i tę drugą. Dostrzegacie jakąś różnicę między nimi?” Obecni
popatrzyli na siebie z zakłopotaniem, po czym
przewodniczący rady parafialnej niepewnym
głosem stwierdził, że chyba nie. I tu, i tam księża
pracują, odprawiają nabożeństwa... Po skończonej części oficjalnej spotkania zaczęliśmy
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świętować. Ten sam mężczyzna podszedł do
mnie, stuknęliśmy się kuflami czeskiego piwa.
Wtedy powiedział do mnie: „Ojcze, wy to jesteście inni od tamtych księży. Oni też są dobrzy, ale
wy... jesteście tacy „nasi”. Wy zawsze jesteście
z nami, nie tylko w kościele, ale we wszystkich
sprawach naszego życia. Słuchacie nas, żyjecie
z nami...” Spojrzałem na niego zdumiony: „Ale
mnie właśnie o to chodziło, gdy przed chwilą
zadałem moje pytanie!” Mężczyzna uśmiechnął
się i po chwili zastanowienia odrzekł: „Ojcze, to
jest tak oczywiste u was, redemptorystów, że
nawet o tym nie pomyślałem”.
Kończąc, powiem: redemptorysta to człowiek
krzyża i to określa naszą duchową tożsamość. Jak
krzyż musi mieć dwa wymiary, poziomy i pionowy, by być krzyżem, tak redemptorysta, by być
wierny swojemu powołaniu, musi realizować
swoją wierność w dwóch wymiarach: wierności Bogu, który go wezwał i posłał (wymiar
pionowy) i wierności ludziom, do których został
posłany (wymiar poziomy).
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Boży szaleniec
o. Sylwester Cabała CSsR
dyrektor domu rekolekcyjnego w Lubaszowej

Tam,
gdzie Bóg
mnie chciał

„W

reszcie znalazłem się tam,
gdzie Bóg mnie chciał. Na
nieznanej mi ziemi od samego początku poczułem się jak w domu
mojego dobrego Pana”. Te słowa napisał
ks. Piotr Donders do swojego przyjaciela
niedługo po przybyciu w 1842 r. do Surinamu,
będącego wówczas holenderską kolonią
w Ameryce Południowej. Tak zrealizowało się
jego pragnienie, o którym marzył od dzieciństwa, by zostać kapłanem, a potem poświęcić
się pracy misyjnej wśród najuboższych. Kim
był ten człowiek, nazywany „apostołem
trędowatych”, o którym usłyszałem po raz
pierwszy wstępując w latach 80-tych ubiegłego wieku do Zgromadzenia Redemptorystów? Co przyczyniło się do podjęcia przez
niego pracy na misjach zagranicznych? Kiedy
i dlaczego został redemptorystą?
W jaki sposób został kapłanem?
„Moim jedynym pragnieniem było zostać
kapłanem i pracować dla zbawienia dusz”
– napisał Piotr w swoich wspomnieniach.
Ale zanim zrealizował swoje pragnienie,
musiało minąć dużo czasu i trzeba było
pokonać wiele trudności. Jego życie zamyka
się w latach 1809-1887. Z tych 78 lat na misje
w Surinamie, kraju niezwykle trudnym
dla Europejczyka ze względu na tropikalny
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klimat, przypadło 45 lat, a z tego na służbę
trędowatym lat 26. Cyfry te mówią same
za siebie.
Piotr Donders przyszedł na świat w Tilburgu w północnej Holandii w rodzinie
biednych tkaczy. Nie miał łatwego dzieciństwa i młodości.
Jego ojciec miał na
Jestem szczęśliwy
imię Arnold, a matką była Petronila,
dzięki szczególnej
trzecia żona Arnolłasce Pana
da. Gdy jego tato
i brakuje mi tylko
dwa razy owdowiał
i stracił dwoje dzieci
jednego:
z drugiego małżeńżyć jak prawdziwy
stwa, za radą sworedemptorysta
jego proboszcza
i wytrwać
ożenił się po raz
trzeci. Z tego małaż do śmierci.
żeństwa dwa lata
później urodził się
jeszcze drugi syn. W ubogim domku Dondersowie mieli warsztat tkacki, który był
źródłem utrzymania dla całej rodziny. Gdy
Piotr miał siedem lat, zmarła jego matka.
Ojciec nie mogąc sam utrzymać i wychowywać swoich synów, za sugestią proboszcza
ożenił się po raz czwarty. Mimo iż warunki
materialne nie sprzyjały nauce, Piotr ukończył jednak 4 klasy w szkole elementarnej.
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 bł. Piotr Donders
 Relikwie Błogosławionego

Potem jako dwunastoletni chłopak zaczął pracować przy czółnie tkackim, aby wspomóc
starzejącego się ojca w utrzymaniu rodziny.
Już od szóstego roku życia marzył o kapłaństwie, ale brak środków nie pozwalał na kontynuację nauki. Przez sześć dni ciężko pracował,
a niedziele poświęcał na sprawy religijne. Lubił
dużo się modlić, a także uczył katechizmu młodsze dzieci. Z czasem został nawet mianowany
przez proboszcza katechetą.
Dopiero w wieku 23 lat dzięki pomocy swojego proboszcza i za aprobatą brata i rodziców
został przyjęty do niższego seminarium w Gestel, ale najpierw w charakterze służącego.
W takiej sytuacji po wieloletniej przerwie rozRodzina Odkupiciela 2 (78) 2017

począł z ogromnym trudem naukę, która trwała
pięć lat.
Gdy następnie prosił o przyjęcie do diecezjalnego seminarium duchownego, rektor ucieszył
się jego nieposzlakowaną opinią, ale był zmartwiony jego wynikami naukowymi, które były
przeciętne. Poradził mu więc, aby zgłosił się do
jakiegoś zgromadzenia zakonnego w Belgii,
gdyż w owym czasie zakony w Holandii miały
zakaz przyjmowania kandydatów. Niestety nie
przyjęli go ani jezuici, ani franciszkanie, ani też
redemptoryści. Powrócił więc do wspomnianego
rektora, który zgodził się na rozpoczęcie przez
niego studiów w seminarium diecezjalnym.
Piotr miał wtedy już 28 lat.
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Dlaczego udał się na misje?
„Oto znalazłem się tutaj,
w miejscu mego przeznaczenia,
gdzie Pan mnie wezwał i gdzie
przyprowadziła mnie Jego prawica” – pisał w liście do zaprzyjaźnionego profesora z holenderskiego
seminarium.
Już w czasie nauki w niższym
seminarium Piotr fascynował się
opisami pracy misyjnej, które czytał w rocznikach Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Od tego czasu
poczuł ogromny pociąg do misji
wśród pogan. Później podczas
studiów zapoznał się z sytuacją
religijną Surinamu, którą w realny
sposób ukazał klerykom przełożony tamtejszej misji przy okazji
odwiedzin seminarium. Zachęcał ich do zgłaszania się na misje.
Okazało się jednak, że na wyjazd
zgłosił się tylko jeden kleryk, Piotr
Donders.
Rok po otrzymaniu święceń
kapłańskich ks. Piotr wyjeżdża
w 1842 r. na upragnione misje
do Surinamu. Była to typowa
kolonia, obliczoną raczej na gospodarkę rabunkową z możliwością szybkiego wzbogacenia się
i ucieczki z zarobionymi pieniędzmi do Europy. Źródłem dochodu
były przede wszystkim plantacje
bawełny i trzciny cukrowej. Siłę
roboczą stanowili niewolnicy
murzyńscy kupowani w Afryce lub urodzeni już na miejscu.
Plantatorzy niechętnie patrzyli na
podejmowane próby ewangelizacji tych naprawdę najbardziej
opuszczonych ludzi.
Ks. Piotr przez pierwsze 14 lat
pracował w stolicy kraju Parama28

ribo. Przełamując różne trudności
docierał regularnie do plantacji
położonych wzdłuż rzek kolonii,
starał się łagodzić przynajmniej
częściowo tragiczną dolę niewolników, opowiadał im Dobrą
Nowinę o zbawieniu i sprawował
sakramenty. W swoich listach wyrażał oburzenie z powodu brutalnego traktowania ludności
afrykańskiej, zmuszanej do niewolniczej pracy.
Drugą grupę ludzi, do których
docierał ks. Piotr, stanowili rodowici Indianie, dawni gospodarze tych
rozległych terenów. Byli oni wolni,
ale żyli bardzo prymitywnie, pogrążeni w pogaństwie i w dodatku
słabo uchwytni w misyjnych kontaktach ze względu na nieustanne
wędrówki. Rozpoczął od uczenia
się ich rodzimych języków i starał
się uczyć ich zasad chrześcijańskiej
wiary.
Najdłuższy okres posługi misyjnej, bo aż 26 lat, poświęcił pracy
wśród trędowatych w Batawii.
W nędznych barakach, urągających elementarnym zasadom
higieny, mieszkało kilkuset chorych na trąd, bez lekarskiej opieki,
jedynie z zapewnieniem mizernego wyżywienia. Ks. Piotr stał się
dla nich dosłownie wszystkim.
Z miłością troszczył się nie tylko
o ich sprawy duchowe przybliżając cierpiących do Chrystusa.
Kiedy nie udało mu się przekonać
władz, by zabezpieczyły im właściwą opiekę, sam próbował ich
leczyć. Poświęcił się całkowicie
trędowatym, którzy powierzali
mu swoje troski i radości, niepokoje i obawy.
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Jak został redemptorystą?
Ostatnie dwadzieścia lat Piotr
Donders przeżył jako redemptorysta. W 1866 r. na życzenie Stolicy Apostolskiej redemptoryści
holenderscy przejęli pod swoją
misyjną opiekę cały teren Surinamu. Ks. Piotr, który doświadczał
samotności w pracy misyjnej,
a znał już od młodości żywot
i dzieła św. Alfonsa, wraz z drugim kapłanem poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia. Obaj
odbywali nowicjat pod kierunkiem wikariusza apostolskiego,
biskupa Jana Swinkelsa i złożyli
śluby zakonne w czerwcu 1867
roku. O. Piotr, starszy już wiekiem i wzmocniony wsparciem
duchowym i pomocą współbraci,
wkrótce powrócił do pracy wśród
trędowatych w Batawii.
Człowiek głębokiej wiary
i wielkiej prostoty
W ostatnich dniach swego życia o. Piotr pisał: „Jestem szczęśliwy dzięki szczególnej łasce Pana
i brakuje mi tylko jednego: żyć
jak prawdziwy redemptorysta
i wytrwać aż do śmierci. Oby mi
Pan udzielił tej łaski za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy
i św. Alfonsa”.
Przyglądając się duchowej sylwetce bł. Piotra Dondersa trzeba
podkreślić wielką prostotę jego
życia oraz cierpliwą i pokorną
służbę apostolską względem najbardziej opuszczonych. W ciężkiej
i wyczerpującej pracy misyjnej
jaśniała jego głęboka wiara
i ogromne zaufanie pokładane
w Bogu. Wiara ta wyrażała się
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w wielorakiej posłudze człowiekowi zranionemu i potrzebującemu, ale nie mogło się obejść bez
spotykania się sam na sam z umiłowanym nade wszystko Bogiem.
O. Piotr długie godziny spędzał
na modlitwie. Codzienne zajęcia
wypełniały mu czas od świtu do
zmroku, więc rezygnował przynajmniej częściowo z nocnego
spoczynku, by móc w ciszy i spokoju rozmawiać z Panem. Mały
kościółek w osiedlu trędowatych
w Batawii, czy krzyż cmentarny
były świadkami tych przedziwnych, modlitewnych rozmów misjonarza ze swoim Mistrzem. I tak
przeszło całe życie tego „Bożego
szaleńca”, w cichości i ukryciu, ale
jakże owocnie dla ludzi i bogato
przed Panem.
W swoim testamencie napisał:
„Nie mam nic, czym mógłbym
rozporządzić, nic nie mam do
uporządkowania, mogą mnie
pochować, gdzie zechcą”. W ten
sposób pośród ubogich niewolników i opuszczonych trędowatych doszedł do szczytu heroizm
świętości o. Piotra.
Jeden z towarzyszy jego pracy
misyjnej w Surinamie tak podsumowuje jego profil biograficzny:
„Zawsze i wszędzie podziwiany,
przez wszystkich chwalony ze
względu na swoje cnoty, nazywany przez swoich towarzyszy
świętym Ojcem Dondersem,
jest dziś słusznie wywyższony
między synami duchowymi św.
Alfonsa, którzy otaczają w niebie
jego tron, wyśpiewując na wieki
miłosierdzie Pana”.
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Gabriela Dul
członek Zespołu Misyjnego „Wschód”

Z drogi

na „Wschód”
Dżalalabad
Dżalalabad to trzecie co do wielkości miasto Kirgistanu, położone na południu kraju, tuż
przy granicy z Uzbekistanem. Latem staje się
niczym pustynia – gorące i suche (temperatura
sięga 40 stopni, a deszcz jest rzadkością). Nocą
długo nie pozwala zasnąć, a w dzień z pewną
dozą nieufności wita przybyszów. Jeśli jednak
zawędruje się na obrzeża tej „pustyni”, można
znaleźć tętniący życiem ogród, a w nim jedną
z najmniejszych parafii katolickich na świecie,
od kilku lat prowadzoną przez polskich jezuitów
przy kaplicy św. Matki Teresy z Kalkuty.
Misja Kirgistan 2014
Dziesięć dni w Dżalalabadzie miało być drugim etapem mojego miesięcznego wolontariatu
misyjnego w Kirgistanie, na który zdecydowałam
się wraz z dziewięciorgiem studentów z krakowskiego duszpasterstwa WAJ. Po wspólnie
spędzonych dniach w Ośrodku Rehabiltacyjno-Wychowawczym nad jeziorem Issyk.-kul,
gdzie prowadziliśmy kursy językowe i zajęcia
kulturoznawcze dla studentów, nadszedł czas
rozstania i wyruszenia do różnych części kraju
i zadań, jakie dla nas przygotowano.
Kościół w Kirgistanie
Katolicy stanowią w Kirgistanie 0,1 %
wszystkich mieszkańców, co daje około 20030
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300 osób, z których spora część to Polonia
skupiona głównie w stolicy kraju, Biszkeku.
Choć islam nigdy w pełni nie zakorzenił się
w Kirgistanie i dla wielu Kirgizów jest religią
przyjmowaną raczej ze względu na tradycję
niż głębokie przekonania, ponad 80% z nich to
muzułmanie. Widać to szczególnie na południu
kraju, gdzie z większą gorliwością przestrzegane
są obrzędy i praktyki religijne. Niedaleko naszej
parafii znajdowało się kilka meczetów, a nawoływania imamów do modlitwy dobiegały
ze wszystkich stron miasta. Nierzadko budziły
nas o świcie, potem niknęły w gwarze codzien-

Wolontariusze misyjni z mieszkańcami Kirgistanu
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nych obowiązków, by wieczorem towarzyszyć
nam, gdy siadaliśmy do wspólnej modlitwy
i kładliśmy się spać.
Praca misyjna jezuitów w Kirgizji sprowadza
się przede wszystkim do odwiedzania miejsc
i opiekowania się osobami, o których świat
zapomniał. Zakonnicy służą w więzieniach, ośrodkach pomocy społecznej, domach dla starców
i inwalidów, jeżdżą też do wiernych rozrzuconych po całym kraju. Latem, z wolontariuszami
z Polski i Litwy, organizują wyjazdy edukacyjno-wypoczynkowe dla dzieci z domów dziecka,
niepełnosprawnych i studentów.
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W Dżalalabadzie w ciągu tygodnia na
Eucharystię oprócz nas przychodziło jedynie dwóch starszych muzułmanów – Rahid
i Szasza. Nieochrzczeni, nie mogąc przyjąć
Komunii św., codziennie otrzymywali indywidualne błogosławieństwo, a po mszy – kolację.
W niedzielę w kaplicy gromadziło się zwykle
kilkanaście osób, choć trzeba przyznać, że nasza
polska grupa zawsze zawyżała średnią. Tradycją niedzielnych Eucharystii było odgrywanie
przez dzieci scenek ewangelicznych, w których
i dla nas znalazła się zawsze jakaś mała rola.
Aigul i lekcje języka angielskiego
W Dżalalabadzie, poza pomocą w codziennych obowiązkach na parafii, prowadziliśmy
wakacyjne kursy j. angielskiego dla dzieci ze
szkół podstawowych. Zajęcia od kilku lat, we
współpracy z polskimi jezuitami i wolontariuszami, prowadzi Aigul.
Mogłoby się wydawać, że Aigul powieliła
dość typowy los kirgiskich kobiet – jako młoda
dziewczyna została porwana przez Afgańczyka, który nadużywał alkoholu i stosował
przemoc wobec rodziny, którą ostatecznie
porzucił. Zarówno tradycja porywania panien
siłą, jak również przemoc i alkoholizm są wciąż
poważnymi problemami, z jakimi boryka się
kirgiskie społeczeństwo. Na szczęście historia Aigul ma też dalszy ciąg – udało jej się
ukończyć studia, ma drugiego męża i pięcioro
zdrowych dzieci. Ma też inną mentalność niż
większość Kirgizów, otwarty umysł i wielkie
serce, dzięki któremu, mimo trudnej sytuacji
życiowej, jej działania zawsze skierowane są
ku drugiemu człowiekowi. Jej największym
marzeniem jest otworzenie szkoły, w której
będzie mogła uczyć dzieci języka angielskiego
przez sztukę, ale też gdzie stworzy dla nich
dom – ciepły i bezpieczny, w którym zawsze
ktoś będzie na nie czekał. W Kirgistanie bardzo
widoczny jest problem sieroctwa społecznego.
Rodzice często wyjeżdżają do pracy za grani-
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cę, a dzieci wychowują się u dziadków czy
dalszej rodziny, co nierzadko sprowadza się
do życia na ulicy. Aigul bardzo wierzy w to,
że przyszłością dla jej małych podopiecznych
jest edukacja, wielokrotnie powtarzała nam,
że wcale nie chodzi jej o pomoc materialną,
bo cenniejsze jest to, że możemy wymieniać
się doświadczeniami i wiedzą.
Dom to ludzie
Dom Aigul znajduje się na wzgórzu na ubogich obrzeżach miasta, obok domostw zamiast
ogródków są tam wielkie śmietniska, a wodę
jeszcze do niedawna trzeba było nosić kilka
kilometrów. Z podwórka rozpościera się widok
na cały Dżalalabad:
Kiedy kilka lat temu spłonął mi dom i przez
wiele miesięcy sytuacja była bardzo trudna
i musieliśmy żyć bez dachu ad głową. Brałam
całą rodzinę, siadaliśmy na wzgórzu i patrzyliśmy na słońce zachodzące nad miastem. To
zawsze dawało mi siłę. Prawdziwy dom budują
przecież ludzie – powiedziała nam, gdy razem
żegnaliśmy chylący się ku zachodowi dzień.
A kiedyś tu będzie stał mój sad. Spojrzeliśmy
z niedowierzaniem na suchą ziemię i wypaloną
od żaru trawę, przyczynę częstych pożarów. Nie
wierzycie? Kiedyś 4 km musieliśmy nosić wodę,
a teraz mamy specjalny system, który sam ją
doprowadza. Nie ma rzeczy niemożliwych.
Chwilę później usiedliśmy do wspólnej kolacji i modlitwy. Staliśmy w tej samej samej
altanie, która jeszcze niedawno całej rodzinie
musiała wystarczać za dom – nasza grupa
wolontariuszy, Nathan, jezuita z USA, siostra
Julia, klaretynka z Ukrainy, muzułmańska rodzina Aigul i ona, która po kryjomu słucha
Ewangelii, bo wie, że jawne przyjęcie Chrystusa przyniosłoby śmierć jej i jej dzieciom.
Aigul bardzo wierzy w miłosiernego Boga,
który swoją opieką otacza wszystkich i chce,
byśmy zawsze żyli z pragnieniem dobra dla
siebie nawzajem.
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Rodzina Rodziny

Z uczniami szkoły w Kirgistanie

Wy jesteście Kościołem
Kilka dni wcześniej w czasie Eucharystii czytany był fragment z Ewangelii św. Mateusza:
Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje
imię, tam jestem wśród nich. Kazanie wyjątkowo głosił wtedy o. Nathan – po angielsku, więc
zrozumiale tylko dla nas. Powiedział nam wtedy:
Hej, to o was! To wy jesteście tym kościołem,
w którym ludzie tu mają zobaczyć Chrystusa.
Pewnie każdy z nas już kiedyś słyszał podobne
słowa, często mówi się, że chrześcijan prawdziwie poznaje się po świadectwie ich życia.
Jednak chyba dopiero świadomość, że dla wielu
ze spotkanych w Kirgistanie ludzi możemy być
jedynym Kościołem, jaki kiedykolwiek poznają,
pokazała nam, jak wielka kryje się za nimi odpowiedzialność.
Zespół Misyjny „Wschód”
W Kirgizji zrodziła się miłość do Wschodu,
która dwa lata później mogła obrać nowy etap
misyjnej posługi – tym razem w redemptory-
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stowskim Zespole Misyjnym „Wschód”, który
od ponad 25 lat ewangelizuje kraje byłego ZSRR,
prowadząc wakacyjne rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Geograficznie i kulturowo była to wyprawa znacznie bliżej – tym razem na Litwę – ale
nie chodzi o odległość mierzoną w kilometrach,
tylko o potrzebę mówienia o Zmartwychwstałym, który wchodzi w nasze życie i je przemienia,
dając nadzieję i wsparcie, których bardzo często
potrzeba dzieciom, z jakimi pracujemy. Piękno
i wyjątkowość wyjazdów z ZM „Wschód” jest
właśnie w tym, że każdy – niezależnie od wieku,
doświadczenia, swojego miejsca w życiu i Kościele – jeśli tylko chce, może być dla innych i głosić
im Ewangelię. Wtedy okazuje się, że potrzeba
naprawdę niewiele – obecności, hojnych serc,
rąk gotowych do pracy. Myślę, że z tego rodzi się
droga misyjna: z wdzięczności za to, co dostało się
w Kościele, za sakramenty, rekolekcje, kapłanów,
spotkania przybliżające do Boga oraz z pragnienia,
by tym doświadczeniem się dzielić, z troski o to,
by nasz Kościół się jednoczył i rozrastał.
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Jak spotkać Boga,
który mówi:

„Ja Jestem”?

D

rodzy Przyjaciele, młodzi Czytelnicy „Rodziny Odkupiciela”. Wielkimi
krokami zbliżają się wakacje – czas
odpoczynku od codziennych zajęć, dwa miesiące
(a dla maturzystów i studentów nieco więcej)
wolnego od nauki i szkoły. Ale wakacje nie są
„wolnym” od spotkania z Panem Bogiem. Dlatego chciałbym Wam zaproponować „Wakacje
z Bogiem”. Jak każdego roku, jako Duszpasterstwo
Powołań Redemptorystów organizujemy kilka
serii rekolekcji: w Lubaszowej, Tuchowie, Bardzie
Śląskim i Kościelisku. Ci, którzy już w takich
rekolekcjach uczestniczyli, doskonale wiedzą, że
ten czas nigdy nie jest zmarnowany. Po jednej
z serii Dawid napisał: Rekolekcje były dla mnie,
jak zawsze, wspaniałym przeżyciem. Za każdym
razem czuję się tam bardzo dobrze i zauważam
obecność Boga. Był to także idealny czas na
odpoczynek. Poznałem wielu ciekawych ludzi
i zawarłem kilka przyjaźni. Oczywiście nie mogę
doczekać się następnych rekolekcji!”
Okazuje się, że we wspólnocie i z Bogiem
można zawrzeć nowe przyjaźnie i dobrze się
bawić. Podczas rekolekcji proponujemy Wam
również wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu i poznania okolicy, w której się one
odbywają. Ponieważ w Lubaszowej w domu
rekolekcyjnym odbywają się w tym roku remonty, zapraszamy do Tuchowa. Tutaj wraz
z braćmi klerykami będziemy mieszkać w naszym
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hoteliku, w cieniu tuchowskiego klasztoru. Tak,
jak co roku pielgrzymowaliśmy z Lubaszowej do
Tuchowa, tak w tym roku odwrócimy kierunek
naszej pielgrzymki i będziemy się wspinać na
lubaszowską Górę Tabor, by odwiedzić braci
nowicjuszy.
W Bardzie Śląskim będziemy w czasie wolnym
zwiedzać okolice – zdobywać bardzkie szczyty
i poznawać okoliczne atrakcje, których w Kotlinie
Kłodzkiej nie brakuje. Natomiast w Kościelisku
zapraszamy młodzież od kl. III gimnazjum wzwyż
- tutaj będziemy korzystać z piękna polskich Tatr.
Jeśli jeszcze nie byłeś
na rekolekcjach z redemptorystami, to serdecznie zapraszamy – to
najlepszy czas, by spędzić
tydzień wakacji, odpocząć, poznać wspaniałych
ludzi i doświadczyć Pana
Boga. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny (na
koniec możesz złożyć
dowolna ofiarę), więc
nie zwlekaj, ale wybierz
się na wakacje z nami.
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:
barka.redemptor.pl. Przyjedź i zobacz, bo jak traf-
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nie zauważył to po rekolekcjach Filip: Rekolekcji
u redemptorystów nie da się opisać w kilku
słowach... Po prostu trzeba je przeżyć, do czego
bardzo zachęcam!
Oprócz rekolekcji powołaniowych, w te wakacje chcemy Wam również zaproponować
Redemptorystowskie Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu w Tuchowie. Idea tych spotkań
związana jest z organizowanymi co trzy lata
Europejskimi Spotkaniami Młodzieży Redemptorystowskiej, które odbywają się za każdym
razem w innym kraju, w którym pracują nasi
współbracia.
„JA JESTEM” – to temat tegorocznego spotkania w Tuchowie, które będzie trwało od 10
do 15 lipca. RDM jest spotkaniem młodych ludzi
z parafii prowadzonych przez redemptorystów
w Polsce. Zwykle dołącza też młodzież spoza
parafii redemptorystowskich, zaproszona przez
swoich znajomych. RDM-y odbywają się corocznie od 2003 r., za wyjątkiem 2015 r. oraz roku
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, tzn.
2016. Celem spotkania jest integracja młodzieży
związanej z redemptorystami, umocnienie jej na
drodze wiary oraz zmotywowanie do dzielenia
się świadectwem wiary w Chrystusa z inny-

mi. Podczas RDM-u próbujemy odpowiedzieć
sobie na następujące pytania: Czy zobaczyłeś
już w historii swojego życia, że jesteś wybrany
i ukochany przez Boga? Czy i jak spotkałeś Go
w swoim życiu? Przecież On codziennie mówi
nam, że jest z nami!
Jak co roku towarzyszyć nam będą najważniejsze filary spotkania: słowo Boże i katecheza,
codzienna Eucharystia i medytacja, poznawanie
charyzmatu redemptorystowskiego, wspólnota
w modlitwie i rozrywce, warsztaty medialne, muzyczne, teatralne, liturgiczne, a 13 lipca odbędzie
się koncert. W tym roku zaprosiliśmy zespół TAU.
Koszt Redemptorystowskich Dni Młodzieży
to 165 zł wraz z wyżywieniem i zamieszkaniem.
ZAPRASZAMY! Więcej informacji znajdziecie na
facebooku, na stronie Redemptorystowskich
Dni Młodzieży. Gdyby ktoś miał dylemat, czy
warto, przeczytajcie, co o RDM-ie pisze Ola:
5 lat jeździłam na RDM... To był piękny czas
doświadczenia Pana Boga... który był początkiem
naszej wspólnej przygody...
On mówi: „Ja Jestem”. Przyjedź, zobacz, skorzystaj, nawet jeśli uważasz, że daleko ci do Niego.
Zaryzykuj, poszukaj GO, pozwól MU się odnaleźć,
nie zmarnuj czasu wakacji. Naprawdę WARTO!

Centrum Duszpasterstwa Powołań
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Patryk Gut
Pleśna

DNI OTWARTYCH
DRZWI W WSD
REDEMPTORYSTÓW
Służcie jedni drugim w miłości… (Gal 5,13)

W

eekend majowy rozpocząłem
Jako że kluczowym elementem formacji semiw tym roku w dość nietypowy naryjnej jest modlitwa, nie mogło jej zabraknąć
sposób. Jako jeden z ponad 60 w czasie Dni Otwartych Drzwi. Mszy świętej
młodych ludzi miałem okazję spędzić ten czas w Kaplicy przewodniczył o. Jacek Dembek, który
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tucho- wygłosił dla nas homilię, w której odwołał się
wie, u redemptorystów. O Dniach Otwartych do własnych doświadczeń związanych z poDrzwi dowiedziałem się przez przypadek (tak, dejmowaniem kapłańskiej drogi życiowej. Na
Pan Bóg jest mistrzem posługiprzykładzie jego historii utwierwania się przypadkami). Nie zadziłem się w przekonaniu, że rozePo tych Dniach
stanawiając się długo, wysłałem
znanie powołania to proces, który
Otwartych
zgłoszenie i 29 kwietnia, przed
potrafi mocno zaskakiwać nas
Drzwi wiem,
południem, znalazłem się już za
samych. Bez względu na to, jaką
drzwiami seminarium.
że redemptoryści kto drogę wybierze, dla każdego
Zawsze zastanawiałem się, jak
Bóg przygotował drogowskazy,
to nie tylko
wygląda życie w klasztorze. Paniczym przewodnik na szlaku.
głosiciele
trząc przez pryzmat stereotypów,
Może pora, aby pójść wreszcie
można powiedzieć, że wydaje się
za Jego wskazówkami? Przecież
odkupienia,
ono co najmniej nudne. Już na
On zna nas najlepiej!
ale też ludzie
początku byłem jednak miło zaWieczorem mieliśmy możlibędący
obrazem
skoczony. „Rodzina Odkupiciela”
wość porozmawiać o tym z saokazała się wyjątkowa i niesamym Jezusem, ukrytym w Chlebie
prawdziwej
mowita pod kilkoma względami.
Eucharystycznym. Zanim jednak
Bożej miłości
Pierwszą, najbardziej uderzającą
na dobre zanurzyliśmy się w morzeczą było spotkanie przy furcie
dlitwie, po południu czekała nas…
o. Witolda i o. Artura: ojców, którzy już od progu edukacja. Było więc coś dla ducha i dla głowy.
dosłownie zarażali entuzjazmem. Myślę, że jeśli Bracia klerycy przygotowali wykłady z teologii
ktoś w drodze do Tuchowa miał jeszcze wątpliwo- moralnej, Biblii, prawa oraz śpiewu kościelneści, co do przyjazdu, to spotykając ich, utwierdził go. Na tych ostatnich ćwiczyliśmy nasze głosy,
się w przekonaniu, że słusznie wybrał. Weekend poznając melodie psalmów i robiąc tym samym
majowy z redemptorystami? Czemu nie?!
rozgrzewkę przed poranną jutrznią. Trudno poRodzina Odkupiciela 2 (78) 2017
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wiedzieć, który wykład najbardziej mnie
zainteresował, bo każdy poruszany temat
był na swój sposób ciekawy i, jak na moje
oko, mimo młodego wieku bracia klerycy
śmiało mogliby już teraz wykładać. Szło
im naprawdę dobrze!
Nieodłącznym (obowiązkowym!) elementem każdej nauki jest też chwila odpoczynku, dlatego wielokrotnie zbieraliśmy się
wszyscy w „Piwnicach”, aby zintegrować
się trochę przy rozmowach, herbacie i deserach. Właśnie te chwile najbardziej zapadły
mi w pamięć. Dlaczego? Bo fenomen redemptorystów, który mnie ujął, polega na
braterskiej więzi, która ich łączy. W dzisiejszych czasach budowanie tak miłych relacji
między ludźmi staje się rzadkością. Tam było
inaczej. Modlitwa i nauka to dwie ważne
sprawy, ale nic tak nie pozwala zobaczyć
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Chrystusa, jak uśmiechnięta twarz bliźniego
i jego otwartość.
Po tych Dniach Otwartych Drzwi wiem,
że redemptoryści to nie tylko głosiciele
odkupienia, ale też ludzie będący obrazem
prawdziwej Bożej miłości, którzy przekonują do siebie swoją postawą: radością,
poczuciem humoru, zdrowym podejściem
do życia i drugiego człowieka.
Chwile, które miło wspominam, można
mnożyć: wykłady, wspólne odmówienie
jutrzni, która przy tak licznym gronie robiła
niemałe wrażenie, dbanie o estetykę stołu
z bratem Piotrem (bo i z takich prozaicznych
czynności można czerpać przyjemność). Jednak najważniejsze, co chcę teraz na koniec
napisać uczestnikom Dni Otwartych Drzwi,
przeszłym, oraz, mam nadzieję, przyszłym,
to zdecydowane: do zobaczenia!
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o. Łukasz Baran

Parafia pw. NMP Królowej Polski
w Michałowicach k/Krakowa,
archidiecezja krakowska

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Kamionce Wielkiej, diecezja tarnowska

Kiedy działając „in persona Christi”
sprawujemy sakrament zawsze tej samej
i jedynej ofiary, w której Chrystus jest
i pozostaje jedynym Kapłanem i Żertwą,
nie zapominajmy o tym współcierpieniu
Matki, w którym wypełniały się słowa
Symeona ze świątyni jerozolimskiej:
„Twoją duszę miecz przeniknie”.
(św. Jan Paweł II, List do kapłanów
na Wielki Czwartek, 1988)

Podnieść się jednak i stań na nogi!
Ukazałem ci się po to, aby cię uczynić sługą
i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego
co jeszcze ci objawię.
(Dz 26,16)
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NASI

o. Michał Wielgus

neoprezbiterzy
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Wydarzyło się

Z życia seminarium

postulat

Rekolekcje wielkopostne
9-12.04.2017 r.
W dniach od 9 do 12 kwietnia uczestniczyliśmy wraz z braćmi
klerykami z Tuchowa w corocznych rekolekcjach wielkopostnych. Miały one miejsce w domu rekolekcyjnym na Lubaszowej. Tematyka rekolekcji prowadzonych przez o. Andrzeja
Makowskiego CSsR dotyczyła treści objawień Matki Bożej
z Fatimy, których w tym roku obchodzimy setną rocznicę.

Majówka
1-5.05.2017 r.
Od 1 do 5 maja przeżywaliśmy dni zasłużonego odpoczynku. Wcześnie rano wraz
z o. prefektem wyjechaliśmy na majówkę szlakiem pierwszych redemptorystów
w Polsce. Poznaliśmy historię dwóch warszawskich kościołów, przy których pracują
nasi współbracia. W jednym z nich przez
ponad 20 lat posługiwał św. Klemens Maria Hofbauer. W stolicy zobaczyliśmy także
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
Centrum Nauki Kopernik. Następnie, już
w Krakowie, zwiedziliśmy część zamku na
Wawelu oraz katedrę.

Niedziela
Powołaniowa
7.05.2017 r.
Tego dnia z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza
przyjechali do Barda bracia Piotr Mazur i Patryk Reczek, klerycy z Tuchowa. Razem z nami
uczestniczyli w mszach świętych, upiększając je
muzycznie oraz dzieląc się z parafianami swoimi
świadectwami powołania.
40
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Rekolekcje
wielkopostne
dla dzieci
30-31.03.2017 r.
W ostatnich dniach marca w Lubaszowej odbyły się rekolekcje dla
dzieci, przy których mieliśmy okazję pomagać. Rekolekcje prowadził
o. Marcin Klamka. Pierwszego dnia
udaliśmy się z o. rekolekcjonistą do
szkoły i przyglądaliśmy się jego pracy
podczas dwóch godzin zajęć lekcyjnych, pomagając w prowadzeniu
śpiewu. Drugiego dnia rekolekcji
animowaliśmy śpiew i przedstawiliśmy pantomimę o miłosiernym ojcu.
Pomoc przy rekolekcjach przyniosła
nam wiele radości.

nowicjat

Wydarzyło się

Pielgrzymka do sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
22.04.2017 r.
W przeddzień Niedzieli Bożego Miłosierdzia udaliśmy się wraz z parafianami kościoła pw. św. Gerarda
w Lubaszowej na autokarową pielgrzymkę do Łagiewnik. Nasz pobyt w Krakowie rozpoczęliśmy od
zwiedzenia muzeum św. Jana Pawła II. Następnie
wzięliśmy udział w modlitwie koronką w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wyjazd zwieńczyliśmy
uczestnictwem we mszy św., do której służyliśmy.
Pełni wrażeń duchowych powróciliśmy do domu.

Spotkanie z rodzicami
5-7.05.2017 r.
Pod koniec pierwszego tygodnia maja przyjechali do nas rodzice. Spędziliśmy ten czas bardzo
aktywnie, bo oprócz modlitw i spotkań integracyjnych wybraliśmy się na wspólną przejażdżkę
i spacer na Liwocz, by podziwiać widoki, a także
wstąpić do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej. W ostatnim dniu spotkania
przedstawiliśmy rodzicom film zmontowany
ze zdjęć i filmików z czasu naszego nowicjatu.
Radość rodziców ze spotkania z nami była wielka,
a czułym pożegnaniom nie było końca.
Rodzina Odkupiciela 2 (78) 2017
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Wydarzyło się

Z życia seminarium studentat

Święto św. Klemensa – 15.03.2017 r.
Jak co roku obchodziliśmy wraz ze wszystkimi wspólnotami formacyjnymi święto św. Klemensa Marii Hofbauera. Nasze tegoroczne spotkanie odbyło się w Tuchowie. Składały się na
nie m.in. wspólna modlitwa, wykład dr Pauliny Dąbrosz-Drewnowskiej ze Szczecina dotyczący
wygnania benonitów z Warszawy oraz mecz piłki nożnej rozegrany przez kleryków, nowicjuszy
i postulantów. Ci, którzy nie kochają futbolu, udali się na wycieczkę do Ciężkowic. Ostatnim
akordem zjazdu wspólnot formacyjnych był teleturniej. Dwie grupy złożone z członków wszystkich wspólnot wzięły udział w quizie… o naszych wychowawcach.

Dzień skupienia
18.03.17 r.
Dzień skupienia w seminarium poprowadził o. Maciej Ziębiec CSsR, duszpasterz akademicki z Torunia, a także
misjonarz i rekolekcjonista. Rozważania
oscylowały wokół miłosierdzia Bożego
w naszym życiu. Nasz współbrat podzielił się z nami świadectwem swojego
życia, nawrócenia i pracy z ludźmi.

Rekolekcje wielkopostne
9-12.04.2017 r.
Na Lubaszowej odbyły się rekolekcje wielkopostne
dla wspólnoty WSD. Poprowadził je o. Andrzej Makowski CSsR, prefekt tirocinium w naszej prowincji.
Motywem przewodnim rekolekcji były objawienia
w Fatimie, których setną rocznicę obchodzimy w tym
roku. Na zakończenie rekolekcji sześciu braci z roku III
przyjęło posługę lektoratu, a stało się to za przyczyną
o. prowincjała Janusza Soka CSsR.

Kongres
o MBNP
3-7.05.2017 r.
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Senior wspólnoty WSD, br. Paweł Orzeł, uczestniczył w tych
dniach w międzynarodowym Kongresie o Matce Bożej Nieustającej
Pomocy. To wydarzenie zamknęło obchody 150 rocznicy przekazania ikony MBNP naszemu Zgromadzenia. Spotkanie miało miejsce
w Madrycie, a przewodniczył mu nasz generał, o. Michael Brehl CSsR.
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Wydarzyło się

Niedziela powołaniowa
7.05.2017 r.

Imieniny o. rektora
14.05.2017 r.

Klerycy naszego seminarium wraz z ojcami ze
wspólnoty domowej wyjechali do naszych redemptorystowskich ośrodków na Niedzielę Dobrego

Z okazji imienin rektora WSD, o. Macieja
Sadowskiego, w auli św. Klemensa odbył
się wieczór poezji ks. Janusza Pasierba przy-

Pasterza. Jak co roku był to dzień wzmożonej modlitwy za powołania. Tym razem alumni odwiedzili
nasze placówki w Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach,
Paczkowie, Bardzie, Toruniu, Elblągu i Zamościu.

gotowany przez kleryków. W wydarzeniu
uczestniczył m.in. wikariusz przełożonego
prowincji, o. Dariusz Paszyński CSsR.

Konferencja
s. Kazimiery OSsR
25.05.2017 r.
Odwiedziła nas s. Kazimiera z Bielska-Białej, która opowiedziała nam o założycielce redemptorystek, bł. Marii Celeste
Crostarosie. Ofiarowała nam też jej relikwie
pierwszego stopnia.

Majówka studentantu
20.05.2017 r.
W seminarium odbyła się tradycyjna majówka,
tzn. obowiązkowe wyjście w teren zainicjowane
przez prefekta. Niektórzy współbracia nie byli jednak zmuszeni do chodzenia po lesie itp., ponieważ
udali się do Bielska-Białej na śluby czasowe naszej
siostry Ally, redemptorystki.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Bracia klerycy dzielą się doświadczeniami z praktyk wielkopostnych

Uczestnicy majowych Dni Otwartych
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Wspólna Eucharystia
Dni Otwartych Drzwi poprowadził o. Jacek Dembek

Wykład z teologii moralnej

Braterskie spotkanie w Piwnicach

Postulat

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Na Placu Zamkowym w Warszawie

W Warszawie przy pomniku zamordowanych
redemptorystów

Mauzoleum Żołnierzy i Działaczy Podziemia Niepodległościowego

W Centrum Nauki Kopernik

W Muzeum Powstania
Warszawskiego

Aktywne wykorzystywanie wolnego czasu
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Niedziela Powołaniowa

Nowicjat

Droga krzyżowa

Bibliodrama o miłosiernym Ojcu

Połowinki

Niedziela biblijna

Malowanie okien

Pożegnanie braci Słowaków
Z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej

Przymiarki habitów
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Studentat

Święto św. Klemensa

Droga krzyżowa „Ślad losu”
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Wyjazd II roku do Łańcuta

Udzielenie posługi lektoratu braciom z III roku

Spotkanie z Karolem Cierpicą

Rok I podczas pielgrzymki do Bawarii

Studentat

Śluby s. Ally Kapush OSsR

Mecz z Misjonarzami (CM)

Majówka stowarzyszenia „Nadzieja”

Odpust w Nowej Osuchowej

Święcenia kapłańskie

Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

Studentat

Kongres w Madrycie
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