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D

om niekoniecznie jest tam, gdzie mieszkamy, ale zawsze tam, gdzie jesteśmy akceptowani i kochani.
Ta uniwersalna prawda odnosi się również do klasztoru, który jest przecież domem, choć może
specyficznym, bo zakonnym. Jest domem ludzi oddających swą witalność, swoje talenty i marzenia,
całe życie na służbę Bogu i bliźniemu. Klasztor jednak nie jest bynajmniej domem wypoczynkowym, jakąś
akademią umiejętności, a tym bardziej schroniskiem dla młodych emerytów. Święta Teresa z Avila zwykła
była mawiać do swych współsióstr, iż klasztor ma być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem dla…wygodnych pań, a nam wypada dodać również: dla wygodnych panów.
Każdy redemptorystowski klasztor, również tuchowski dom formacji seminaryjnej, jest przestrzenią, w której wypełnia się ewangelizacyjna misja duchowych synów św. Alfonsa. Mieszkamy pod jednym dachem
z Mistrzem, którego obfite odkupienie pragniemy nieść i głosić szczególnie ubogim i opuszczonym. Z jednej
strony odczytujemy to jako niezasłużony przywilej i dar, z drugiej zaś jako niezwykły i przerastający nasze
ludzkie siły imperatyw, wierząc jednak ufnie, że wszystko możemy w Tym, który nas umacnia (por. Flp 4, 13).
Do rąk Czcigodnych i Drogich Czytelników oddajemy dziś kolejny numer naszego seminaryjnego pisma,
w którym zaglądamy do Was przez okna naszego zakonnego domu, dzieląc się z Wami naszymi codziennymi
radościami i troskami, a zarazem utwierdzając się nieustannie w tym, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają
razem (Ps 133, 1).
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Uprzejmie informujemy, że dnia 21 I 2018 r. o godz. 9.00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie
zostanie odprawiona msza święta w intencji wszystkich P.T. Czytelników i Dobrodziejów biuletynu
seminaryjnego „Rodzina Odkupiciela”. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!
Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –
www.wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela - pojawiają się już archiwalne numery naszego biuletynu w formie elektronicznej.
W celu zaprenumerowania za dowolną ofiarę „Rodziny Odkupiciela” prosimy o kontakt z Redakcją
(adres przy spisie treści).
Redakcja
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W drodze do...
br. Piotr Mazur CSsR
rok III

Boże
Narodzenie –
jak to jest u nas?

C

zymś naturalnym jest przeżywanie
świąt i uroczystości w gronie rodziny.
Umacnia to jedność między jej członkami oraz sprawia, że relacje wewnątrz niej stają
się ściślejsze i żywsze. Dotyczy to szczególnie
świąt Bożego Narodzenia, w polskiej tradycji
obecnych niezwykle mocno i wyraźnie. Wspólne
przebywanie ze sobą, łamanie się opłatkiem,
składanie sobie życzeń – te gesty powodują, że
czujemy jedność między sobą, cieszymy się swoją
obecnością. Co jest u podstaw tej radości? Na
pewno pragnienie bliskości z innymi, potrzeby
społeczne. Jako chrześcijanie nie możemy jednak
pominąć najważniejszego powodu, dla którego
gromadzimy się w Boże Narodzenie: jest nim
Jezus Chrystus, którego narodziny wspominamy
i weselimy się z tego, że sam Bóg przychodzi do
nas, by być z nami.
W taki sposób przeżywa się święta w domu,
pośród bliskich. Jak to wygląda w domu zakonnym? Czy jest podobnie, czy może zupełnie inaczej? Takie pytania wydają się słuszne zważywszy
na to, jak wielu ludzi postrzega zakonników, tzn.
jako osoby, które wyrzekły się życia rodzinnego i są raczej smutne, nie radosne. Natomiast
właśnie ona – radość – jest nieodłącznym elementem życia zakonnika, tak w codzienności, jak
i w czasie świąt i uroczystości. Redemptoryści
nie są w tym względzie wyjątkiem. Oni także
stanowią swego rodzaju rodzinę, oczywiście
4

nie w popularnym tego słowa znaczeniu. Redemptoryści są rodziną ze względu na osobę
Jezusa Chrystusa Odkupiciela, który gromadzi
ich we wspólnocie.
Pozostaje pytanie, jak my, redemptoryści,
świętujemy Boże Narodzenie. Pomocą dla zrozumienia naszej tradycji może być spojrzenie na
historię naszego Zgromadzenia. Wcielenie Jezusa
Chrystusa od początku istnienia redemptorystów
znajdowało się w centrum naszej duchowości.
Stało się tak za sprawą założyciela, św. Alfonsa.
Dla niego Bóg, który przyszedł na świat w ludzkim ciele to, Bóg, który oszalał z miłości dla
człowieka. Z tego powodu redemptoryści przez
szereg lat świętowali Boże Narodzenie każdego
25-tego dnia miesiąca przez cały rok. Śladem
tamtych lat jest chociażby to, że co roku właśnie
w Boże Narodzenie odnawiamy nasze śluby
zakonne – razem z Chrystusem niejako „rodzimy
się” na nowo do misji, jaką On nam zleca.
W Zgromadzeniu do świąt Bożego Narodzenia
przygotowujemy się, podobnie jak inni katolicy,
w okresie Adwentu. Podejmujemy wówczas
postanowienia. Dotyczą one różnych aspektów codziennego życia całej wspólnoty. Przez
dodatkowe praktyki modlitewne lub ascetyczne przysposabiamy się do przeżywania świąt
Narodzenia Chrystusa. Praktyki ascetyczne to
takie, które oznaczają dobrowolne wyrzeczenie
się czegoś dobrego dla wyższego celu, np. decyRodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

zja o tym, że ograniczamy
wydatki na wspólnotę i zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze przeznaczymy na
pomoc jakiejś potrzebującej
rodzinie. Co do postanowień modlitewnych, to są
one różnorakie. Każdy na
miarę swoich możliwości podejmuje taki rodzaj
modlitwy, który pomoże
mu w tym czasie owocnie oczekiwać na przyjście
Chrystusa. Zazwyczaj także
cała wspólnota podejmuje
w tym czasie jakąś dodatkową modlitwę.
To pierwszy etap przygotowań, ale na tym się
one nie kończą. Konieczne
jest również zwyczajne posprzątanie i przystrojenie
domu. Nie jest to trudne zadanie z prostego względu:
w seminarium jest o wiele
więcej osób, które to robią,
niż w przeciętnym domu.
Trzydziestu ludzi jest w stanie więcej zrobić aniżeli
pięć lub sześć. Gruntowne
sprzątanie rozpoczyna się
niemal bezpośrednio po
zakończeniu wykładów.
Do posprzątania, wyczyszczenia, odświeżenia
jest cały dom zakonny, a ten jest dość sporych
rozmiarów. Po tym etapie przychodzi czas na strojenie. Przystępujemy do tego zadania podzieleni
na kilka grup zajmujących się różnymi pomieszczeniami domu. Do przybrania w świąteczne
ozdoby mamy kilka miejsc: kaplicę, refektarz
(zakonna jadalnia) oraz tzw. „Piwnice”, czyli sala,
gdzie spotykamy się wspólnie na kawie, herbacie
itd. Zbliżające się święta potęgują siły i chęci
do wykonania tych obowiązków. Ubieraniu
Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

choinek, przystrajaniu okien i stołów towarzyszy
entuzjazm i wielka radość, bo przychodzi do nas
Pan! Ten sam, który ponad dwa tysiące lat temu
ukazał jako małe Dziecię, teraz przychodzi do nas.
Dlatego tak ważne jest przygotowanie zarówno
wnętrza (nas samych), jak i tego, co zewnętrzne,
tak, by było widać, że dzieje się coś niezwykłego,
coś niecodziennego.
Samo świętowanie rozpoczyna się w Wigilię
Nieszporami Uroczystości Narodzenia Pańskiego
w kaplicy seminaryjnej. Gromadzą się wów5

W drodze do...
czas wszyscy współbracia, od najstarszych po
najmłodszych. Podczas Nieszporów następuje,
wspomniane już powyżej, odnowienie ślubów
zakonnych, czyniących nas jedną rodziną w Chrystusie Odkupicielu. Po tej modlitwie, śpiewając
kolędy, udajemy się do refektarza. Tradycyjnie
czytany jest fragment Ewangelii wg św. Łukasza
o narodzeniu Chrystusa, życzenia od o. prowincjała oraz przełożonego wspólnoty domowej.
Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia w Polsce bez łamania się opłatkiem. Trwa
to całkiem sporo czasu, bo wspólnota domu
zakonnego w Tuchowie liczy ponad sześćdziesięciu współbraci. To niesamowite doświadczenie,
przeżywać Boże Narodzenie w tak dużej wspólnocie zbierającej się na świętowanie.
Na stole podczas wieczerzy pojawia się
mnóstwo potraw, chociażby barszcz czerwony
z uszkami, pierogi, karp itp. Po wieczerzy wigilijnej seminarzyści spotykają się w „Piwnicach”,
pięknie przystrojonych i ozdobionych, by tam
przy śpiewie kolęd i pastorałek kontynuować
radosne świętowanie. Ukoronowaniem tego
wszystkiego jest Msza Święta sprawowana
o północy w bazylice sanktuaryjnej, czyli tradycyjna Pasterka. Po jej zakończeniu w „Piwni-
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cach” następuje dalszy ciąg wspólnego wesela
z narodzenia Chrystusa, które trwa do późnych
godzin nocnych.
Tzw. pierwszy dzień świąt bracia spędzają razem. Podobnie jak w niedzielę uczestniczą wspólnie we Mszy Świętej i spotykają się na kawie
w „Piwnicach”. Jest także tradycją, że w tym dniu
seminarzyści odwiedzają nowicjuszów w Lubaszowej, którzy cały okres świąt spędzają w domu
nowicjatu. Wizyta ta związana jest oczywiście ze
śpiewem kolęd i pastorałek, a także możliwością
spotkania się i porozmawiania. Wieczorem, po
powrocie z Lubaszowej, znów spotykamy się
w „Piwnicach”. Jest to czas na wspólną grę, śpiew
lub rozmowę. Nazajutrz klerycy rozjeżdżają się
do swoich domów rodzinnych, by spotkać się
ze swoimi bliskimi.
Charakterystyczne jest to, że Boże Narodzenie
w naszym seminarium to czas niesamowitego
jednoczenia i ubogacenia wspólnoty, którą tworzą osoby z różnymi charakterami, poglądami,
temperamentami… Myślę, że dzieje się tak dlatego, że to świętowanie związane jest złączone
z tym, co nas wszystkich scala w Zgromadzeniu
Redemptorystów – wspólna droga powołania
oraz osoba Jezusa Chrystusa Odkupiciela.
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br. Paweł Orzeł CSsR
rok IV

MÓJ

DOM

i MOJA

WSPÓLNOTA
R

Kiedy mogę coś uznać za moje?

ozpoczynając pisanie tego artykułu
zatrzymuję się na chwilę nad kartką,
którą dostałem od redaktora naczelnego. Napisane jest na niej: „temat: ten dom
to mój dom, ta wspólnota to moja wspólnota
– mój dom”.
Nurtuje mnie sformułowanie mój dom, moja
wspólnota. Mam pokusę, żeby przejść obok
niego obojętnie i zacząć pisać tak, jak zazwyczaj
to robię: wyjść od początku i dojść do końca, ale
jednak coś powstrzymuje mnie od zrobienia tego
kroku. Coś każe mi się zatrzymać nad jednym
słowem z cytowanego tekstu, mianowicie nad
słowem: mój.
Słowo to zdaje się wskazywać na to, co
sprawia, że miejsce, w którym żyję, staje się
moje. Zadaję sobie pytanie: Dlaczego
ten dom uznaję za mój, dlaczego nie
traktuję go jak hotelu? Zastanawiam
się, co sprawia, że coś staje się moje
albo takim się nie staje. Myślę, że tym
czym jest świadomość wartości, jaką
dana rzecz dla mnie stanowi. Coś musi
mieć wartość dla mnie, żeby było moje.
Wartość ta powinna być odkryta, ale
również pielęgnowana. Nie może to
Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

być wartość podrobiona. Reprodukcja jakiegoś
obrazu, mimo swego podobieństwa, nie jest tak
wartościowa jak oryginał. Nawet jeśli jest kopią
najwierniejszą, to brakuje jej tego czegoś, co ma
oryginał. Jeśli taką podróbkę chciałbym sprzedać
wprawnemu krytykowi sztuki, to mi się to nie
uda, bo zauważy on ten nieuchwytny w słowach
brak. Jeśliby więc ktoś proponował mi wartość
nieprawdziwą, to mogę ją odrzucić, bo wiem,
że nie jest ona godna troski. W ten sposób coś
w sobie odkrywam. Jest to jakieś prawo, zasada,
która podpowiada mi, że prawdziwa wartość
niesie ze sobą konkretne dobro.
Wracam myślami do domu. Aby stał się on
mój – stał się dla mnie wartością - musi stać się
przedmiotem wymiany dóbr. Musi oddziaływać
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na mnie, coś we mnie dotykać, coś mi dawać
i coś ode mnie otrzymywać. Tego przecież wymaga wartość. Naturalnie rodzi się we mnie
wątpliwość, czy tak jest z domem, w którym
żyję? Czy tak jest ze wspólnotą, w której żyję?
Odpowiedź wymaga dotknięcia kilku elementów życia mojej wspólnoty. Trudną do
wyobrażenia lub wręcz niemożliwą byłaby sytuacja, w której życie w jakimś miejscu czwarty
rok – a tyle już mieszkam w Tuchowie – nie
wpływałoby na człowieka, jego charakter
i osobowość. Stwierdzam zatem, że zarówno dom jak i wspólnota, w której
jestem, zmieniają mnie. Przez zaobserwowaną zmianę wysnuwam wniosek, że to, co chce
nazwać moim domem jakoś
mnie dotyka. Jednak to nie wystarczy, to zbyt mało dla mnie
znaczy. Potrzebuję, aby to „poruszenie” czegoś ode mnie
wymagało. Jeśli jakaś
wartość chce być przeze
mnie uznana za moją,
powinna mnie skłaniać
do troski o nią. W przeciwnym razie będzie bezwartościowa.
Jak kwiat potrzebuje opieki, aby
rósł i cieszył oko, tak wartość potrzebuje bycia pielęgnowaną, aby
została oswojona.
Czy mój dom czegoś ode mnie
wymaga? Tak. Chociażby utrzymania
porządku. Mój dom potrzebuje, abym
go sprzątał i dbał niego. Wymaga
ode mnie, abym go wietrzył, gdy
jest gorąco i ogrzewał, gdy jest zimno. Taki jest mój dom. W zamian za troskę
o niego on staje się mój. W tym kontekście
przypomina mi się fragment z Małego Księcia:
Żegnaj - odpowiedział lis. - A oto mój sekret. Jest
bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. (…)
Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie,
8
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ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. (…) Ludzie
zapomnieli o tej prawdzie.(…) Lecz tobie nie
wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny
na zawsze za to, co oswoiłeś.
Jest jednak jeszcze coś więcej, co sprawia, że
ten dom mogę nazwać moim domem – tym
czymś jest to, że został mi on podarowany przez
Opatrzność. Jednak owo darowanie trzeba stwierdzić i podkreślić, aby
ten dom stał
się prawdziwie moim.
Dar zaprasza do odpowiedzi. Okazuje
się nią wdzięczność wyrażana poprzez opiekę nad moim
domem.
Po p y c h a
mnie ona
jednak do
wdzięczności
przekraczającej wymiar
materialny. Prowadzi mnie do
spraw Bożych i staje się hymnem na cześć
Boga. Uświadamiając sobie, że mam taki
dom – dom tuchowski – dostrzegam, że jest
on darem Bożym. To wszystko sprawia, że
mogę i chcę nazwać go moim domem, i że
rzeczywiście nim jest.
Trudniejsza wydaje się sprawa wspólnoty.
Jest ona bowiem czymś bardziej złożonym niż
dom. Co wziąć pod uwagę, aby moja odpowiedź była zgodna z prawdą? Szukam jakiejś
definicji wspólnoty… Sięgam do Konstytucji
Zgromadzenia, podstawy, która organizuje
naszą zakonną społeczność. Znajduję tam
zdanie: Wspólnota jest nie tylko materialnym
byciem osób razem, lecz równocześnie braterską
jednością ducha (Konst. 21.). W oko wpadają mi
dwa podstawowe elementy: materialne bycie
osób razem i braterska jedność ducha. Niewątpliwie powinienem więc przeanalizować obydwa,
Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

aby zbliżyć się do odpowiedzi, czy wspólnota,
w której żyję, jest moją wspólnotą.
Wydaje się, że należy tu postawić podobne
warunki, jak w przypadku domu, chociaż ich
treść będzie inna. Patrzę więc na wspólnotę przez pryzmat wartości, jaką powinienem
w niej odkryć, abym mógł uznać ją za moją.
Wartość w tym przypadku będzie się wiązać
z osobami, czyli moimi współbraćmi, z którymi
tworzę wspólnotę. Można tu ulec złudzeniu, że
łatwo jest wejść w relację z ludźmi, z którymi
żyje się na co dzień. Materialne bycie osób
razem można z kolei potraktować jako wyraz braterskiej jedności ducha i uznać sprawę
za zamkniętą.
Coś jednak podpowiada mi, że to
nie jest takie proste, i że nie można
utożsamić życia
pod jednym dachem
z tworzeniem
wspólnoty osób.
Zresztą nie bez powodu przytoczony
fragment z konstytucji rozróżnia te dwa
elementy. Wartość
w tym przypadku
musi dotyczyć materialnego bycia ra-
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zem i jedności ducha
jednocześnie. Zastanawiam się więc, jak
wyrazić wartość
mojej wspólnoty,
jak ją opisać i stwierdzić?
Spoglądam na
obydwie wymienione płaszczyzny. Nie
da się zaprzeczyć, iż
kryterium bycia razem jest spełnione.
Mieszkam przecież wraz z moimi braćmi już
od kilku lat. Każdego dnia słyszymy ten sam
dzwonek na pobudkę, modlimy się w tej samej
kaplicy, jemy przy tym samym wspólnym stole.
Jest jeszcze jednak druga kwestia: braterska jedność ducha. Ona sprawia pewną trudność. Ciężko
z marszu uznać, że „jesteśmy jedno”. Pojawiają
się przecież spory, różne spojrzenia na świat...
Każdy z nas inaczej wyraża siebie, lubi inne sposoby modlitwy itd. Jest jednak coś, co sprawia,
iż mogę powiedzieć, że także to kryterium jest
spełniane. Tym czymś jest misja wokół której
się jednoczymy – głoszenie obfitego odkupie-
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nia. Może zabrzmi to górnolotnie i mało
realnie, ale tak to należy ująć.
Zdarza mi się patrzeć
ma moich współbraci i myśleć sobie: Co
ich tu przyprowadziło? Tylu młodych,
inteligentnych ludzi,
którzy mogliby robić
naprawdę wiele ciekawszych rzeczy. Co
wydarzyło się w ich
życiu, że zostawili
tamte możliwości,
a wybrali zakonną
codzienność. Wtedy
wracam myślami do
mojego „pozostawienia” innych perspektyw
i uświadamiam sobie, że
tym czymś jest powołanie do misji przez Jezusa
Chrystusa. Spoglądając z tej
perspektywy nie sposób wątpić
w naszą jedność ducha – przecież
ten sam Duch Święty pobudza
mnie i mojego współbrata.
W ten sposób, dzięki działaniu
Boga i odpowiedzi na nie, stajemy
się wspólnotą.
Wracając wreszcie do kwestii,
czy wspólnota, w której żyję, jest
moją, odpowiadam na pytanie
o wartość, jaką ona dla mnie stanowi.
Przekonuję się, że wartość ta realizuje
się wtedy, gdy otwieram się na mojego
współbrata i na Boga. Otwarcie to rodzi
wymagania, a podjęcie ich i zmaganie
się z nimi coś we mnie tworzy, coś, co
nazywam wartością mojej wspólnoty.
Wyraża się ona w codziennym życiu,
które weryfikuje moją otwartość na
bliźniego. Jej wyrazem mogą być np.
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chęć pomocy w pracy, nauce, obowiązkach apostolskich…
Tak podejmowane życie ze
wspólnotą sprawia, że zaczynam
nazywać ją moją wspólnotą.
Dzieje się to poprzez moje
w niej uczestnictwo i jej
uczestnictwo w moim życiu. Podobnie jak dom stał się
moim domem, bo wzięcie za niego
odpowiedzialności zmieniło
coś we mnie i pozwoliło mi
coś w sobie odkryć, tak też
wspólnota staje się moja, gdy
biorę za nią odpowiedzialność.
W ten sposób ona staje się częścią mnie, a ja częścią jej.
Podsumowując, chcę powiedzieć, że dom, w którym mieszkam
i wspólnotę, w której żyję, uznaję za
moje. Jest tak ponieważ pozwalają
mi odkrywać siebie, a przez to
odkrywać Boga, na którego
obraz jestem, jak wierzę,
stworzony.
W ten sposób powstał
artykuł, o który zostałem
poproszony. Zdaję sobie sprawę, że nie mówi wszystkiego, co
należałoby powiedzieć w tej
materii. Patrząc jednak na
wspomnianą na początku
kartkę widzę: „znaków ze spacjami 8000”.
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Człowiek

o. Marcin Gacek CSsR
misjonarz ludowy
socjusz prefekta postulatu

potrzebuje

człowieka

Człowieka o podobnych zainteresowaniach,
reprezentowanych wartościach, sposobie myślenia…
Nikt nie jest samotną wyspą (Merton)

P

atrząc z Bożej perspektywy, z perspektywy Chrystusa będącego pośród ludzi,
którzy gromadzą się w Jego imię (Gdzie
dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem
pośród nich - Mt 18,20), zwykłe spotkanie ludzi
ukierunkowanych na Boga urasta do rangi Sakramentu Bożej Obecności. Od wspomnianych

słów Jezusa zaczynają się także nasze Konstytucje,
mówiąc o wspólnocie osób…
Czy jesteśmy wyjątkowi? Nie (w oczach Boga:
tak!😊).
Dlaczego pisać o tym artykuł? Nie wiem...
Może dlatego, że spędzamy ze sobą czas, trochę
więcej czasu? Można powiedzieć, że poświęca-

Panorama Barda
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Być redemptorystą

Wspólnota po Mszy Świętej

my dla siebie swój czas. Z perspektywy ludzkiej
wydaje się, że to czas stracony. Bo ile jeszcze
można zrobić, pomodlić się, znaleźć zbłąkanych
„owieczek”, przeczytać książek, przeprowadzić remontów…
Czy to rzeczywiście czas stracony?
Jestem od pięciu lat w bardzkiej wspólnocie. Nasze wspólne przebywanie jest dla
mnie czymś oczywistym. Również podczas
głoszenia misji i rekolekcji. Tak zaczął się mój
pobyt w Bardzie.Zdążyłem tylko położyć swoje
rzeczy w nowym pokoju, jeszcze bez mebli,
a następnego dnia wyjechałem do Myśliborza na renowację misji wraz z o. Krzysztofem
Stankowskim. Wiele prac przeprowadziliśmy
wspólnie w gronie czwórki misjonarzy... Umacniając wiarę ludzi, budując się ich wiarą, ucząc
się od siebie, podczas każdej pracy umacniamy
nasze wzajemne więzi.
Misja i wspólnota to przede wszystkim wspólna modlitwa. Tu pomocą, przykładem i wzorem
jest przełożony wspólnoty o. Mieczysław Babraj.
Jest to człowiek bardzo zapracowany. Chcesz
poznać efekty jego pracy (pracy wspólnoty 😊),
12

to przyjedź do Barda. Jednak zaczyna się ona
od gorliwej, nieustannej modlitwy przełożonego. Choćby nie wiem, jak był zapracowany,
zawsze znajdzie czas i mobilizuje nas do wspólnej modlitwy swoją obecnością w kaplicy na
porannym rozmyślaniu. Dlatego widać postęp
geometryczny w podejmowanych pracach... Nie
bez znaczenia jest tu też modlitwa odmawiana
codziennie w bazylice na koniec Mszy św. w intencji prowadzonych u nas remontów. To ona
sprawia cud.
Gdy chcesz napić się kawy, porozmawiać,
obejrzeć razem jakiś program telewizyjny, czymś
się posilić poza refektarzem, to przychodzisz do
sali wspólnej. Możesz tam poznać talent kulinarny współbraci i ich poczucie humoru. Talentów
ci u nas dostatek i jest wiele chęci do dzielenia
się nimi. Od momentu zakupu specjalnego pieca
przez ojca rektora talenty mają wsparcie techniki.
Mogą to rozpoznać i potwierdzić współbracia
spoza bardzkiego domu, którzy chętnie przekraczają nasze progi nie tylko ze względu na
piękne okoliczności przyrody. Przyjeżdżają do
nas dosyć licznie redemptoryści-duszpasterze
Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

wraz z grupami dzieci i młodzieży i traktowani
są tu priorytetowo!
Można też, nie oddalając się zbytnio od domu,
spędzić czas w ogrodzie. Najpierw o. Henryk
i postulanci (obecność postulatu jest nie do
przecenienia, można na co dzień budować się
gorliwością najmłodszych współbraci, a także
o. prefekta Łukasza Listopada), potem o. rektor,
a ostatnio o. Leszek Zabdyr poświęcają trochę
swojego wolnego czasu, aby pielgrzymi i sami
domownicy mogli przebywać w pięknym otoczeniu. Ta praca nie jest łatwa, bo maciejka nie
trzyma się podłoża i pojawiają się tacy pomocnicy
z motyką, którzy sprawiają, że w ogrodzie z powrotem pojawia się miejsce na nowe kwiaty…
Wspólnota to także czas wolny spędzany razem na zewnątrz domu, np. na przechadzce (jest
tu wiele możliwości przyrodniczych, m.in. Góry
Bardzkie). Czynimy to nie tylko we własnym
gronie. Czasem towarzyszkami wypraw kilku
współbraci, czy to z Kłodzka do Barda, czy ze
Srebrnej Góry do Barda, są siostry marianki i elż-

bietanki. Wtedy spędzamy czas na rozmowach,
na modlitwie oraz przy pieczonej na ognisku
kiełbasce. Razem można wybrać się także na
rower. Kiedyś na jednej z takich wypraw wraz
z o. Waldemarem Sojką próbowaliśmy przeczekać
burzę. Deszcz się wzmagał, podjęliśmy decyzję,
że wracamy. To chyba nie był dobry pomysł…
Przejechaliśmy przez ścianę wody. Nie było na
nas suchej nitki, jednak w bardzkim przydomowym ogrodzie świeciło słońce – to anomalia
różnej co kilka kilometrów pogody w tutejszym
mikroklimacie. Po naszym powrocie o. Mróz
czytał, jak gdyby nigdy nic, gazetę. Przyjrzał nam
się zdziwiony. Gdy my mokliśmy, on w tym
samym czasie zażywał słonecznej kąpieli, przy
okazji nadrabiając lekturę.
Postawa wspomnianego o. Mroza jest pewnego rodzaju fenomenem. Ma już więcej niż
trochę wiosen, a siłą, optymizmem i radością
życia mógłby obdzielić niejednego młodego
człowieka. W Bardzie mamy trzech starszych
współbraci:dwóch ojców Stanisławów i brata

Bardo nocą
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Bernarda. Przede wszystkim są dla nas przykładem codziennej modlitwy. Nie wypuszczają
różańca z rąk, czy to przechodząc z jednego końca
korytarza na drugi, czy umawiając się codziennie na wspólny różaniec w kaplicy. Nierzadko
potrzebują pomocy związanej ze zdrowiem od
młodszych we wspólnocie. Tu mają w nas, jak
mam nadzieję, swoich aniołów stróżów. Takim
aniołem jest przede wszystkim o. Mirosław Grakowicz. Nie ogranicza się do zakupu leków, ale
własnoręcznie i codziennie zmienia jednemu
z ojców opatrunek. Jego stałym rytuałem jest
codzienny poranny telefon, polecenie przygotowania się do „zabiegu”, jak i sama zmiana
opatrunku współbrata.
Życie to nie tylko troska o zdrowie. Przydaje
się czasem mały lifting. Chcesz przyciąć włosy?
Może to dla Ciebie zrobić sam o. katecheta-fryzjer
Łukasz Kalisz. Wiedzą o tym nawet księża biskupi
😊. Nawet jeśli, nie daj Boże, zdarzy się pożar
lub wypadek, również pomoże o. Łukasz Kalisz,
prawdziwy strażak z papierami.
W Bardzie nie zamykamy się we własnym
gronie. Ważne momenty świętujemy wraz z naszymi pracownikami. W dzień 1 stycznia, nie
tylko z okazji Nowego Roku, ale także imienin
o. Mieczysława, dzielimy radość ucztując na
wspólnym obiedzie. Często także spotykamy
się na kawie i ciastku świętując imieniny pracujących u nas osób.
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Czytając, pomyślisz: wspólnota idealna. Nie.
Zdarzają się między nami nieporozumienia, jednak wtedy możesz usłyszeć nierzadko i publicznie
wypowiadane słowo-balsam: przepraszam. Tak,
jak wszyscy wierzący, potrzebujemy spowiedzi,
tzn. nie jesteśmy idealni. Tu też służą nam pomocą współbracia. W Bardzie w ogóle jest kogo
spowiadać, bo posługujemy w sanktuarium,
gdziew sezonie, a więc od maja do października,
może przewijać się do 100 tysięcy pielgrzymów.
Ojciec kustosz Mirosław powie, że przesadzam
co do tej liczby, ale tyle ich jest według moich
prywatnych obliczeń.
Pielgrzymi zwiedzają ruchomą szopkę, są też
przez nas oprowadzani po naszym muzeum.
Przybywają przede wszystkim ze względu na
1000-letnią romańską figurkę Matki Bożej Bardzkiej, Strażniczki Wiary Świętej. Pątnicy słuchają
słowa Bożego i spowiadają się. Posługa konfesjonału w trakcie zorganizowanych pielgrzymek
wymaga od nas dyspozycyjności. Gdy przyjezdni
księża koncelebrują Eucharystię, kilku współbraci
czuwa w pełnej gotowości bojowej, nawet nie
będąc wyznaczeni, aby pojednać z Bogiem spóźnialskich pielgrzymów. Tu sprawdza się nasza
solidarność względem siebie i ludzi.
Podsumowując wizytację prowincjalną w naszym domu w Bardzie, wikariusz prowincjała
o. Dariusz Paszyński opowiedział o pierwszym
księdzu pochodzącym z Kazachstanu. Jeszcze jako
mały chłopiec spotkał wspólnotę misjonarzy, która pracowała w jego miejscowości.
Wydawało mu się, że jest
pośród nich ktoś niewidoczny. Miejscowa wspólnota
żyła w pokoju, jakby rozmawiali i spędzali czas z Kimś
jeszcze. Dopiero później ten
kapłan zrozumiał, że tą osobą
był Chrystus. Chrystus obecny pośród nas jest sensem
wspólnego życia.
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br. Jakub Gościński CSsR
rok III

Misjonarze
w

ukryciu
N

ie jeżdżą ani
po Polsce, ani
po świecie.
Przebywają w jednym
miejscu. Niby dostępni
dla świata, jednak w jakiś
sposób ukryci. Nie głoszą
kazań, nie spowiadają, ale
sprawują codzienną Eucharystię i modlą się. Misjonarze w ukryciu, a więc
nasi współbracia żyjący
w tuchowskim klasztorze,
których stan zdrowia nie
pozwala już na pełne zaangażowanie apostolskie,
wciąż są nieocenionym
wsparciem dla naszego
Zgromadzenia.
Cechą rodzin jest ich
wielopokoleniowość.
Są dzieci, rodzice, dziadkowie... Nie inaczej jest
we wspólnocie zakonnej, gdzie, począwszy
od najmłodszych zakonników-kleryków, aż po
zakonników-seniorów,
tworzy się jedna wielka
rodzina zakonna. Każdy
Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

z nas wie, jak ważną rolę
odgrywają w naszych rodzinach ci najstarsi. Dzięki swemu życiowemu
doświadczeniu, mądrości,
którą nabywali przez całe
życie, są w stanie pomagać
i wskazywać drogę tym
młodszym. W naszym tuchowskim klasztorze mamy
grupę takich ojców, którzy
w swoim życiu wiele przeżyli. Niektórzy z nich urodzili się jeszcze w czasie II
wojny światowej, przeżyli
komunizm, doświadczając wydarzeń, o których
my, młodsi, możemy tylko
posłuchać albo przeczytać
w podręcznikach do historii. Jako redemptoryści
byli misjonarzami, rektorami, proboszczami, wykładowcami… Mieli kontakt
z wieloma ludźmi, którym
służyli sprawując sakramenty i przybliżając ich do Boga.
Niektórzy z tych ojców są
wciąż aktywni apostolsko,
pomagają w życiu parafii,
15
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ale są też tacy, których stan zdrowia na to nie
pozwala. Mimo tego są znakiem czegoś bardzo
ważnego, mianowicie znakiem wierności Zgromadzeniu, wierności ślubom zakonnym, a przy
tym wszystkim ogromnego optymizmu i radości.
Ci ojcowie mieszkają w specjalnie wydzielonej
części klasztoru, w tzw. infirmerii, a więc w miejscu przeznaczonym dla osób, które potrzebują
całodobowej opieki, gdyż stan ich zdrowia nie
pozwala im na samodzielne funkcjonowanie.
Stałą opiekę nad naszymi ojcami sprawują panie
pielęgniarki, które dbają o nich z ogromnym
poświęceniem i troskliwością. Każdego dnia owi
„misjonarze w ukryciu” uczestniczą w Eucharystii,
której przewodniczy o. Kazimierz Plebanek w kaplicy domowej. Nasi ojcowie przyjmują także
wielu gości, głównie członków naszej rodziny
zakonnej. Przy wspólnej herbacie lub kawie
można porozmawiać, wymienić się wiadomościami, a także podzielić tym, co się przeżywa.
Tym rozmowom towarzyszy bardzo wiele radości
i humoru. Ilekroć sam przychodziłem odwiedzić
ojców w infirmerii, wychodziłem z uśmiechem
na twarzy, a poniekąd ze zdziwieniem, że pomimo
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wielu lat życia i zmagania się z chorobami, można
zarażać optymizmem.
Nasi ojcowie są dla nas nieocenionym darem
pod jeszcze jednym względem: duchowym.
Wszystkie swe cierpienia i zmagania z chorobą
ofiarowują oni za nasze Zgromadzenie, za jego
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działalność apostolską i za zbawienie ludzi. Właśnie w taki sposób są nadal misjonarzami. Nie
są to tylko puste słowa. Pokazuje to przykład
świętej zakonnicy, która wiele chorowała i długi
czas swego życia spędziła właśnie w infirmerii. Mowa oczywiście o św. Faustynie, która
przeżywała wiele zmartwień, gdyż ze względu
na swój stan zdrowia nie mogła podejmować
wszystkich tych prac, które wykonywały jej
współsiostry. Wydawało jej się, że w ten sposób
przynosi mniejszą radość Panu Jezusowi. Jednak
pewnego dnia Chrystus rozwiał jej wątpliwości,
mówiąc: Wiedz, córko Moja, że twoje codzienne
ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się
woli Mojej wprowadza wiele dusz do nieba,
a kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły
twoje, patrz w rany Moje, a wzniesiesz się ponad
wzgardę i sądy ludzkie. Jak widać ,„misjonarze
w ukryciu”, nie mogąc bezpośrednio głosić światu
Ewangelii, w sposób pośredni wspierają cały Kościół, a w sposób szczególny nasze Zgromadzenie.
Dlatego jest to nieoceniony dar, gdyż owoców
modlitwy nie da się zmierzyć.
Upływ czasu skłania mnie do pewnej refleksji.
Osobiście lubię obserwować starszych członków
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mojej biologicznej rodziny. Patrząc na nich wyobrażam sobie, jak ja mogę wyglądać i zachowywać się za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Zadaję
sobie pytania: W którym momencie mojego
życia zaczną mi siwieć włosy, kiedy siły zaczną
odmawiać mi posłuszeństwa? Kiedy wzrok nie
pozwoli już czytać ulubionych książek, a nogi nie
będą chciały już gonić za piłką? Choć wiadomo, że
nikt nie jest taki sam, że każdego z nas czeka jego
własny proces postępowania w latach i starości,
to mimo wszystko pod wieloma względami
jesteśmy do siebie bardzo podobni.
W rodzinie zakonnej lubię przypatrywać się
starszym zakonnikom pomimo tego, że ich wygląd lub sposób bycia nie da mi pełnej odpowiedzi na to, jak będę wyglądał i zachowywał
się w przyszłości, gdyż nie płynie w nas ta sama
krew. Ich obecność daje mi jednak odpowiedź na
pytanie, jakim redemptorystą mogę być i w jak
piękny sposób mogę przeżyć swoje życie zakonne. Z tego właśnie powodu bardzo cieszę się, że
w naszym klasztorze, gdzie znajduje się seminarium, mieszkają także „misjonarze w ukryciu”.
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Duchowość

Duchowość
o. Wacław Zyskowski CSsR
duszpasterz

Jak dobrze
i jak miło,

gdy bracia

mieszkają razem…

P

rzytoczone w tytule tego artykułu zdanie zaczerpnięte z psalmu 133 jest prawdą, jednak nie można jej bezkrytycznie
przyjmować jako pewnika i gwaranta. Posiadanie
samochodu nie jest gwarancją umiejętności
jazdy nim, albo posiadanie biletu np. na koncert
lub do kina nie gwarantuje, że na daną imprezę
kulturalną trafię. Musi zostać spełniony szereg
warunków, które składają się na powodzenie
danej sytuacji.
Gdy został mi zaproponowany do rozważenia temat wspólnoty, klasycznie postanowiłem
sięgnąć do dostępnej literatury, zasięgnąć języka
u starszych i bardziej doświadczonych w życiu zakonnym współbraci oraz posiłkować się własnym,
krótkim, bo krótkim, ale zawsze doświadczeniem.
Co do pierwszego, to zestaw książek podchodzących pod wspólną kategorię życie wspólnotowe
jest dość przepastny, więc wybierać było w czym.
Wynik poszukiwań: Pismo Święte, Katechizm
Kościoła Katolickiego i Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, wszystko co
ponad to i tak w tym już się zawiera. Prawdziwy
problem pojawił się jednak, gdy zacząłem sam
zastanawiać się nad zagadnieniem oraz gdy moim
współbraciom z domu zadałem pytanie: Czym dla
ciebie jest wspólnota?
Współbracia na postawione pytanie w większości odpowiedzieli zamyśleniem, zadumaniem i… milczeniem, połączonym z grymasem
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przypominającym uśmiech. Cóż, nie dziwię się,
sam miałem bardzo duży dylemat, co napisać.
Są w naszym życiu rzeczywistości, nad którymi
się nie zastanawiamy, po prostu są lub ich nie
ma, a przypominamy sobie o ich istnieniu, gdy
ich zabraknie lub gdy nagle coś sprowokuje
temat. Powietrze, woda, problem wywozu i utylizacji odpadów lub chociażby istnienie prądu
elektrycznego, rzeczy i zjawiska tak naturalne,
że niedostrzegalne…
Podobnie rzecz się ma ze wspólnotą, a tym
bardziej ze wspólnotą zakonną. Aby grupa ludzi
mogła godnie nosić miano wspólnoty, musi
ją łączyć coś więcej, niż tylko mieszkanie pod
jednym dachem i dzielenie wspólnej kuchni.
Tłumaczą nam to doskonale Konstytucje naszego
Zgromadzenia. Już na samym początku, w punkcie 2, czytamy: Pełniąc swoją misję w Kościele,
Zgromadzenie jednoczy współbraci, którzy żyjąc
razem, tworzą jedną społeczność misyjną(…)
wszyscy redemptoryści jako pomocnicy, współpracownicy i słudzy Jezusa Chrystusa w wielkim dziele Odkupienia (…) tworzą wspólnotę
apostolską. Tu zawiera się całe sedno sprawy.
Tworzenie wspólnoty, bycie we wspólnocie,
jest tylko mrzonką, gdy nie mamy do czynienia
z braćmi żyjącymi razem dla jednej misji i zgromadzonymi wokół i dla Chrystusa.
Psalmista mówi nam: gdy bracia mieszkają razem. To jest pierwszy z trzech kluczy do
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zrozumienia wspólnoty. Braterstwo zakłada
pewne więzy łączące ludzi, co więcej, zakłada
ono pewną relację miłości braterskiej. Tutaj od
razu trzeba sobie powiedzieć, że miłość braterska
nie oznacza lubienia wszystkich razem i każdego
z osobna, ale zakłada wzajemny szacunek i gotowość pomocy i współpracy. Braterstwo cechuje
się pewną otwartością i bliskością, ale i męską
szorstkością, która jest wyznacznikiem tego, czy
współbrat jest dla mnie tylko kumplem, kimś, kto
pompuje moje przerośnięte ego, czy może jednak
jest wstanie sprowadzić mnie na ziemię – ale
zawsze z braterską miłością, jak naucza Jezus (Mt
18, 15-20). Sytuacja jest o tyle skomplikowana,
że nie wiążą nas więzy krwi (choć są pojedyncze
wyjątki). Każdy z nas wywodzi się z innej rodziny, innego środowiska, innego regionu Polski,
a co za tym idzie ma różny sposób odbierania,
interpretowania i przetwarzania świata, który go
otacza. Doświadczamy tego nieustannie na wielu
płaszczyznach, począwszy od prozaicznych kwestii
kulinarnych i językowych, a skończywszy na sposobie przeżywania świąt i uroczystości, a nawet
w pewnych konkretnych przejawach pobożności.
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Te błahe na pozór kwestie niejednokrotnie są
w stanie urosnąć do ragi problemów godnych
konfliktów nuklearnych! Dlatego poszukiwanie
zrozumienia wspólnoty należy kontynuować.
Może tkwi ono we wspólnym celu lub zadaniu?
Drugi klucz do zrozumienia wspólnoty to
tworzenie społeczności misyjnej. Gdy sięgamy
do początków życia zakonnego na Zachodzie, to
szybko napotykamy ideę wspólnego celu, jaki
gromadził ówczesnych zakonników. Głoszenie
słowa Bożego, życie ubogie, wspólna modlitwa
i kontemplacja to powody, dla których pierwsi
mnisi łączyli się we wspólnoty. Z czasem zaczęto
dostrzegać, że życie wspólnotowe ma również
dobry wpływ na tych, obok których się żyje,
a praca podejmowana razem jest dalece bardziej
efektywna, niż ta wykonywana pojedynczo.
Czy chodziło o głoszenie słowa, czy też o poprawę jakości upraw rolnych, mnisi i zakonnicy, nawiązując do biblijnego wezwania, aby
na świadectwie dwóch świadków opierało się
świadectwo (por. Mk 6, 7; 14, 13; Łk 7, 18; 9, 30;
J 8, 17), we wspólnotach dokonywali wszystkich
rzeczy razem.
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Duchowość
Jednak zadaniowość wspólnoty nie jest tym,
co potrafi ludzi połączyć wystarczająco silnymi
więzami, a niejednokrotnie może być wręcz
zgubna. Dla przykładu, firma może być zbiorem
dobrych pracowników, którzy będą się znali na
wykonywanym zawodzie i będą doskonale wyszkolonymi rzemieślnikami, ale kiedy zabraknie
im odpowiedniej atmosfery oraz poczucia pewnego sensu i celowości swojej pracy, prędzej czy
później zamienią się w bliżej nieokreśloną grupę
ludzi, którzy po prostu wykonującą swój zawód
i oczekują regularnego wynagrodzenia za usługę.
Współpraca w imię jakiegoś konkretnego celu
może nadać zupełnie inny sens wykonywanym
czynnościom, nawet jeżeli są one tylko pracą
zarobkową. Grupa zakonników, która będzie
zgromadzona wokół określonego zadania czy
też wykonywanej posługi, nie zagwarantuje
braterstwa i wspólnotowości. Powody rozbijające
jedność wspólnoty skupionej wokół jakiegoś

Duchowość
konkretnego zadania są znane Kościołowi już od
samego jego początku: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota (1 J 2, 16) trawią
każdego z nas, zakonnika również. Nie od dziś
wiadomo, że wspólna praca to zysk, który trzeba
podzielić na całą wspólnotę, a dzisiejszy model
świata pokazuje nam coś innego: „Rób sam, sam
będziesz miał i nie będziesz się musiał dzielić”.
Jesteśmy dziećmi swojej epoki, dlatego z wadami
i pokusami tej epoki musimy walczyć.
Wreszcie w naszym rozważaniu dochodzimy
do trzeciego klucza, najbardziej istotnego, a zawiera się on w słowach: (…) redemptoryści jako
pomocnicy, współpracownicy i słudzy Jezusa
Chrystusa w wielkim dziele Odkupienia. Żadna
wspólnota zakonna nie będzie w pełni wspólnotą, jeżeli nie będzie miała w centrum Jezusa,
tzn. jeżeli On nie będzie głównym motorem
napędowym misji i głównym powodem mojej
miłości do współbrata. Na tym stwierdzeniu

można zakończyć cały wywód, jednak pociągnijmy ten temat dalej.
Kiedy obserwuję mojego współbrata, którego
każdy gest, ruch, każde wypowiedziane słowo,
delikatnie mówiąc mnie irytuje (osobiście jestem
przekonany, że Ty również, Drogi Czytelniku,
choć raz w życiu doświadczyłeś takiej sytuacji
względem jakiegoś swojego współpracownika
czy znajomego), to nie mam innego sposobu wyjaśnienia sobie tego, że powinienem go przyjąć
i zaakceptować, albo przynajmniej tolerować, niż
to, że Jego również Jezus powołał do wspólnoty.
Co więcej, jego sposób bycia może być konkretną próbą pokazania mi samemu, że to ja mam
z czymś problem.
Wspólna praca i posługa też nie zawsze jest
najłatwiejsza. Często żyjemy w głębokim przekonaniu, że gdy sam czegoś nie zrobię, to inny
na pewno nie podoła temu zadaniu albo będzie
je robił dwa razy dłużej. Tylko kiedy zrozumiem

i przyjmę, że nasze działanie jest skoncentrowane
przede wszystkim na Chrystusie i Jego odkupieniu, którego udzielił człowiekowi, a nie na moim
własnym sukcesie i zysku, pozornie nieporadna współpraca może przynieść błogosławione
owoce. Gdy spojrzymy na pierwszą wspólnotę
Kościoła, czyli na apostołów, dostrzeżemy, że
choć po rozesłaniu uczniów większość pracy
ewangelizacyjnej wykonywali pozornie sami,
to jednak zawsze mieli przy sobie kogoś, kto im
towarzyszył, wspierał i ukazywał Chrystusa. Tu
należy zrozumieć, że ani sługa, ani współpracownik, ani pomocnik niczego nie zrobi bez tego,
z którym ma pracować lub dla którego ma służyć.
Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem… Tak! Bez dwóch zdań, ale
dopiero wtedy, gdy są braćmi zgromadzonymi wokół Chrystusa Pana, mieszkającymi
i współpracującymi ze sobą dla określonego
celu: głoszenia obfitego odkupienia, na różne
sposoby. Wspólnota, której głównym celem jest
Chrystus, a nie pieniądze, urzędy, efektywność
pracy etc. zawsze będzie wspólnotą braterską,
pomimo różnic poglądów i doświadczeń. Co
więcej, taka wspólnota będzie potrafiła wykorzystać istniejące różnice, aby na ich podstawie
rozwijać się i świadczyć o wielkości Tego, który
ją gromadzi. Różnorodność we wspólnocie może
budzić frustracje, kompleksy i rywalizację, ale
może też prowadzić do działania wielopłaszczyznowego i kompleksowego, gdy każdy wedle
swoich możliwości będzie wykonywać swe
obowiązki lub pokazywać inne spojrzenie na daną
sprawę. Jest to możliwe tylko z Chrystusem, bez
Niego pozostanie tylko wzajemna przepychanka
i niezdrowa konkurencja, przypominająca korporacyjny wyścig szczurów.
Myślę, że życie wspólnotowe to kwestia,
której trzeba poświęcić dużo uwagi i skupienia
podczas dyskusji między współbraćmi, jak również podczas spotkania i rozmowy z Tym, wokół
którego mamy się gromadzić – Jezusa Chrystusa.
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(NIE)POWAŻNY
BRAT

C

zy można sobie wyobrazić świat, w którym ludzie nie wchodzą ze sobą w relacje, nie komunikują się, nie tworzą
wspólnot? Chyba nawet najbardziej karkołomne
wyobrażenia takiego świata musiałyby w końcu
doprowadzić do wniosku, że wizja Ziemi jako
miejsca, w którym żyją ludzie będący „samotnymi wyspami”, jest absurdalna.
Człowiek ze swej natury dąży
do wspólnoty, bo tylko we
wspólnocie może realizować
to, do czego został stworzony: miłość. Tylko kiedy jesteśmy we wspólnocie z innymi,
możemy składać dar z siebie
i jednocześnie przyjmować
dar, którym chce się z nami
podzielić ten drugi. Wspólnota zakonna to bez wątpienia
rzeczywistość, w której szczególnego znaczenia nabierają słowa z I listu św. Piotra:
Służcie sobie nawzajem tym
darem, jaki każdy otrzymał (1,4). Jeden jest świetnym kucharzem, inny krawcem, trzeci zakrystianem, czwarty pięknie śpiewa, piąty umiejętnie
zarządza, szósty zna się na budowlance, siódmy
jest wykładowcą, ósmy dobrym kierowcą, dziewiąty poliglotą, dziesiąty kaznodzieją, jedenasty
wziętym duszpasterzem, dwunasty ogrodnikiem
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itd. Ale we wspólnocie ważne jest nie tylko to,
co się umie, ale nade wszystko, jakim się jest,
jaką się wokół siebie roztacza aurę, jakie uczucia
wzbudza się u tego drugiego…
Br. Alojzy Rataj urodził się 19 marca 1880
r. w Zagorzycach k. Ropczyc na Podkarpaciu.
Na chrzcie otrzymał imię Józef. Do szkoły nie
chodził, gdyż jego rodzice nie
widzieli takiej potrzeby. Pisać
i czytać nauczył się sam. Jako
dwunastoletni chłopiec udał
się do Sędziszowa i tam przez
trzy lata uczył się krawiectwa
uzyskując w 1895 r. dyplom czeladnika. Już od najmłodszych
lat odznaczał się pobożnością
i pracowitością. Był także bardzo zaradny. Pracował najpierw
jako krawiec, a potem założył
razem z bratem sklepik w rodzinnej wiosce. Następnie udał
się do Krakowa i tam pracował
w szpitalu przy ul. Kopernika
oraz u Sióstr Miłości Bożej. Później został wzięty
do austriackiego wojska i przydzielony do 17 pułku rezerwy obrony krajowej. Czas ten w swoich
pamiętnikach wspomina jak najgorzej, gdyż
dyscyplina panująca w koszarach naznaczona
była sadyzmem ze strony oficerów wobec podkomendnych, a absurdalne zasady spokojnie
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mogłyby być tłem dla przygód
wojaka Szwejka.
Tymczasem w Józefie, który
po odbyciu wojskowych szkoleń wrócił do krawiectwa, coraz
głośniej odzywało się pragnienie
życia zakonnego. Już kiedyś podjął pewne kroki, by wstąpić do jezuitów, ale otrzymał odpowiedź,
że w Polsce braci zakonnych nie
potrzeba. Postanowił udać się do
Lwowa, by tam szukać dla siebie klasztoru. Jednak zrządzeniem
Bożej opatrzności zatrzymał się
w Mościskach, gdzie w klasztorze
redemptorystów dano mu nadzieję na przyjęcie. Dnia 3 maja
1910 roku został przyjęty do Zgromadzenia. Niebawem posłano
go do Maksymówki. Nowicjat
odbywał w Mościskach i tam tez
otrzymał zakonne imię: Alojzy.
Następnie pracował jako krawiec
i w gospodarstwie. Jednak niedługo cieszył się życiem zakonnym,
gdyż wskutek wybuchu I wojny światowej, jako były żołnierz
musiał się stawić w austriackiej
armii, gdyż bycie bratem zakonnym nie chroniło od poboru. Jego
pierwszym zadaniem była eskorta
jeńców rosyjskich aż do Grado
(Włochy). Skierowany później na
front, został ranny w stopę i trafił
do szpitala. Jednak gdy rana się
zagoiła, ponownie posłano go do
walki z Rosjanami, wskutek czego
pod Bardiowem (Słowacja) dostał
się do niewoli. W tym momencie rozpoczęła się jego życiowa
gehenna… Warunki transportowania więźniów były tragiczne.
Głód, mróz, robactwo, choroby,
ciała pokryte ranami i odmrożeRodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

nia... Wielu więźniów się załamywało i w desperacji przeklinali
swoje życie i wszystkie świętości.
Brat Alojzy zachowywał pokój
ducha. Z Kijowa wywieziono
go daleko na wschód – do Taszkientu, który dziś jest stolicą Uzbekistanu, a wtedy był jednym
z wielu miejsc przeznaczonych
dla zesłańców. Brat Alojzy, który
stanął na tej nieludzkiej ziemi 15
marca 1915 r., zapadał na różne
choroby. Czyraki wycinano mu
bez znieczulenia, potem zapadł
na tyfus, gdy opiekował się chorymi. Sytuacja się poprawiła, gdy
dostał się do pracy w piekarni,
gdyż miał więcej chleba i wolności. W kolejnych latach chorował
jeszcze na żółtaczkę i cholerynę.
W 1921 r. udało mu się uzyskać
pozwolenie na powrót do Polski
i po długiej, trudnej, a zarazem
ciekawej podróży, 20 października
stanął w klasztorze redemptorystów w Krakowie, ku ogromnej
radości współbraci. Mógł wrócić
do Polski, bo w piekle zesłania
nie stracił nadziei, radził sobie
w najgorszych okolicznościach
i bezgranicznie ufał łasce Bożej.
Dnia 2 sierpnia 1922 r. w Maksymówce mógł wreszcie przypieczętować swoje oddanie Bogu
złożeniem ślubów. Następnie
posługiwał w klasztorach w Mościskach, Warszawie, Krakowie
i Toruniu, by w 1927 r. trafić do
Tuchowa, gdzie pozostał aż do
śmierci. W Tuchowie nie miał
jakichś spektakularnych zajęć.
Pracował jako krawiec i spełniał
inne proste zadania brata zakonnego, tak jak inni jemu podobni

Willa w Lubaszowej

Boży szaleniec

Boży szaleniec
bracia. Może nie byłoby nic
szczególnego w tuchowskim
etapie życia brata Alojzego,
gdyby nie to, iż obok tych
codziennych żmudnych
obowiązków za swoje „powołanie” we wspólnocie
uważał rozbawianie innych.
Robił to w sposób absolutnie oryginalny, graniczący
wręcz z dziwactwem. Nie
tyle dworował sobie z innych, co raczej sam z siebie
robił przysłowiowego błazna ku uciesze współbraci. Za uprzywilejowanych
adresatów odprawianych
przez brata Alojzego komedii można uznać kleryków.
Być może dlatego, że z jednej strony widział on u nich
szczególne zapotrzebowanie
na rozweselanie, a zapewne
i dlatego, że brać klerycka
prowokowana przez Alojzego, wspinała się na szczyty
swoich twórczych możliwości podejmując zaczepki. Dziś
bardzo modne są kabarety
improwizowane, czyli takie,
gdzie wiadomy jest ogólny temat, ale co się wydarzy, nikt nie wie. Komedie
inspirowane przez brata
Alojzego wiele miały wspólnego z taką formą rozrywki.
Szczególne pole dla owych
żartów stanowiły wakacje,
które klerycy spędzali wówczas co roku w wypoczynkowej willi w Lubaszowej.
Niemal świętą tradycją było
zapowiadane „majestatyczne” przybycie br. Alojzego na
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lubaszowską „Willę”, by odbierać honory od kleryków.
Co roku wcielał się w inną
postać i innych honorów
żądał.
W 1938 r. przybył do
Lubaszowej jako rzymski
urzędnik, wystrojony w odpowiednie szaty i z wieńcem
brzozowym (imitującym
laurowy) na głowie. Jedną
z atrakcji, którą zafundowali
br. Alojzemu klerycy, była
kąpiel. Kronikarz pisze: Do
łazienek wyruszyła cała kohorta. Jeden niósł szczotkę,
inny ścierki - dalej
Brat Alojzy
mydło,
doskonale
etc. Na
rozumiał, że
przodzie
szedł heaby budować
rold wywspólnotę
krzykując:
„Miejsce zakonną, trzeba
dla przesię dzielić
sławnego swoimi darami.
brudasa!”.
Z tyłu kroczyło poważnie dwóch likworów, za nimi świeciła
jak księżyc stara wyłysiała
głowa ministra (br. Alojzy).
Po kąpieli udekorowano
jego pierś orderem „Puritas
restituta” (łac. czystość odrodzona).
W roku 1948 zażądał
nadania mu doktoratu, choć,
jak wcześniej zaznaczono,
nie chodził nawet do szkoły powszechnej. Kronikarz
tak opisuje to wydarzenie:
Długo oczekiwana przez br.
Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

Alojzego uroczystość nadania mu doktoratu miała miejsce dzisiaj. Człowiek
ten marzył o tym cały rok. Na Willi
więc, dokąd przybył, odbył się najpierw
egzamin. Śmiechu było co nie miara.
Podziwiać jednak można było proste
i dowcipne odpowiedzi br. Alojzego.
W szczegółach nie będę tych głupotek
opisywał. Jako aktorzy i błazny odznaczyli się szczególnie br. Ozga, Piekarski,
Popławski, Celej. Na końcu br. Alojzy
otrzymał dyplom doktorski i wspaniały
portret własny (w todze i birecie).
Kroniki wspominają jeszcze w wielu
miejscach takie lub podobne wydarzenia z udziałem br. Alojzego. Jest to
niezwykłe, że w człowieku, który przeżył
tak wiele dramatycznych momentów
w życiu, było tyle radości, dystansu do
siebie i skłonności do żartów, w których
celowo robił z siebie „błazna”, by tylko
innych rozradować, wprowadzić na ich
twarze uśmiech. Brat Alojzy doskonale
rozumiał, że aby budować wspólnotę
zakonną, trzeba się dzielić swoimi darami. Służył tej wspólnocie przez modlitwę i przykład życia, służył krawiecką
igłą, ale służył też swoim skłonnym do
żartów usposobieniem, które wcale nie
stało w sprzeczności z duchową głębią
i poważnym spełnianiem obowiązków
wynikających z zakonnego powołania.
Taki pozostał do końca swych dni. Zmarł
14 listopada 1957 r. i spoczął na tuchowskim cmentarzu. Zapewne oręduje dziś
za swoimi współbraćmi w niebie. Wszyscy redemptoryści schodzący na posiłek
do klasztornego refektarza w Tuchowie
patrzą każdego dnia na tablo, gdzie pośród poważnych twarzy znamienitych
zakonników widnieje całkiem niepoważnie wyglądający, ubrany w jeden
ze swych kabaretowych strojów,br.
Alojzy Rataj.
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Br. Alojzy jako król

Br. Alojzy jako młynarz

Pogrzeb br. Alojzego
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Wspólnota

RDM-ów

O

się to dokonywać, są Redemptorystowskie Dni
Młodzieży (RDM).
Redemptorystowskie Dni Młodzieży to coroczne spotkania młodych ludzi z parafii prowadzonych przez redemptorystów, oraz tych, którzy
pragną dołączyć do tej wspólnoty, trwającej przy
słowie samego Boga. Pierwsze spotkanie tego
typu odbyło się w Tuchowie w 1995 r. i do dnia
dzisiejszego gromadzi ogromną rzeszę młodzieży.
RDM-y to sposobność, by każda młoda osoba
mogła poświęcić więcej czasu dla Pana Boga,
drugiego człowieka i samej siebie. To okazja do
poznania ludzi o podobnych wartościach oraz

doświadczenia ogromnej miłości wspólnoty. Jest
to idealny moment na rozpoznanie, czy w życiu
podążamy drogami wytyczonymi przez Jedynego
Ojca, czy uciekamy ciemnymi skrótami naszych
problemów. We wspólnocie redemptorystowskiej
młodzieży możemy znaleźć wiele osób, które
codziennie doświadczają podobnych rozterek,
myślą podobnie oraz szukają bliskości w innych
ludziach. W tych dniach warto zapomnieć o tym,
co czeka nas w naszych domach i w naszym otoczeniu. Tutaj nie musimy sugerować się tym, co
pomyślą inni. Tu liczy się wspólnota - moja relacja
z Ojcem oraz braćmi i siostrami w wierze. Nic

becny świat w ogromnym stopniu
różni się od tego sprzed kilkunastu lat.
Prędkość życia, nawał obowiązków,
nieustanny stres czy presja z powodu tego, co
powiedzą inni... Tutaj rządzi pieniądz, ilość „lajków” na facebooku i fakt, ile alkoholu potrafisz
wypić na imprezie. W tego typu środowiskach
ciężko odnaleźć złoty środek, odejść od reszty
i pokazać inne wartości, którymi tak naprawdę
się kierujemy. Młody katolik napotyka w swoim
życiu jeszcze więcej trudności. Musi mierzyć
się z krytyką, niezrozumieniem rówieśników,
ale przede wszystkim musi walczyć z własnym
sumieniem. Świadomy swojej wiary, zmuszony
jest podejmować decyzje słuszne według jego
serca, a nie tego, co narzucają znajomi.
Czas dojrzewania nie należy do najłatwiejszych, ale z pewnością ważniejszych pod względem kształtowania w nas poczucia przynależności
do Kościoła. Każdy z nas powinien wzrastać, nie
tylko fizycznie, ale także duchowo. W tym pędzie
życia musimy szukać czasu na modlitwę, chwilę
refleksji, zwykłego wyciszenia się. Na co dzień
ciężko jest trwać na własną rękę w takiej właściwej hierarchizacji życia, ale z pomocą wychodzą
nam wspólnoty działające przy parafiach. Właśnie
w nich razem z innymi możemy wymieniać się
swoimi spostrzeżeniami, zgłębiać naukę o Chrystusie, a nawet w luźny sposób powygłupiać
się przy kawie. Jednym z miejsc, gdzie może
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nie jest narzucane z góry. Do każdego z nas Bóg
wyciąga swoją ojcowską dłoń, a od nas zależy, czy
ją chwycimy, czy odrzucimy. Te kilka dni pozwala
nam wziąć głęboki oddech i spojrzeć na wiele
spraw spokojnie, bez niepotrzebnych uniesień.
RDM-y to chwile, w których od samego rana
po wieczór młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami gromadzi się na wielu przygotowanych
spotkaniach. Msze Święte, konferencje, praca
w grupach, warsztaty, wspólne adoracje - to
tylko ogólna forma, która została zaplanowana
z dużym wyprzedzeniem. Najważniejsze jest to,
co dzieje się na bieżąco, co nie jest planowane
ani udawane. W tym czasie dzieją się wielkie
rzeczy. Dla jednych jest to moment, w którym
mogą dalej trwać w tym, czym się do tej pory
kierowali, a dla innych jest to zupełnie nowe
doświadczenie. Jedni przybywają w lipcu do Tuchowa, aby na nowo szukać bliskości Boga, a inni
dopiero pierwszy raz ją odnajdują. Pięknem tych
spotkań jest tworząca się wspólnota młodzieży
redemptorystowskiej, która chce wzrastać i dojrzewać w wierze, nie tylko przez te kilka dni, ale
przez cały kolejny rok.
RDM-y są czasem jednoczenia młodzieży
z całej Polski (i nie tylko), młodzieży, która pragnie nieustannie kształtować się i walczyć o to, co
jest dla niej ważne. Spotkanie to jest początkiem
tworzenia się wspólnoty, nie tylko w Tuchowie,
ale także w naszych miejscach zamieszkania. Tu
zasiane są ziarna, które dojrzewają po czasie
w naszym życiu. Właśnie tutaj rodzą się nowe
znajomości, a te stare, zwykłe i szare, nabierają
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pełni kolorów i przeobrażają się w nowe, bardziej
świadome relacje. Dzięki wspólnym rozmowom,
integracji i żartach, łatwiej jest budować wspólnotę, w której każdy może normalnie funkcjonować,
a przy tym liczyć na szacunek innych uczestników.
Nie ma nic piękniejszego od wspólnoty, która
troszczy się o siebie, walczy o siebie i dąży do
ulepszania siebie. W grupie siła, tutaj nie ma
wkładu jednej tylko osoby, lecz wielu. Nikt nie
ma sam tego, co mamy wszyscy razem. Należy
się tym dzielić, nie zostawiać tylko i wyłącznie
dla siebie. Właśnie tym cechuje się prawdziwa
wspólnota: dzieli się zaletami, a stara się eliminować nasze słabości.
Spotkania redemptorystowskie w niezwykły
sposób potrafią umocnić człowieka, dać mu
nową siłę i chęć do przezwyciężania swoich słabości. Same spotkania, warsztaty i konferencje to
miejsca, gdzie działa Bóg, który czuwa, wspiera
i motywuje. Jestem osobą, której nie są obce
takie spotkania, działanie wspólnoty i trwanie w modlitwie, lecz takie wydarzenia zawsze
owocują czymś zupełnie nowym. Z własnego
doświadczenia wiem, że nasz Ojciec w niebie
ma odmienne plany od naszych. My kierujemy
się rzeczami przyziemnymi, często materialnymi,
które zwykle nie wnoszą niczego głębszego do
naszego życia. Bóg natomiast doskonale wie,
co w danym momencie jest nam najbardziej
potrzebne, co pozwoli nam osiągnąć spełnienie
i wewnętrzny spokój. Bardzo ciężko jest nam się
na chwilę zatrzymać, przemyśleć pewne sprawy,
trudności i rzeczy po ludzku dla nas niezrozumia-

Rodzina Odkupiciela 3 (79) 2017

łe. Tutaj z pomocą przychodzą nam właśnie takie
spotkania jak RDM-y. Nie tyle po to, aby urwać się
z domu i zapomnieć o codziennych problemach,
lecz po to, aby to wszystko, co nas zadręcza, skonsultować z najlepszym Lekarzem, jakim jest sam
Stwórca. Ktoś może zapytać: „Wszystko fajnie,
ale to tylko kilka dni, co mi to daje?” Właśnie te
kilka dni dają okazję do zastanowienia się nad
własną osobą. Przyjeżdżamy na początku wakacji
zmęczeni problemami całego roku szkolnego,
akademickiego lub życiem w domu. RDM to
czas, który pozwala nam uświadomić sobie, co
z mojej strony było dobre, a co złe, nad czym
muszę popracować, a co mogę dalej pielęgnować. Czy moja postawa była zgodna z planem
Bożym, czy raczej robiłam to, co dla mnie było
wygodniejsze? Ten krótki moment daje nam
bardzo wiele. Tu możemy zostawić nasze wszystkie niepowodzenia, od których wcześniej nie
potrafiliśmy się odciąć. Tutaj możemy przezwyciężyć bariery, które do tej pory nas blokowały.
W tym czasie nawzajem obdarzamy się dobrym
słowem, które ma nas pokrzepiać. Dzielimy się
swoimi świadectwami życia, które umacniają
nas do dalszej pracy nad samymi sobą. W tym
miejscu i czasie, z ogromną pomocą Pana Boga,
każdy z nas zasiewa tylko drobne ziarna. Kilka dni
daje nam tylko namiastkę tego, jak powinniśmy
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działać w ciągu całego kolejnego roku. To jest
idealny „zastrzyk”, dający nam chęć działania
i przezwyciężania naszych słabości. To jest piękny
czas, którego owoce możemy zbierać przez całe
życie. Warto pamiętać, że sami jesteśmy słabi,
ale z pomocą Boga damy radę ze wszystkim.
Wiadomo, że przyjdą takie chwile w naszym życiu, gdy będzie nam się wydawać, że to
wszystko nie ma najmniejszego sensu. Zacznie
się od drobnostek, złapiemy doła, przyjdą cięższe
problemy, które będą nie do udźwignięcia...
Przyjdzie czas, że będziemy obwiniać Boga za to,
co nas spotyka, nie będziemy mogli zrozumieć,
dlaczego On nam to robi, dlaczego jakiś problem
dotyka właśnie nas… Cały sens wspólnoty, pojednania i zaufania tkwi w tym, żebyśmy, pomimo tego, z czym walczymy, potrafili powiedzieć
Ojcu: Wiem Panie, że to, co mnie spotyka, jest
w Twoich rękach, z Tobą nic mi nie grozi, a Ty
znajdziesz najlepsze rozwiązanie, bo po prostu
mnie kochasz.
RDM ma nam pomóc zbudować mocną więź
z naszym Zbawicielem, ma pomóc nam trwać we
wspólnocie ludzi wartościowych oraz dawać nam
siłę do dążenia do nagrody zbawienia w niebie.
Nie ma na co czekać! Warto otaczać się tym, co
Ojciec specjalnie dla nas przygotował!
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Piotr,

kolega Tymka
z Piotrem Guzym
rozmawia br. Michał Zieliński CSsR

Piotrku, skąd się wzięła Twoja przyjaźń z redemptorystami?
Stąd, że zawsze byłem przy Bogu, zawsze
prowadził mnie Bóg. Nawet kiedy was jeszcze
nie znałem, służyłem do Mszy św. w różnych
kościołach i jeździłem na spotkania młodzieży
Taizé. Jednak to redemptoryści wzięli mnie takiego, jakim jestem, nie takiego, jakim miałbym
się dla nich stać. Niektórzy ludzie nie zwracają
uwagi na drugiego człowieka, działają tak jakby
„pusto”…
Jeździłem na spotkania Taizé z tą samą ekipą
przez 10 lat, ale nie nawiązaliśmy praktycznie
żadnej relacji. Jeździłem na nie dlatego, że poprosiłem pewnego księdza o pomoc, a on dał mi
szansę na wyjazd i wspomógł mnie finansowo.
Kiedy zobaczył, co potrafię i co robię pomimo
swojej choroby, to sam zaprosił mnie na następny
wyjazd na Taizé do Barcelony.
Wchodziłem w grupy młodzieżowe, w naszą
ekipę z pielgrzymek Taizé, ale nie znajdowałem
tam przyjaźni i prawdziwych relacji. Nie spotykaliśmy się tak po prostu na ognisko czy rower. To,
co się stało, kiedy spotkałem redemptorystów,
to rzecz nieprawdopodobna. U nich mogłem
dać się poznać taki, jaki po prostu jestem. To
jest dla mnie piękne, bo przeżyłem z wami wiele
wspaniałych chwil. Na przykład mogłem razem
30

z wami czuwać przy umierającym o. Stańczyku,
obchodzić święta Bożego Narodzenia, a ostatnio
nawet poznałem waszych współbraci z Afryki!
Przyjeżdżając do was bardzo odpoczywam. Czuję
się też zawsze ukochany przez Matkę Bożą, Ona
daje mi siłę. Mam wrażenie, że zawsze, gdy
wyjeżdżam, Matka Boża Tuchowska mówi mi:
„Jedź, niedługo się zobaczymy”. Doświadczam
od Niej zawsze wielkiego ciepła.
Wspomniałeś o swojej chorobie może powiesz o niej parę słów?
Chcę być dla ludzi pewnym autorytetem.
Daję innym chęć do walki. Jestem po dwóch
wylewach, które miałem w ciągu dwóch pierwszych tygodni życia. Nie mogę sam jeździć windą
właśnie z powodu mojej choroby. Zawsze chodzę
schodami. Mam też chwiejności i porażenie lewej
strony ciała. Tak naprawdę nie powinienem już
żyć. Kiedy byłem dzieckiem, lekarz powiedział,
że nie dożyję 18 roku życia. Dziś mam 41 lat i jestem bardziej uśmiechnięty niż on. Powinienem
dawno leżeć w grobie, ale wierzę, że Matka Boża
nade mną czuwała. Pomimo tego wszystkiego,
co mnie spotkało, zrobiłem wiele wspaniałych
rzeczy: wszedłem schodami na Pałac Kultury
i Nauki, choć mam lęk wysokości. Wszedłem
też – sam nie wiem, jakim cudem - na Morskie
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Br. Tymoteusz z Piotrem

Oko. Miałem potem duże problemy z zejściem.
Ktoś chciał nawet dzwonić po śmigłowiec…
Dodam, że przez chorobę miałem też wielu wrogów. Czasem, kiedy ktoś coś robi, to inni źle na
niego patrzą lub wyśmiewają go, chociaż tak
naprawdę nie znają tego człowieka…
Skąd bierzesz tak wiele zapału do działania,
pomimo tylu trudności?
Ja chcę być dla ludzi, którym muszę pomóc.
Chcę być dla ludzi małych. Chcę pokazać, że
pomimo tego, że ktoś ma taką czy inną chorobę,
to z tego da się wyjść. Może nie mam wiele…
Nie mam samochodu ani wykształcenia. Przez
pierwsze 12 lat życia nie wychodziłem ze szpitala,
a do roku 2002 większość czasu spędzałem między domem a szpitalnym łóżkiem, więc ciężko
było z nauką. Mam chorą nogę i „zamiatam”
nią za sobą, ale mimo wszystko mam w sobie
dużo radości. Lubię żartować. Nie piję alkoholu,
chociaż przez dwa lata byłem barmanem i lałem
piwo - nawet go nie próbując... Miałem też okazję z bliska widzieć Jana Pawła II. Nie byłem na
Mszy Świętej celebrowanej przez Ojca Świętego,
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ale stałem na ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie,
kiedy papież przejeżdżał, a on wtedy spojrzał mi
w oczy. Dało mi to niesamowitą siłę do działania.
Dla mnie jest on największym autorytetem.
Wszystko, co w moim życiu się zdarzyło, to jego
zasługa. Dużo chodziłem papieskimi szlakami.
Bardzo podniosła mnie też muzyka. Przez dwa
lata jeździłem z firmą nagłaśniającą na różne
koncerty. Poznałem Grześka Markowskiego,
Agnieszkę Chylińską i inne gwiazdy, o których
mówiono mi, że w ogóle nie ma do nich dostępu.
Czasem w jednym miesiącu byłem nawet na 15
koncertach. Miałem wtedy wielu znajomych.
Prosili, żeby załatwić im koncert i tak dalej. Teraz,
kiedy spotykam ich w Rzeszowie, nie witają się
ze mną, nawet nie wiedzą, co powiedzieć.
Jak mówiłem wcześniej, kiedyś byłem jedną
nogą w grobie. Pomimo tego, że dusiłem się, nie
mogłem chodzić, przyjmowałem kroplówki, dzisiaj chodzę. Chodzę i działam, pokonując siebie.
Inni mogliby powiedzieć, że „mam lęk wysokości,
więc nie wejdę na górę, mam jakąś dolegliwość,
to nie będę czegoś robił...” Ludzie, kiedy nie chcą
czegoś robić, usprawiedliwiają się, że nie mogą
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lub nie powinni tego robić. Ja chcę być dla nich
inspiracją. Mam nadzieję, że pokazuję swoim
życiem, że jeśli ma się Boga w sercu, można
znieść wszystko, każde cierpienie… Ono też ma
jakiś sens! Ale ktoś, kto nie nosi Boga w sercu,
tylko w kieszeni, będzie patrzył inaczej...
Często wspominasz Ojca Świętego Jana
Pawła II.
Uważam, że nic nie spotyka nas za naszą
zasługą, ale zawsze za czyjąś przyczyną. Za mną
wstawia się Matka Boża i Ojciec Święty. Czuję
dzisiaj, że Matka Boża Tuchowska jest ze mną.
Ojciec Święty mówi mi: „Chłopie dasz radę!”
I daję radę… Daję radę!
Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z redemptorystami w Tuchowie?
Pamiętam, że jak przyjechałem do was pierwszy raz, to co chwila gubiłem się w waszym
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klasztorze. Nie mogłem znaleźć swojego pokoju
albo trafić na posiłek do refektarza. Zawsze musiał
prowadzić mnie któryś z braci. Dodatkowo prawie zalałem wam łazienkę, ale przede wszystkim
pamiętam to, że Matka Boża Tuchowska wzięła
mnie w opiekę. Pamiętam, że kiedy wszedłem
do refektarza na pierwszy wspólny posiłek, zostałem przywitany: „Witamy Piotrka, przyjaciela
brata Tymoteusza”. Ucieszyło mnie takie ciepłe
przywitanie. To wtedy zacząłem was poznawać.
Myślę też, że Bóg za wstawiennictwem Jana
Pawła II dał mi miejsce, w którym mogę odpocząć od ludzi, którzy źle mi życzą. Zobaczyłem, że
nie można daleko zajść wśród ludzi złośliwych,
gdy jest się ciągle obrażanym. Jeżdżę do was
już siedem lat i im dłużej z wami jestem, tym
bardziej chcę do was wracać.
Pamiętam, jak kiedyś byłem u was na Wigilii.
Trzy tygodnie dochodziłem do siebie, tak byłem
poruszony tym wydarzeniem. Brak mi słów

na opisanie tej atmosfery. Kiedy usłyszałem
wszystkich zakonników
śpiewających kolędy…
Naprawdę nie umiem
tego opisać słowami. Nigdy w życiu nie przeżyłem
takiej Wigilii, jak tej, na
której byłem u was.
Także ostatni mój przyjazd do was mnie ucieszył,
bo bracia, którzy widzieli
mnie pierwszy raz, którzy dopiero zeszli z „Góry
Tabor”, a więc dopiero
ukończyli nowicjat, podchodzili do mnie, mówili
„cześć Piotrek”, zagadywali mnie. Bardzo mnie
to zbudowało. Z wami
mam relację, a z ludźmi,
z którymi 10 lat w stałej
ekipie jeździłem na Taizé…
Nawet nie mamy swoich
numerów telefonu.
Ojcowie w Tuchowie
też są dla mnie bardzo
życzliwi. Wasi przełożeni, ojciec ekonom… Pamiętam, jak kiedyś brat
Rafał w zakrystii „zatrudnił” mnie do obrywania
płatków róży do ozdobienia kościoła.
Czyli spotkania z redemptorystami zastąpiły Ci wyjazdy młodzieży
na Taizé?
Niby tak, ale mogę powiedzieć, że to coś więcej.
Wierzę, że to Matka Boża
i Ojciec Święty Jan Paweł
II mnie z wami poznali.
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Ważne jest też dla mnie
to, że wiem, że nikt mi
nie powie: „Możesz jeździć do nas do 35 roku
życia, a potem będziesz
za stary”. Gdy kończyłem jeździć na spotkania
młodych Taizé, bo miałem
ponad 35 lat, a jeszcze nie
znałem redemptorystów
Tymek, służył ze mną przy
ołtarzu. On jako jedyny
powiedział, że dostrzegł
we mnie coś wyjątkowego. Postanowił nawet mnie namalować.
To chyba zasługa Matki
Bożej i Ojca Świętego,
że poznałem Tymka. Dla
mnie on jest bratem. Brat
Tymek jakby pociągnął
taki „sznurek miłości”,
dzięki któremu poznałem
Matkę Boża Tuchowską
i redemptorystów. Lubię
przyjeżdżać do Tuchowa,
bo mogę uczyć się czegoś
od braci, ale też być dla
nich świadectwem.
Wiecie, z czego naprawdę się cieszę? Cieszę
się, że żyję! Żyję i jestem
dla innych. Nawet jeśli
ze mną nie rozmawiają,
chcę pokazać, że nawet
człowiek chory może dać
sobie radę. Cieszę się, że
wy mnie zaakceptowaliście i pokazujecie innym,
że jeśli ktoś nie potrafi zaakceptować osoby chorej, to nie jest to problem
chorego, tylko tego, kto
nie potrafi kochać.
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Nasza

„powołaniowa
paczka”
Z braćmi Ireneuszem Krzywoniem i Almarem Suchanem
rozmawia o. Artur Pruś CSsR
o. Artur Pruś: Na początek przedstawcie
się krótko.
br. Almar Suchan: Mam na imię Almar, mam
21 lat, pochodzę z Lubaszowej. Do Zgromadzenia wstąpiłem od razu po maturze, wcześniej
ukończyłem LO w Tuchowie w klasie o profilu
matematyczno-geograficznym. Interesuje się
geografią i sportem, głównie piłką nożną.
br. Ireneusz Krzywoń: Mam na imię Ireneusz,
do Zgromadzenia wstąpiłem cztery lata temu.
Pochodzę z Jonin, niedaleko Ryglic, a więc z okolic
Tuchowa. Wcześniej skończyłem technikum
informatyczne w Ryglicach.
AP: Jak to się stało, że się poznaliście? Z tego,
co wiem, to znaliście się zanim wstąpiliście
do Zgromadzenia…
Ireneusz: Poznaliśmy się, jeśli dobrze pamiętam, podczas rekolekcji powołaniowych, jednak
nie pamiętam których, bo kilka razy uczestniczyliśmy w tych samych rekolekcjach. To mogła
być zima 2012, a więc moje pierwsze rekolekcje.
Przyjechałem na nie dzięki zaproszeniu o. Witolda
Barana, którego spotkałem na wakacjach podczas
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
Almar: Potwierdzam. Jak mówi Irek, poznaliśmy się na rekolekcjach powołaniowych
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w Lubaszowej. Już nie pamiętam, które to były
rekolekcje w moim przypadku, bo chyba od
szóstej klasy szkoły podstawowej uczestniczyłem
regularnie w „powołaniówkach”.
AP: Z tego, co mówisz, masz większy staż
rekolekcyjny, niż Irek, chociaż w formacji seminaryjnej i wiekiem jesteś młodszy. Jak trafiłeś
na te rekolekcje? Kto cię na nie zaprosił?
Almar: Na rekolekcje trafiłem dzięki jednemu
z moich znajomych, który, tak jak ja, był ministrantem, razem służyliśmy przy ołtarzu. W Lubaszowej
było kilku ministrantów, którzy wcześniej jeździli
na powołaniówki i za każdym razem opowiadali różne historie z tych wyjazdów, dzielili się
tym, jak jest na takich rekolekcjach. Z radością
wspominali ten czas, mówili, ze można poznać
nowych, ciekawych ludzi. Właściwie to dzięki
tym opowieściom i zaproszeniu kolegów trafiłem
na rekolekcje powołaniowe do redemptorystów.

łem na nie kilka razy, a już po trzecim wyjeździe
zawiązała się bliższa znajomość z szerszą grupą
osób. Na rekolekcje wiele razy przyjeżdżali ci
sami ludzie. Był na nich Almar, Michał - który
dziś jest w nowicjacie - Łukasz, Patryk, który
jest ze mną na roku... Między nami zawiązała
się pewna wspólnota, zżyliśmy się ze sobą, pisaliśmy do siebie, rozmawialiśmy... To była taka
nasza „paczka rekolekcyjna”, jak paczka kumpli,
którzy trzymają się razem.
AP: Jak wtedy wyglądały wasze relacje, a jak
wyglądają one teraz? Pomiędzy wami, którzy
jesteście w seminarium, a także między wami
a tymi, którzy są gdzieś w świecie?
Ireneusz: Tutaj przypomina mi się wyjazd do
Torunia, jeszcze z okresu przed seminarium, kiedy
całą ekipą znajomych z rekolekcji pojechaliśmy
z ojcami z powołaniówki na audycję do Radia
Maryja. Na ośmiu uczestników wyjazdu siedmiu jest teraz w formacji seminaryjnej. Relacje
są oczywiście różne, dalej jesteśmy kolegami,
niektórzy są w innych zgromadzeniach lub se-

AP: Irku, Almar wspomniał o pewnej „paczce
rekolekcyjnej”. Czy między wami i innymi uczestnikami rekolekcji stworzyło się coś w rodzaju
paczki przyjaciół?
Ireneusz: Przyznam, że jest to coś, co zawsze
mnie w tych spotkaniach intrygowało. Pojecha-
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minarium diecezjalnym, z niektórymi mieszkam
teraz pod jednym dachem w naszym seminarium
w Tuchowie. Z tymi „bliższymi”, tutaj, w Tuchowie, jesteśmy współbraćmi, przyjaciółmi, a z pozostałymi nadal jesteśmy dobrymi kolegami.
Almar: Myślę, że w czasie rekolekcji byliśmy
dobrymi kolegami także dlatego, że łączyły nas
wspólne tematy i pytania, które nas nurtowały.
Mogliśmy się tym wszystkim dzielić, razem o tym
porozmawiać. Teraz, gdy część osób z „rekolekcyjnej paczki” wstąpiła do Zgromadzenia, żyjemy
ze sobą jak bracia, jesteśmy w jednej rodzinie.
AP: Almar wspomniał o wspólnych myślach,
o pewnych pytaniach, które was nurtowały.
Jakie myśli chodziły wam wtedy po głowie?
Almar: W tamtym okresie zastanawiałem się,
czy to, co wtedy czułem, to naprawdę głos Pana
Boga. Pytałem się, czy mam powołanie do życia
zakonnego, czy jakiegoś innego? Tak naprawdę
moje życie wyobrażałem sobie wcześniej zupełnie
inaczej. Gdy już odpowiedziałem sobie na powyższe
pytania, to pojawiały się kolejne z nimi związane:

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Czy dam radę i tak dalej… Mocno wtedy „stawiałem
na siebie”, nie myślałem, że to przede wszystkim
Pan Bóg działa, że On może mi dopomóc…
Ireneusz: Gdy myślałem o swoim życiu po
maturze, to zastanawiałem się, co z tego wszystkiego będzie, bo sam od zawsze chciałem być
księdzem. Ostatecznie to ludzie, których spotkałem na rekolekcjach powołaniowych byli
dla mnie pomocą od Pana Boga. Nie potrafiłem
czytać Pisma Świętego na tyle, żeby wiedzieć, co
Bóg przez nie do mnie mówi, a On dał sobie radę
inaczej: Bóg przyszedł do mnie przez rówieśnika,
z którym mogłem pogadać. Najczęściej był to
Patryk lub Almar. Teraz jesteśmy w jednym
seminarium, w jednym domu i wiem, że jeśli
będę potrzebował pomocy, to mogę się do nich
udać. Oni odpowiedzą na wiele moich pytań,
a niejednokrotnie przemówi przez nich Pan Bóg.
AP: Innymi słowy, już na etapie rekolekcji pojawiały się u was myśli i pytania, czy wstąpić do
redemptorystów. Czy rekolekcje powołaniowe
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pomogły wam w podjęciu tej decyzji? Czy były
jeszcze jakieś inne czynniki, które zadecydowały
o waszym wyborze drogi życiowej?
Ireneusz: Takich czynników jest na pewno
bardzo dużo, nie sposób je wymienić, spamiętać...
Kiedy byłem na pielgrzymce na Jasną Górę po
raz pierwszy, to „wiedziałem”, że będę redemptorystą. To, co mnie pociągnęło do tego, by rzeczywiście nim zostać, to przede wszystkim żywa
i prawdziwa wspólnota, której doświadczyłem
nie na podstawie jakichś pięknych opowiadań
i historyjek. Jest to wspólnota ludzi, którzy – bardzo mi się podoba to określenie – grają do jednej
bramki, jak jedna reprezentacja. Na jakiej byśmy
pozycji nie byli, zawsze gramy razem. Ta piłkarska
analogia to niejako odpowiedź, dlaczego chcę
być redemptorystą. Rekolekcje, które pokazały
mi, czym jest wspólnota, umocniły mnie tylko
w przekonaniu, kim mam być. Po ponad trzech
latach w Zgromadzeniu widzę, że to jest moje
miejsce. Chcę żyć we wspólnocie, być otwartym
na drugiego człowieka, nieść innym Pana Boga.
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Almar: Dla mnie rekolekcje powołaniowe ludzi, zwykle rówieśników, to dobrze spędzony
były jednym z najważniejszych czynników, które czas i możliwość spotkania się z Bogiem.
pomogły mi rozeznać powołanie. Gdy byłem
Ireneusz: Na rekolekcjach najważniejsze
na pierwszych rekolekcjach, to w ogóle o ży- jest to, żeby zobaczyć i usłyszeć, co konkretciu kapłańskim nie myślałem.
nie do mnie mówi Pan Bóg.
Dopiero po pewnym czasie
Dlatego warto zaryzykować,
zaczęły się te myśli pojawiać.
Przyznam, że jest to przyjechać, doświadczyć
Nigdy nie rozważałem innego
coś, co zawsze mnie tego spotkania z kolegami
Zgromadzenia niż redemptoryi z Panem Bogiem, a także,
w tych spotkaniach niejednokrotnie, usłyszeć
ści, ponieważ pochodzę z paintrygowało...
rafii redemptorystów. Nigdy
odpowiedź na pytania,
nie miałem też dylematu: Czy
które nas nurtują. Nikt nie
Między nami
wybrać Zgromadzenie, czy diewmawia nikomu na takich
zawiązała się
cezję?
rekolekcjach, że ma być księpewna
wspólnota...”
AP: Na koniec zadam wam
dzem, mężem itp. Mamy być
jeszcze jedno ważne dla wielu
dobrymi i szczęśliwymi ludźnaszych czytelników pytanie:
mi. Rekolekcje mogą pomóc
Co byście powiedzieli młodym, którzy przyjeż- nam to osiągnąć.
dżają na rekolekcje powołaniowe, albo zastaAP: Bracia, dziękuję wam za rozmowę, a nanawiają się, czy na takie rekolekcje przyjechać? szych czytelników, którzy chcieliby doświadAlmar: Przede wszystkim, żeby się nie bali, bo czyć tego, czym jest wspólnota i poznać bliżej
te rekolekcje to nie jest od razu „ubranie w habit” redemptorystów, zapraszam na rekolekcje
i zamknięcie w klasztorze. To poznanie nowych powołaniowe w czasie ferii zimowych!
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REKOLEKCJE REDEMPTORYSTOWSKIE
Centrum Duszpasterstwa Powołań

DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ 2018

Bardo Śląskie
22-26.01.2018
gimnazjum
i szkoła średnia

12-16.02.2018
gimnazjum i szkoła średnia
Zgłoszenia/Kontakt:
o. Witold Baran CSsR
o. Artur Pruś CSsR
.

b

Wydarzyło się

Inauguracja
roku akademickiego
i święcenia diakonatu
29.09 – 2.10. 2017 r.
W dniach od 29 września do 2 października bracia
postulanci brali udział w uroczystościach związanych
z początkiem nowego roku akademickiego w Tuchowie
oraz święceniami diakonatu czterech współbraci.

Inauguracja
postulatu
8.10.2017 r.

W październiku Bracia postulanci czynnie uczestniczyli
w organizacji różnych wydarzeń
przy bardzkiej bazylice, m.in.
pielgrzymki róż różańcowych
oraz akcji „Kremówka” związanej z Dniem Papieskim, z której
dochód będzie przeznaczony na
wyjazdy rekolekcyjno-wypoczynkowe dla dzieci z bardzkiego
Koła Misyjnego.

gimnazjum i szkoła średnia

w

Dnia 22 września postulat w Bardzie rozpoczęło 14 mężczyzn, wśród
nich jeden Słowak z parafii greckokatolickiej. Rekolekcje dla postulantów,
które trwały od 24 do 27 września,
poprowadził o. Marcin Klamka CSsR.

Akcja
kremówka

29.01-02.02.2018

w

Rekolekcje przed
rozpoczęciem
22.09.2017 r.

postulat

Uroczysta inauguracja postulatu miała miejsce 8 października
2017 roku, a dokonał jej o. Dariusz
Paszyński, wikariusz przełożonego
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Lubaszowa

w

Z życia seminarium

|
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Terezjanka – 20.10.2017 r.
Dnia 20 października
odbyła się wspólnotowa „Terezjanka”,
w ramach której
bracia wraz
z o. prefektem
Łukaszem Listopadem
udali się
w góry, by
zdobyć szczyt
Śnieżnika.
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Wydarzyło się

Z życia seminarium

Rozpoczęcie nowicjatu
i pierwsza profesja
zakonna
4.08.2017 r.
Po zakończeniu rekolekcji prowadzonych
przez o. Jacka Dembka CSsR przyszedł dla nas
czas rozpoczęcia nowicjatu. Podczas Nieszporów
przełożony prowincji o. Janusz Sok oficjalnie
rozpoczął Nowicjat 2017/2018, który w tym roku
liczy pięciu nowicjuszy. Następnego dnia ośmiu
naszych poprzedników złożyło na ręce przełożonego prowincji pierwszą profesję zakonną.
W Podolińcu uczyniło to także dwóch Słowaków,
którzy odbywali swój nowicjat w Lubaszowej.

nowicjat

Odpust parafialny
8.10.2017 r.
Tradycyjnie w drugą niedzielę października odbył się w Lubaszowej odpust ku
czci św. Gerarda. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił
o. Bolesław Słota CSsR, który przybliżał
słuchaczom postać św. Gerarda i jego umiłowanie Eucharystii.

Terezjanka
16.10.2017 r.
Wraz z o. socjuszem Marcinem Klamką, wykorzystując piękną pogodę, podziwialiśmy piękno jesiennego krajobrazu
Bieszczad. Zdobyliśmy ich najwyższy
szczyt, Tarnicę, oraz odwiedziliśmy klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy,
gdzie przez rok był internowany sługa
Boży kardynał Stefan Wyszyński. Był
to bardzo dobrze spędzony czas, w którym mogliśmy nabrać sił na kolejne dni
naszej formacji.

Pielgrzymka parafialna
2.09.2017 r.

Wraz z parafianami uczestniczyliśmy w pielgrzymce
do sanktuarium w Pasierbcu, bazyliki w Limanowej oraz
Starego Sącza. Dzięki temu mogliśmy zwiedzić ważne
miejsca kultu religijnego w diecezji oraz wspólnie spędzić czas i pomodlić się z lubaszowskimi parafianami.
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Z życia seminarium studentat

Rekolekcje przed rozpoczęciem
roku akademickiego
26-29.09.2017 r.
Dni Otwartych
Drzwi
23-24.10.2017 r.
Nasze seminarium odwiedziło
ok. pięćdziesięciu młodych mężczyzn,
by z bliska przyjrzeć się, jak wygląda
życie kleryka. Co ciekawe, tym razem
wśród naszych gości była również
młodzież z Białorusi.

Naszym tegorocznym rekolekcjonistą był o. Jacek
Dembek CSsR, były radny generalny Zgromadzenia. Tematyka konferencji dotyczyła dokumentów
i wskazań ostatniej Kapituły Generalnej.

Święcenia diakonatu
1.10.2017 r.
Czterech naszych współbraci: Adam Dudek, Dominik Jurek, Tymoteusz Macioszek oraz Krzysztof Wąsiewicz przyjęło święcenia diakonatu z rąk
ks. bpa Marka Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Różaniec do granic
7.10.2017 r.
Tego dnia cała wspólnota seminarium
włączyła się w ogólnopolską akcję modlitewną „Różaniec do granic”. Większość
braci modliła się w naszej bazylice w Tuchowie, członkowie Zespołu Misyjnego
„WSCHÓD” w naszym domu rekolekcyjnym w Lubaszowej, a kilku kleryków
razem z o. prefektem Adamem Koślą
pojechało do Kosarzysk – miejscowości
na granicy ze Słowacją.

Terezjanka
14.10.2017 r.
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Zwyczajem lat ubiegłych, by uczcić wspomnienie
św. Teresy Wielkiej, wyruszyliśmy w różne strony
świata. Wśród odwiedzonych miejsc były: rezerwat
„Diabelskie Skały” w Bukowcu, Sędziszowa, Trzy
Korony w Pieninach, Kraków, Burzyn.
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Wydarzyło się

Z życia seminarium studentat

„Droga wewnętrzna”
20.10.2017 r.

Dzień skupienia
21.10.2017 r.

Około 230 młodych osób przyjechało na
kolejne z cyklu, a pierwsze w tym roku akademickim czuwanie młodzieżowe w naszej
bazylice. Tym razem duchowym przewodnikiem tego spotkania był król Dawid.

Moje Niepokalane Serce zatriumfuje –
te słowa Matki Bożej wypowiedziane do
fatimskich pastuszków były myślą przewodnią dnia skupienia, który poprowadził
nasz prefekt - o. Adam Kośla. Tego dnia
dokonaliśmy Aktu Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi naszej wspólnoty seminaryjnej.

Uroczystość
Wszystkich Świętych
1.11.2017 r.
W Uroczystość Wszystkich Świętych jak co
roku uczestniczyliśmy w modlitewnej procesji na
cmentarz. Kilku z nas wyjechało w rodzinne strony
na groby swoich bliskich, a niektórzy pojechali na
Msze Święte do okolicznych parafii, by zwyczajem
lat poprzednich dziękować ludziom za otrzymane
od nich dary materialne i modlitwę.

42

Rozpoczęcie sezonu
Krakowskiej
Ligi Seminaryjnej
7.11.2017 r.

Audycja w Radiu Maryja: „Razem czy osobno”?

Dni Otwartych Drzwi - konferencja

Ekipa „Westerplatte młodych” po programie

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Dni Otwartych Drzwi - Eucharystia

Dni Otwartych Drzwi - spotkanie z klerykami

Nasza reprezentacja rozegrała pierwszy
w tym sezonie mecz Krakowskiej Ligi Seminaryjnej. Naszymi przeciwnikami byli
klerycy z WSD Salezjanów. Mecz zakończył
się wynikiem 4 : 3 dla redemptorystów.
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Rekolekcje dla członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich
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Postulat

Postulat

Wizytacja prowincjalna
Bal Wszystkich Świętych w szkole podstawowej

Uroczysta liturgia z księdzem biskupem
Bracia w czasie modlitwy

Spotkanie z p. Gianną Emanuelą Molla
Terezjanka

Pielgrzymka Róż Rózańcowych

Odwiedziny ojców
z Centrum Duszpasterstwa Powołań

Nowicjat

Nowicjat

Neoprofesi

Goście z Białorusi

Spotkanie z o. Andrzejem Legieciem CSsR
pracującym w Rosji

W wolnym
czasie na
grzyby
Podczas przechadzki
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Terezjanka
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Kiszenie
kapusty

przywiozłem!
RodzinaWęgiel
Odkupiciela
3 (79) 2017

Podczas
pracy

Terezjanka w Bieszczadach
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Studentat

Studentat

Dzień skupienia
Niedziela Misyjna w Szerzynach
Przedstawienie na pożegnanie o. prefekta Witolda Hetnara

Różaniec z Zespołem Misyjnym „Wschód”

Schola dziecięca

Inauguracja roku akademickiego

Ponowienie
profesji
czasowej

Studentat

Rekolekcje Zespołu Misyjnego „Wschód” na Białorusi

Tuchów

DRUKARNIA
P o l i g r a f i a
Redemptorystów

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość
Mecz piłki nożnej

Spotkanie z członkami Różańcowego Dzieła Wspierania
Powołań Redemptorystowskich

33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1
tel. +48 14 65 25 573, e-mail: poligrafia.tuchow@wp.pl
poligrafia.redemptorysci.eu
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Śluby wieczyste
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Jak dobrze i jak miło,

gdy bracia mieszkają razem
52

Psalm 133,1
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