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Słowo o. rektora

Dom zakonny domem
modlitwy

P

ewna młoda kobieta wyznała kiedyś na łamach katolickiego tygodnika: Dla mnie ideał modlitwy
wyznaczają słowa poety Jerzego Lieberta: „Zostańcie tylko we dwoje - Bóg na niebie i ty na ziemi.”
Dlatego właśnie się modlę, gdyż mam nadzieję, że Go spotkam. Jeśli moja miłość będzie choć trochę
podobna do Jego miłości. Kiedy moja wola będzie podporządkowana Jego woli. Kiedy nauczę się patrzeć na
świat Jego oczyma. […] Ta wspólna wędrówka z Bogiem jest dla mnie modlitwą.
Źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jest trwanie w nieustannej komunii ze swym Mistrzem. Doświadczamy tej prostej prawdy, że modlitwa to Boża inicjatywa w nas. Pełnię modlitwy osiąga bowiem człowiek
nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.
Szczególną przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem na modlitwie winien być dom zakonny, seminarium
duchowne. W ciszy klasztornej kaplicy, na dnie serca, można usłyszeć odpowiedź na najważniejsze życiowe
pytania. To tu, na klęczkach, utwierdza i weryfikuje się kapłańskie i zakonne powołanie. Nasza skromna
seminaryjna kaplica jest niezwykle pojemna, bo mieści tyle intencji naszych sióstr i braci z tego zabieganego
i poranionego świata, który wciąż ufa, że ktoś z wiarą, nie tracąc nadziei, trwa na modlitwie przed Panem,
bo kocha…
Wpatrzeni w przykład św. Alfonsa Marii Liguoriego, mistrza i miłośnika modlitwy, oddajemy do rąk
naszych Czytelników kolejny numer seminaryjnego periodyku, który poświęcamy w całości modlitwie we
wspólnocie. Ufamy, że zamieszczone tu teksty, rozmowy i fotorelacje będą dla Was, Drodzy Czytelnicy, inspirujące i pożyteczne, tak jak dla nas w naszej seminaryjnej formacji inspiracją pozostaje modlitewna inwokacja
św. Jana Pawła II: O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkim, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu
bogatemu w miłosierdzie.
o. Maciej Sadowski CSsR
rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy,
r. o godz. 9.00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

że dnia 15 kwietnia 2018
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich P. T. Czytelników i Dobrodziejów
biuletynu seminaryjnego „Rodzina Odkupiciela”. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!
Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –
wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela – pojawiają się archiwalne numery naszego biuletynu
w formie elektronicznej.
Redakcja
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018
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W drodze do...
br. Marcin Wojdan CSsR
rok II

Po co
modlimy się

razem?

R

edemptoryści, podobnie jak wiele
innych wspólnot zakonnych czy świeckich, posiadają bardzo ważny element
życia, kształtujący nie tylko jedność między
osobami we wspólnocie, ale także pozwalający
zaczerpnąć z bogactwa i piękna Kościoła. Tym
elementem jest modlitwa wspólnotowa.
Trudno sobie wyobrazić zakonnika, który
nie ma w zwyczaju modlić się ze swymi braćmi. Nawet jeśli jest to mnich, spędzający na co
dzień wiele godzin w milczeniu to najczęściej
na modlitwę spotyka się ze wspólnotą. To rzeczywistość, do której każdy chrześcijanin – nie
tylko zakonnik – jest wezwany.
W tuchowskiej wspólnocie seminaryjnej
czymś normalnym i naturalnym jest gromadzenie się na modlitwie. To dla nas istotny element, zwłaszcza podczas formacji kapłańskiej
i zakonnej. Pomaga nam doświadczyć jedności
oraz przypomnieć ostateczny cel naszego życia
i formacji, którym jest Jezus Chrystus. To On
nas gromadzi przy sobie, a czym bliżej Niego
jesteśmy, tym mocniejsza jest więź łącząca nas,
seminarzystów, jako braci.
Nasza modlitwa nadaje rytm każdemu dniowi.
Prowadzimy ją rankiem, w południe i wieczorem.
Jest niezmiernie ważną częścią naszego życia.
Towarzyszy nam przy posiłkach, gdy rozpoczynają
się wykłady, a także przed podróżą. Modlitwa
dla zakonnika jest jak oddech dla sportowca –
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niezbędna, by się wyciszyć i nabrać sił. Czasem
porównuje się ją także do stołu: schodzimy się
na nią wszyscy razem w jednym czasie i miejscu,
by czerpać ze źródła wody żywej – Jezusa Chrystusa. Pokrzepiamy się duchowym pokarmem na
drodze życia i wzrastamy we wzajemnej miłości.
Ktoś może zada tytułowe pytanie: Po co modlić się razem? Przecież Bóg słucha nas także
wtedy, gdy modlimy się sami, w ciszy naszego pokoju, albo gdy klęczymy w kościele, rozmawiając z Panem w swoim sercu. Modlitwa
wspólnotowa jest jedną z form modlitwy. To
moment, kiedy wraz z bliskimi, przyjaciółmi
czy współbraćmi możemy wychwalać naszego
Boga i Pana. W jednym z tekstów liturgicznych
słyszymy słowa: nasze modlitwy niczego Tobie
nie dodają. Odkrywamy w nich prawdę, że to nie
Bogu potrzebna jest nasza modlitwa – ona jest
potrzebna nam. Pokrzepia nasze serca, jednoczy,
staje się czasem budowania relacji. Chrystus
w Ewangelii Mateusza mówi do nas: Jeśli dwaj
z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest
w niebie (Mt 18, 19). Modlimy się zatem wspólnie
za tych, którzy się polecają naszym modlitwom,
a także w różnych intencjach własnych. Uwierz,
Drogi Czytelniku, mało rzeczy spaja ludzkie więzi
tak, jak wspólna modlitwa.
Taki rodzaj modlitwy czerpie wiele z Pisma
Świętego. Czytamy w nim o tym, jak czterech
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

mężczyzn przynosi paralityka do Chrystusa.
Słyszymy też modlitwę Chrystusa w Ogrodzie
Oliwnym, gdzie prosi Ojca o jedność wśród braci.
Dzieje Apostolskie pokazują nam wyraźnie, jak
bardzo ważna jest wspólnota modlitwy, gdy
apostołowie wraz z Maryją trwają w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, a potem
jednoczą się przy łamaniu chleba – na Eucharystii. W modlitwie czerpiemy całymi garściami
ze słowa Bożego, które nie jest jakimś tekstem
oderwanym od rzeczywistości, ale wypełnia się
w codziennym życiu. Modlitwa wspólna jest
odpowiedzią na wezwanie Chrystusa z wieczernika: Czyńcie to na moją pamiątkę (1 Kor 11, 24).
W końcu On sam nas zapewnił: Gdzie dwóch
lub trzech zebranych w imię Moje, tam Ja jestem
pośród nich (Mt 18, 20). Czemu mielibyśmy nie
odpowiedzieć na ten Boży apel?
Chciałbym teraz przybliżyć nieco konkretne
praktyki modlitewne w seminarium. Niektóre
z nich są codzienne, inne częste, a pozostałe
rzadkie. O czymkolwiek będziesz czytał, pamiętaj,

Drogi Czytelniku: żadna z tych praktyk nie jest
„zarezerwowana” dla nas.
Na pewno pierwszą i najważniejszą z form
modlitewnych jest Msza Święta, która zawsze
jest centralnym momentem naszego dnia. Jest
najważniejsza z prostego powodu – skupiamy się
wokół Jezusa Chrystusa, wchodząc w tajemnicę
jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Przyjmując Go w Komunii Świętej, wzrastamy w miłości do Niego, zostajemy umocnieni na trudy
codziennej nauki i zaangażowań apostolskich. Do
Mszy Świętej prowadzą nas inne wspólnotowe
modlitwy. Wśród nich przodującą jest Liturgia
godzin. Może ktoś czasem widział zakonnika
z tajemniczą, czarną książką, raczej niepodobną
do Biblii. Jest to podręcznik Liturgii godzin, tzw.
brewiarz. Polega ona na niczym innym jak na
wspólnym wychwalaniu Boga w psalmach,
pieśniach i hymnach. To modlitwa słowem
danym nam przez samego Boga. Msza Święta
oraz Liturgia godzin są dwiema fundamentalnymi
formami naszej modlitwy wspólnotowej. Oprócz

W drodze do...

nich bardzo cenna jest modlitwa myślna, podczas
której rozważamy słowo Boże lub fragmenty
jakichś dzieł religijnych. Prowadzona jest ona
z samego rana, aby mieć sposobność dostrzeżenia
działania Ducha Świętego w codzienności. Do
innych form modlitwy możemy zaliczyć m.in.:
adorację Najświętszego Sakramentu, nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kręgi
biblijne. Jest też wiele innych nabożeństw, celebrowanych przez nas razem, a związanych
z jakimś szczególnym czasem w ciągu roku liturgicznego: majówki, Gorzkie żale, nabożeństwa
czerwcowe, godzinki do Matki Bożej. Większość
dodatkowych modlitw zależna jest o tego, co
zaproponują nam liturgiści tygodniowi, czyli
klerycy odpowiedzialni za wspólne modlitwy
w danym tygodniu. Zdarzają się też wyjątkowe
wspólne praktyki modlitewne. Następują one
najczęściej po otrzymaniu ważnej intencji lub gdy
zauważymy palącą potrzebę modlitwy.
Redemptoryści są zaproszeni w swoim prawodawstwie do rozważania momentów z życia
6

Chrystusa modląc się na różańcu. Na takie wezwanie częstokroć odpowiadamy wspólnotowo. Modlimy się przed obrazem Matki Bożej
Tuchowskiej w sanktuarium lub też „oddolnie”
organizujemy się i zapraszamy braci na wspólną
modlitwę czy to na dróżkach różańcowych, czy
w klasztornym ogrodzie. Jest to sposobność, by
pomodlić się razem w intencjach powierzanych
nam osobiście, lub też w potrzebach Zgromadzenia, rodziny czy świata. Taka modlitwa niesamowicie zacieśnia braterskie więzi. Pozwala
poczuć, że w naszych problemach i zmaganiach
nie jesteśmy sami, wszak: Jeden duch i jedno
serce ożywiały wszystkich wierzących (Dz 4, 32).
Świadomość, że są przy nas bliscy, gotowi poświęcić swój czas na wspólną rozmowę z Bogiem,
pomaga i ugruntowuje naszą wiarę. Już to pisałem, ale myślę, że warto na koniec jeszcze raz
użyć tego porównania: modlitwa wspólna jest
stołem, do którego po bratersku zasiadamy, aby
posilać się duchowym pokarmem i pokrzepiać
w drodze ku Bogu.
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

W drodze do...
br. Michał Zieliński CSsR
rok I

Modlitwa
niepełnosprawnego

P

rzeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 31).
Czasem słyszę powyższe słowa jako uzasadnienie stwierdzenia, że nie tylko różaniec i codzienny pacierz są modlitwą, ale także każdy czyn
chrześcijanina powinien być nią przepełniony.
Oczywiście to prawda, ale i tak zawsze czułem,
że jest to po prostu próba usprawiedliwienia
tego, iż nie znajdujemy wystarczająco dużo czasu
i chęci na „prawdziwą modlitwę”. Staram się
wypełniać codzienność Bożą obecnością, ale
przy wieczornym rachunku sumienia to właśnie
nieodmówiony „pacierz” bardziej nie daje mi
spokoju, niż brak osobistej rozmowy z Ojcem.
Chcę „wypłacić” Panu Bogu wystarczającą ilość
Zdrowaś Maryjo i Ojcze nasz, aby móc uważać
się za pobożnego i dobrego kleryka, choć przecież
wiem, że nie tak to działa. Nie przeczę oczywiście,
że różaniec i pacierz są bardzo ważne, ale to relacja
z Bogiem jest kluczowa i wszystko ma dążyć do
jej wzrostu. Przyzwyczajenia i stara mentalność
nie dają się jednak tak łatwo zmienić. Na szczęście moje myślenie powoli kształtuje „Nadzieja”…
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie,
w które jestem zaangażowany, stało się dla mnie
prawdziwą szkołą miłości i modlitwy. Zauważyłem, że nasze spotkania są w pewnym sensie
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

wymianą dóbr, z tym, że to nasi podopieczni są
bardziej hojni. My dajemy trochę naszego czasu,
dbamy o piękno liturgii, potem przygotujemy
kilka piosenek, jakieś zabawy i kolorowanki i na
tym kończy się nasz wkład. Nasi podopieczni
obdarowują nas za to dobrami duchowymi.
Możemy nauczyć ich jakiejś modlitwy, aby znali
formułkę, ale oni uczą nas czegoś o prawdziwej
więzi z Bogiem. Ważne jest tutaj stwierdzenie
czegoś oczywistego, co jednak często może nam
umykać: można niedomagać fizycznie, można
być niepełnosprawnym umysłowo, ale nie ma
niepełnosprawności duchowej. Każdy z nas jest
dzieckiem Bożym z duszą nieśmiertelną. Nasi
podopieczni czasem mają kłopot z formą modlitwy, ciężko byłoby niektórym z nich odmówić
całą część różańca, dla niektórych godzinna Msza
Święta bywa męcząca, ale ich serca nie zważają
na te przeszkody, kiedy wznoszą się do Boga. To
właśnie jest sedno modlitwy. Niewiele znam
piękniejszych sposobów modlitwy niż właśnie
spotkania „Nadziei”. Czasem aż wstydzę się za
siebie, bo wiem, że nasi podopieczni pomimo
tylu trudności wkładają swój trud w modlitwę,
a dla mnie byle powód bywa czasem pretekstem
do pobłażania sobie, jak na przykład ból głowy,
który nie pozwala się skupić. Pierwsza myśl
w tym bólu jest taka, że przecież w takich warunkach nie da się rozmawiać z Bogiem. Jednak
7

W drodze do...
chyba właśnie ofiarowanie tej przeszkody
Panu i wytrwanie na niełatwej i czasem
męczącej modlitwie jest tym, co podoba
Mu się najbardziej. Nic nie przeszkodzi
w modlitwie komuś, kto oddał swoje życie
Bogu. Jako osoby konsekrowane mamy
przez życie naszymi ślubami być znakiem,
że nasza ojczyzna znajduje się nie na ziemi,
ale w niebie. Oddaliśmy się całkowicie
Ojcu i staramy się postępować za Chrystusem. Myślę, że nasi podopieczni stają się
podobnym znakiem, choć w inny sposób.
Ich ojczyzna jest w niebie, tutaj znoszą
wiele trudów, ale jest to stan przejściowy,
a tam mają zachowane ogromne skarby.
Są całkowicie w rękach dobrego Ojca.
„Nadzieja” uczy mnie też brać za innych
odpowiedzialność, także w modlitwie.
Coraz ważniejsze staje się dla mnie, aby
regularnie prosić Boga za tych, którzy tego
potrzebują, bo to także buduje między
nami relacje. Nie modlimy się razem tylko wtedy, kiedy stajemy obok siebie na
Mszy Świętej, ale także kiedy pamiętamy
o sobie wzajemnie w naszych modlitwach.
Uczymy się wtedy zauważać problemy
i potrzeby innych, a odrywamy się od
swojego egoizmu.
Kiedy spotykamy się z Martynką, którą przygotowujemy do I Komunii, nie
odmawiamy wielu modlitw. Martynka
nie umie mówić, więc to nie mogłoby
jej zaangażować, ale przecież całe nasze
spotkanie odnosi się do Chrystusa. Mówimy jej o Nim, śpiewamy, przynosimy
ze sobą obrazki i książeczki. I chociaż nie
odmówimy z nią nawet dziesiątki różańca,
to wiem, że po tym spotkaniu wszyscy
jesteśmy bliżej Boga. Martynka co miesiąc na Mszy z udziałem „Nadziei” jest
z nami i choć nie wszystko może w pełni
zrozumieć, to jej modlitwa nadal jest tak
samo cenna. Człowiek dorosły zazwyczaj
woli wszystko pojąć. Nie lubimy, kiedy
8
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W drodze do...
coś nam umyka, coś zostaje niezrozumiałe, ale kto z nas przeniknie w pełni tajemnice mające
miejsce podczas każdej Eucharystii? Przecież ludzki rozum nigdy
nie obejmie Bożych zamysłów
i działań. To nie zrozumienie ma
tu znaczenie, ale wiara, relacja
z Chrystusem. Może to właśnie
ten upór, aby wszystko miało dla nas tak po ludzku sens,
przeszkadza
w modliMyślę, że nasi
podopieczni stają twie? Nasi
podopieczsię podobnym
ni wierzą
jak dzieci
znakiem, choć
niezależnie
w inny sposób.
od wieku.
Ich ojczyzna
Po zo s t a j ą
jest w niebie,
ufni jak dzieci i kochają
tutaj znoszą
jak dzieci.
wiele trudów,
Właśnie to
ale jest to stan
czyni ich
przejściowy, a tam tak bliskimi
mają zachowane Bogu. On
przywołał
ogromne skarby. d z i e c k o ,
Są całkowicie
postawił je
przed nimi
w rękach
i rzekł, „Zadobrego Ojca.
prawdę,
powiadam
wam: Jeśli
się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego. Kto więc
się uniży jak to dziecko, ten jest
największy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 2-4). Tak jak Jezus
postawił dziecko za wzór dla
Apostołów, tak stawia za wzór
dla nas naszych podopiecznych.
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018
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Być redemptorystą
o. Stanisław Paprocki CSsR
duszpasterz w Głogowie

Być
z Jezusem
na co dzień

D

rogi czytelniku „Rodziny Odkupiciela”,
na początku wypada się przedstawić
i coś o sobie napisać. Jestem o. Stanisław Paprocki, od niespełna dwóch lat jestem
kapłanem-redemptorystą. Obecnie posługuję
w parafii św. Klemensa w Głogowie, jest to
moja pierwsza placówka. W mojej parafii pełnię
funkcję katechety (pracuję w dwóch gimnazjach),
przygotowuję młodzież do przyjęcia sakramentu
bierzmowania, jestem moderatorem Ruchu
Światło–Życie (oazy). Niech tyle wystarczy.
Jakiś czas temu napisał do mnie jeden ze
współbraci z Tuchowa, będący jeszcze na etapie
formacji podstawowej (tzn. w seminarium).
Konferencja dla młodzieży

Poprosił mnie, abym podzielił się z Tobą moimi
doświadczeniami „walki o modlitwę” w życiu
redemptorysty-duszpasterza. Ponieważ tematem
całego numeru miała być wspólnota modlitwy, redaktorzy chcieli, aby moja wypowiedź
dotyczyła właśnie przeżywania modlitwy we
wspólnocie zakonnej na tak zwanej „prowincji”.
Kiedy jest się w seminarium sprawa wydaje
się dosyć prosta. Wszystko jest uporządkowane.
Większość zajęć, które umieszczone są w planie
dnia seminarium, dla niemal wszystkich alumnów są jednakowe. Wspólne modlitwy, wspólny
czas ich rozpoczęcia i zakończenia, później o jednej
porze dla wszystkich rozpoczynają się wykłady,
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wspólne posiłki oraz inne zajęcia, które realizuje się razem w tym samym czasie. Jeśli ktoś
nie ma problemów z zasypianiem na poranne
modlitwy, to pozostałe punkty programu nie
stanowią większego wyzwania. Co więcej, taki
program dnia sprawia, że życie seminarzysty jest
uporządkowane i starannie zaplanowane, a to
z kolei nie pozwala marnować cennego czasu
i w dużej mierze dobrze organizuje życie. Kiedy
opuszcza się mury seminarium każdy neoprezbiter zostaje wysłany do konkretnej wspólnoty,
w której też jest określony porządek dnia, co
w życiu zakonnym jest czymś normalnym. Nawiasem mówiąc, samo słowo „zakon” w języku
staropolskim oznacza prawo, co już wskazuje na
uporządkowany sposób funkcjonowania.
Wracając do tematu: plan dnia w domu zakonnym znajdującym się na prowincji nie jest
już tak ścisły, jak w seminarium. Każdy z ojców
i braci, z racji wieku i pełnionych obowiązków,
ma trochę inny rozkład dnia. Są pewne punkty
wspólne i jest ich zaledwie kilka, ale i tak nie
we wszystkich można uczestniczyć – choćby
z racji pracy w szkole czy innych obowiązków,
np. dyżuru w kancelarii, w konfesjonale czy
prowadzenia spotkań z grupami działającymi
przy parafii. Stąd też o wiele spraw trzeba się
zatroszczyć samemu.

Co jakiś czas zdarza się tak, że jest dość duży
natłok obowiązków, zajęć i spraw, którymi trzeba
się zająć niemal jednocześnie. Te zajęcia powodują, że duszpasterz jest zabiegany i brakuje mu
czasu na wiele rzeczy. Co to za sprawy, które
powodują takie zabieganie? Rano szkoła, po niej
np. modlitwa nad ciałem przed jego spopieleniem (kremacją), później umówiona spowiedź
lub dłuższa rozmowa, następnie Eucharystia,
a po niej spotkanie z grupą działającą w parafii.
Czasami ktoś niespodziewanie zadzwoni i poprosi o spowiedź czy rozmowę. Niekiedy nie można odmówić czy przełożyć takiego spotkania, bo
ta osoba, która o nie prosi, potrzebuje go właśnie
teraz. Pamiętam słowa, które w seminarium
często do nas, kleryków, wypowiadał nasz prefekt
o. Witold Hetnar: Ludzie przychodzą do księdza
wtedy, kiedy tego potrzebują, a nie wtedy, gdy
on ma na to czas. Ojciec Witold przez przykład
swojego życia nam to pokazywał. Pamiętam, że
gdy przychodziłem do niego z najmniejszą nawet
sprawą, on zostawiał wszystko, czym się do tej
pory zajmował, gdyż dla niego najważniejszy był
człowiek, który w tym momencie stał przed nim
ze swoim problemem. Dziś, już jako duszpasterz,
staram się postępować podobnie.
To nie oznacza, że teraz należy porzucić absolutnie wszystko i usprawiedliwiać swoją nie-
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obecność w kaplicy ilością pracy i spotkaniami
z ludźmi. Nie! Bycie duszpasterzem pokazuje mi
bardzo wyraźnie, jak ważna jest modlitwa i jak
bardzo ja sam i ludzie, którzy są mi powierzeni, jej
potrzebują. Jezus pokazał to w Ewangelii. Tłumy
przychodziły do Niego przez cały dzień: chorzy,
cierpiący, opętani, grzesznicy... Przychodzili, aby
Go spotkać, aby z nim porozmawiać, aby ich
leczył, a On cierpliwie ich przyjmował. Gdy zaś
nastawał wieczór oddalał się i w samotności
długo się modlił.
Z modlitwą we wspólnocie jest jak z ogniskiem: dopóki jest się wewnątrz, wszystko płonie
wyraźnym i gorącym płomieniem. Jednak kiedy
wybierzemy nawet najjaśniejszy, najbardziej
rozgrzany węgielek i położymy go przy ognisku,
ale zdala od innych, on powoli zacznie stygnąć
i z jasnego gorącego żaru pozostanie tylko zimy,
ciemny węgielek. Dlatego o czas na modlitwę –
który jest prawem i przywilejem każdej osoby
zakonnej – niekiedy trzeba mocno zawalczyć.
Jak mi się to udaje?
Cóż, chcę być z Tobą szczery, nie zawsze mi
się udaje. Przynajmniej nie w takim stopniu,
w jakim bym tego oczekiwał od samego siebie. Nie poddaję się jednak! Mam pewien ideał
i pragnę do niego dążyć. Staram się za to wykorzystać każdą wolną chwilę na modlitwę.
Mój poranek zależy od tego, do jakiej posługi
zostałem wyznaczony: czy mam poranny dyżur
w konfesjonale, czy Eucharystię. Każdy dzień
staram się rozpocząć od modlitwy Liturgią godzin, ponieważ w ciągu dnia, będąc w szkole
i mając dyżury, nie będę miał sposobności, by
w ten sposób uświęcać czas. Z moimi uczniami
zawsze modlę się przed rozpoczęciem każdej
katechezy, jak i po jej zakończeniu. Kiedy idę do
szkoły, modlę się tajemnicami różańcowymi, tak
samo, kiedy przechodzę z jednej szkoły do drugiej
i kiedy wracam ze szkoły do klasztoru. Polecam
wówczas opiece Matki Bożej moich uczniów,
nauczycieli z którymi pracuję i ludzi, z którymi się
tego dnia zetknę. Jeśli moje obowiązki w danym
dniu na to pozwalają, wracając ze szkoły staram
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się wejść na kilka minut do kościoła na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, czasem na
koronkę do Bożego Miłosierdzia. Popołudnia
niemal każdego dnia wyglądają zupełnie inaczej.
Popołudniami staram się rozważyć choć krótki
fragment słowa Bożego. Nie zawsze mi się to
udaje, czasami zmęczenie albo lenistwo niestety
ze mną wygrywają. Duch wprawdzie ochoczy,
ale ciało słabe (Mk 14, 38)…
Patrząc na modlitwę trzeba pamiętać, że ksiądz
czy zakonnik również się spowiada. Ja także
przystępuję regularnie do tego sakramentu, mniej
więcej co dwa tygodnie. Ten sakrament jest dla
mnie bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu
w szczególny sposób doświadczam bliskości
Pana Boga, a zwłaszcza jego miłosiernej miłości.
W ciągu tygodnia nie brakuje modlitwy wraz
z grupami, wśród których posługuję w parafii. Tej
modlitwy jest sporo, ale poza nią trzeba również
mieć czas na modlitwę osobistą. Trzeba dbać
o osobistą relację z Chrystusem. Każdego wieczoru mój dzień staram się zakończyć w kaplicy
domowej. W zależności od zmęczenia i obowiązków które na mnie czekają następnego dnia, to
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

jest dłuższa lub krótsza chwila modlitwy. Stanowi
ona ważne podsumowanie całego dnia.
Pamiętam, że kiedyś przeczytałem o spotkaniu
pewnego kapłana ze św. Matką Teresą z Kalkuty.
Rozmowa dotyczyła modlitwy i problemów,
jakie ona czasami sprawia. Ten kapłan żalił się
świętej, że ma wiele obowiązków, że ciągle
znajdują się ludzie, którzy do niego przychodzą
i czegoś od niego chcą; mówił, że jest tyle spraw
i obowiązków, którymi trzeba się zajmować, tyle
biedy ludzkiej, że nie starcza mu już zupełnie czasu
na modlitwę. Mimo to każdego dnia adoruje
Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie
przez jedną godzinę. Święta Teresa z Kalkuty
uśmiechnęła się i powiedziała: Mając tyle zadań
powinieneś adorować Jezusa co najmniej dwie
godziny dziennie.
Sam przekonałem się na sobie, że wszystkich
spraw sam nie rozwiążę, wszystkiego sam nie
naprawię. Najboleśniej przekonałem się o tym,
że sam wszystkiego nie udźwignę. To nie Jezus
potrzebuje mojej modlitwy – to ja jej potrzebuję,
aby mocniej kochać tych, do których On sam
mnie posyła.
13
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Przykład idzie

z góry…

Kilka słów o modlitwie i nie tylko
Z o. Eugeniuszem Leśniakiem, proboszczem parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni
rozmawia br. Tomasz Marcinek.
br. Tomasz Marcinek CSsR: Na początku może
kilka słów o sobie: od kiedy jest Ojciec redemptorystą, jakie podejmował posługi, czym się
teraz zajmuje?
o. Eugeniusz Leśniak CSsR: Redemptorystą
jestem od momentu przyjęcia mnie do nowicjatu w Braniewie w 1968 roku, było to zaraz
po maturze. Po święceniach w 1973 roku zgłosiłem się na wyjazd do Argentyny, ale ówczesny ojciec prowincjał zdecydował, że pójdę do
Tirocinium pastoralnego do Torunia. Następnie
byłem duszpasterzem i wikariuszem w Głogowie,
Gdyni, Tuchowie i Zamościu. Ponad to byłem
proboszczem w Szczecinku (10 lat), w Toruniu
(6 lat), w Głogowie (6 lat) i w Tuchowie (3 lata).
Obecnie jestem proboszczem i przełożonym
wspólnoty zakonnej w Gdyni, gdzie pełnie posługę już siódmy rok.
T.M.: Obecny numer Rodziny Odkupiciela
w całości poświęcony jest wspólnocie modlitwy.
Stąd pytanie, czym dla Ojca jako redemptorysty
i duszpasterza jest modlitwa?
E.L.: Modlitwa dla mnie to podstawa więzi
i komunii z Chrystusem. Jest ona źródłem terapii
na moje stresy, problemy. Zawsze w trudnych
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chwilach idę do kaplicy. Modlitwa to podstawa
bycia redemptorystą. Szczególnie ważne są dla
mnie tradycyjne modlitwy, tj. Liturgia godzin, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, różaniec,
którym staram się być wierny. Są one podstawą,
żeby być, żeby trwać i żeby iść do przodu.
T.M.: Mówiąc o modlitwie, nie możemy zapomnieć o tych, którzy nas tej modlitwy uczyli,
którzy nas inspirowali i pomagali się nam w niej
rozwijać. Stąd kolejne pytanie: kto dla Ojca jest
taką ikoną modlitwy?
E.L.: Będąc w seminarium spotykałem wielu
ojców, w których widziałem wzorzec redemptorysty, dla których modlitwa była na pierwszym
miejscu. Byli to m.in. o. Franczyk i o. Wojnowski.
Po święceniach w każdej wspólnocie, w jakiej się
znalazłem był obecny choćby jeden ojciec, który
stawał się dla mnie wzorem w modlitwie. Nie
mogę zapomnieć o tych wielu redemptorystach,
w których urzekało mnie ich zdyscyplinowanie
i wytrwałość w modlitwie.
T.M.: Modlitwa jest dla każdego człowieka
zarówno osobistym jak i wspólnotowym spotkaniem z Bogiem. Niekiedy bywa przyjemna,
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018
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a niekiedy sprawia trudności. Z perspektywy
czasu, po wielu latach życia kapłańskiego i zakonnego, co pomaga Ojcu w modlitwie?
E.L.: Tym, co mi pomaga i porządkuje moją
modlitwę, jest Eucharystia, która jest podstawą
wszystkiego. Kształtowanie i odkrywanie mojego powołania wiąże się właśnie z Eucharystią,
na której byłem codziennie obecny w okresie
liceum. Nie wyobrażałem sobie wtedy, bym nie
mógł być codziennie na Eucharystii i przystąpić do Komunii Świętej. Obecnie Msza Święta
pomaga mi w rozpoznawaniu tego, co mam
robić, staje się ona dla mnie pewnym sygnałem
i drogowskazem. Jest dla mnie podstawą całej
mojej modlitwy.
T.M.: Dla duszpasterza bardzo istotna jest
modlitwa z ludźmi. Jakie jest Ojca doświadczenie takiej modlitwy, czego się Ojciec nauczył
od ludzi?
E.L.: Szczególnym doświadczeniem modlitwy
z ludźmi i tego, czego się od nich nauczyłem, była
moja posługa w grupie młodzieżowej w Zamościu, gdzie byłem duszpasterzem. Ci młodzi ludzie
byli bardzo naturalni w modlitwie. Oni nauczyli
mnie koronki do Miłosierdzia Bożego i częstego
wstępowania do kościoła przed każdym ważnym
momentem. To wstępowanie do świątyni stało
się moją praktyką. Doświadczenie modlitwy
tej grupy wywarło na mnie ogromy wpływ,

nadal utrzymuję kontakt z tymi ludźmi i miło
wspominam tamten czas.
T.M.: Tuchowskie dróżki różańcowe są codziennie wydeptywane przez wielu modlących
się ludzi. Jak się dowiedziałem, inicjatywa codziennego różańca w Tuchowie była Ojca pomysłem jako ówczesnego proboszcza i kustosza
sanktuarium. Czy mógłby Ojciec opowiedzieć,
jak zrodził się ten pomysł?
E.L.: Gdy przyszedłem do Tuchowa dróżki
różańcowe były zbudowane, ale nieco zaniedbane i zabrudzone. Niedługo po moim przybyciu
zrodziło się we mnie pytanie, czy nie zorganizować jakiejś formy modlitwy wokół tych
dróżek, aby w jakiś sposób ożywić to miejsce?
Ja osobiście nigdy nie byłem fanem wieczornego przesiadywania przed telewizorem, stąd
też brałem różaniec i chodząc wokół dróżek po
prostu odmawiałem go. Początkowo chodziłem
sam, a następnie przyłączyła się do mnie dwójka
dzieci z sąsiedztwa, z którymi umawiałem się na
godzinę 20:00, po Mszy Świętej. One wiedziały,
że wtedy proboszcz zawsze będzie czekał na
dróżkach. Nasza mała grupka powoli zaczęła się
rozrastać, początkowo dołączały się kotki i pieski,
a później przyszli parafianie. Tak się to wszystko
zaczęło. Ja nikogo specjalnie nie zapraszałem. Po
prostu ludzie widzieli, że codziennie chodziłem
w habicie na różaniec o ustalonej godzinie. Lu-
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dzie sami przyjeżdżali. Nie potrzeba było żadnej reklamy. W drugim roku mojego pobytu
w Tuchowie ta modlitwa z ludźmi odbywała się
w różnych częściach parafii, spotykaliśmy się przy
kapliczkach przy okazji nabożeństw majowych
i październikowych różańców... Przychodziło na
nie bardzo wielu ludzi.
T.M.: Również codzienna i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Tuchowie
to jedna z Ojca inicjatyw. Dlaczego akurat różaniec i adoracja stały się kluczowe dla Ojca
w modlitwie z ludźmi?
E.L.: Będąc w Tuchowie już jako starszy kapłan
po sześćdziesiątce mówiłem sobie, że tu, przy
Matce Bożej, dojrzało moje kapłaństwo. Zapragnąłem, aby właśnie tu, w tym szczególnym
dla mnie miejscu była prowadzona wieczysta
adoracja. Na początku musiałem się postarać
o monstrancję, tak, aby ulokować ją w kaplicy,
gdzie obecna jest ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nie ukrywam, że takie właśnie
umiejscowienie nie było przypadkowe, gdyż
zarówno adoracja jak i obecność ikony Matki
Bożej nastrajała do wyciszenia i kontemplacji.
Po zamontowaniu monstrancji rozpoczęliśmy
w Tuchowie wieczystą adorację Najświętszego
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Sakramentu. Początkowo przychodziło kilkanaście
osób, z czasem ta liczba wzrastała. Także ja sam,
zawsze przed wyjściem do szkoły na katechezę
i po powrocie, wstępowałem na adorację. Dla
ludzi widok proboszcza, który jest na adoracji,
sprawiał, że sami przychodzili, bo czuli, że to
wszystko nabiera ducha. Ludzie dostrzegali to, że
ta modlitwa to nie tylko zewnętrzna forma, ale
przede wszystkim źródło siły. Tym, co dla mnie
było najważniejsze w tym duszpasterstwie, to by
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na początku przykład szedł z góry od proboszcza. Wtedy nie trzeba czekać na ludzi, bo sami
przyjdą. Dlatego właśnie adoracja i różaniec
stały się dla mnie podstawą, która pomaga mi
w pracy z ludźmi.
T.M.: Jak wygląda Ojca praca w Gdyni, czy są
w ojca parafii jakieś nowe inicjatywy dotyczące
modlitwy z ludźmi?
E.L.: Niewątpliwie bardzo pomocnym i mającym na mnie wpływ dziełem jest grupa
różańcowa, którą mam pod opieką, tzw. Matki
Różańcowe. Jest także wspólnota mężczyzn
Semper Fidelis oraz Akcja Katolicka, która
czynnie włącza się w adoracje w pierwsze
czwartki miesiąca. Moim marzeniem jest
zaprowadzenie wieczystej adoracji także
w Gdyni. Mam także pomysł na przepiękną monstrancję. Codziennie odmawiamy
ze wspólnotą różaniec. W ciągu dnia często
jestem w Kościele i modlę się z ludźmi. Ludzie
wiedzą, że proboszcz zawsze jest w kościele,
dlatego też przychodzą i proszą o modlitwę.
Takiego duszpasterstwa, które polega na bardzo częstym przebywaniu w kościele, nauczył
mnie i był dla mnie wzorem o. Władysław
Witkowski, proboszcz w Tuchowie w latach

siedemdziesiątych. On był ikoną dla mojego
zaangażowania i pracy duszpasterskiej.
T.M.: Co powinno być priorytetem każdego
duszpasterza w pracy z ludźmi?
E.L.: Z perspektywy czasu bardzo bym chciał,
by każdy redemptorysta wychodzący z seminarium był człowiekiem wiernym modlitwie.
Te modlitwy, które są przez nas praktykowane,
czyli codzienna medytacja, różaniec, Liturgia
godzin, były i są dla mnie czymś, do czego nikt
nie musi mnie zachęcać, mimo że zajęć mam
bardzo dużo. Ta wierność jest dla mnie najważniejsza i poczytuje to sobie za łaskę, że nigdy nie
miałem problemu z dyscypliną w modlitwie.
T.M.: Podsumowując ojca wypowiedź, można wnioskować, że najważniejsze dla duszpasterza jest osobista wierność modlitwie i ciągłe
przebywanie z ludźmi.
E.L.: Tak, to jest podstawa. Ludzie wyczuwają człowieka modlitwy. Jeszcze jedno, co jest
dla mnie ważne i co mi pomaga, to regularne
przystępowanie do sakramentu pojednania
i pokuty, co tydzień lub co dwa. Sakrament
pokuty daje poczucie wrażliwości na tematy,
których człowiek nie do końca rozumie…

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
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Duchowość
o. Marcin Klamka CSsR
duszpasterz w Stuttgarcie

Brewiarz –
doświadczenie
wspólnoty

P

oproszono mnie o krótki artykuł dotyczący Liturgii godzin. Przyznam, że
podchodzę z bojaźnią i drżeniem do
tematu niemal tak wiekowego, jak cały Kościół.
Gdyby chcieć szukać początków Liturgii godzin, nazywanej także niekiedy (choć nie do
końca trafnie) brewiarzem, trzeba by cofnąć się
aż do czasów Chrystusa, o którym świadectwa
ewangeliczne wspominają mówiąc o Jego modlitwie i uczeniu modlitwy apostołów. Można
sobie postawić pytanie, jaka była to modlitwa?
Z pewnością było to Ojcze nasz, ale z dużą dozą
prawdopodobieństwa były to także psalmy dostosowane do okoliczności życia i stanu ducha.
Taką modlitwę praktykował zresztą lud Izraela
i siłą rzeczy stała się ona także dziedzictwem
pierwszych chrześcijan, których Pismo Święte
wzywało do nieustannej modlitwy.
W Kościele III wieku wyodrębniano już pory
zanoszenia modlitwy do Boga i to jest bardzo
daleki zarys Liturgii godzin, którą cieszymy się
dzisiaj, chociaż wskazywane godziny i układ
modlitwy były zupełnie inne, niż praktykowane
dzisiaj. Rozróżniano także, które z modlitw mogły
być sprawowane indywidualnie a które wspólnotowo w katedrze. O praktyce sprawowania
oficjum psalmów pouczali Ojcowie Kościoła
i papieże. Największy wkład w kształtowanie się
Liturgii godzin wniosły jednak środowiska monastyczne, zarówno na chrześcijańskim wschodzie
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jak i na zachodzie. W zachodnim chrześcijaństwie
byli to benedyktyni, później także franciszkanie.
Piszę o tym dlatego, że od samego początku,
niezależnie od kształtu oficjum, który podlegał
na przestrzeni wieków znacznym zmianom, Liturgia godzin jest modlitwą wspólnotową. To
wspólnota jest „łonem” rodzącym modlitwę,
rozeznającym naglące potrzeby i spieszącym
z pomocą tym, którzy potrzebują modlitwy.
Początkowo każde środowisko modliło się
Liturgią godzin na swój sposób, stosując różny
układ oficjum, liczbę psalmów, dobór i długość
czytań, różne były także oracje dołączane do
poszczególnych części oficjum. Różnice zachodziły pomiędzy zakonami i diecezjami, a jeszcze
inaczej modlono się w Kurii Rzymskiej. Podejmowano różne próby ujednolicenia oficjum,
które nasiliły się między XIII a XVI wiekiem.
Przede wszystkim chciano je uporządkować
i uprościć. Warto bowiem wiedzieć, że przy odmawianiu oficjum długo korzystano z wielu
różnych ksiąg: psałterza, hymnarza, antyfonarza
i innych. Nie bez znaczenia było także to, że
sprawowanie oficjum wypełniało większość dnia
ówczesnego duchowieństwa, bo głównie ono
było zobowiązane do jego odprawiania. Z tego
właśnie uproszczenia i skrócenia oficjum zrodziło
się używane wówczas określenie brewiarz (od
łac. breviarium, czyli skrót). Mocnym akordem
w rozwoju Liturgii godzin był Sobór Trydencki
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

Duchowość
i zreformowanie brewiarza przez papieża Piusa V.
Warto zauważyć, że brewiarz był adresowany
do duchowieństwa i tych, którzy złożyli śluby
zakonne. Dopiero działalność ruchu liturgicznego
i Sobór Watykański II przywrócił tej modlitwie
należne jej miejsce wśród całego Ludu Bożego,
nawiązując tym samym do jej wczesnochrześcijańskich początków.
W tym miejscu dotykamy niezwykle istotnego wymiaru Liturgii godzin – wymiaru wspólnotowego. Pozwolę sobie tutaj na odrobinę
wspomnień. Po raz pierwszy zetknąłem się z tą
formą modlitwy podczas zimowych rekolekcji
powołaniowych dla maturzystów w 1999 roku
w Krakowie. Pamiętam, jak jeden z kleryków
tłumaczył nam jak odmawiać oficjum, pamiętam
także moją panikę na widok opasłego tomu
z wystającymi różnokolorowymi zakładkami.
Jakby tego było mało, to były jeszcze jakieś
papierowe wkładki, do tego responsoryjna
(tj. naprzemienna, z podziałem na dwa chóry)
forma odmawiania… Mówiąc krótko, na początku nie byłem entuzjastą Liturgii godzin. Jednak
moje pierwotne nastawienie bardzo szybko się
Podręcznik do Liturgii godzin

zmieniło, w miarę nabierania biegłości w posługiwaniu się podręcznikiem do Liturgii godzin. To,
co mnie zafascynowało w kolejnych podejściach
do tego tematu, to z pewnością śpiew i spokój
towarzyszący tej modlitwie zanoszonej w rytmie
oddechów i bicia serca. Tutaj muszę zauważyć,
że jako redemptoryści, zwłaszcza w czasie formacji, odmawiamy oficjum bardzo spokojnie
i dostojnie, niemal „monastycznie”. Połączenie
miejsca, słów i gestów w czasie celebracji Liturgii
godzin, pozwala mi zawsze znaleźć się jakby
w samym środku Wielkiego Piękna, we wspólnocie ze Współbraćmi, wszystkimi kapłanami,
osobami konsekrowanymi i ludźmi świeckimi
(którzy współcześnie coraz częściej sięgają po
tę modlitwę) aż po chóry aniołów nieustannie
wielbiących Boga…
Liturgia godzin, chociaż z natury jest modlitwą
wspólnotową, jest także modlitwą osobistą. Na
początku z pewnością nie jest łatwo odnaleźć
siebie w tej modlitwie, można wręcz odnieść
wrażenie, że staje się ona niekiedy jałowa i sucha, po prostu wykonana o określonej porze
dnia. Z biegiem czasu, w miarę nabierania do-
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Brewiarz z XV wieku

świadczenia (nie tylko liturgicznego, ale przede
wszystkim życiowego), w miarę nasiąkania
biblijnym tekstem – słowem Bożym, które jest
rdzeniem Liturgii godzin, można ją odkryć po
raz drugi, lub wręcz po raz kolejny w swoim
życiu. Liturgia godzin staje się kręgosłupem
każdego dnia mojego życia, kieruje moje myśli
i serce ku Temu, który to wszystko dał w moje
ręce. Można powiedzieć, że Liturgia godzin ma
wręcz wymiar kosmiczny, poprzez uświęcanie
tego, co nieustannie wymyka się ludzkiej władzy nad światem, poprzez uświęcanie czasu od
wschodu aż do zachodu słońca, a nawet w ciągu
nocy. Globalnie modlitwa ta płynie w symfonii
wezwania, jutrzni, godziny czytań, modlitwy
w ciągu dnia, nieszporów i komplety przez cały
czas, jak nigdy nie gasnąca fala okrążająca ziemski glob, rozbrzmiewając hymnem uwielbienia
Boga, hymnem, który swoim życiem wyśpiewał
Boży Syn – Jezus Chrystus, Ten, który nauczył
nas się modlić.
Mówiąc o Liturgii godzin nie można pominąć
także wymiaru instytucjonalnego, bowiem na
mocy prawa kanonicznego każdy duchowny
jest zobowiązany do jej odmawiania. To bardzo
ważny obowiązek i nie wolno o nim zapominać.
To obowiązek nie tylko wobec prawa, ale nade

wszystko wobec Boga i powierzonej nam wspólnoty Kościoła. Nie jest to zadanie proste. Sam
pamiętam, jak bardzo byłem podekscytowany,
kiedy na jutrzni w dzień święceń diakonatu
otrzymałem swój własny komplet podręczników do Liturgii godzin. Często po pierwotnym
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zapale przychodzi zniechęcenie i w najlepszym
przypadku pozostaje obowiązek. Taki kryzys może
być równocześnie nowym początkiem modlitwy
Liturgią godzin. Jest zaproszeniem, by odnaleźć
to, co jeszcze zakryte przed moimi oczyma, by
zejść z poziomu zewnętrznej otoczki, która może
być bardziej lub mniej okazała, z poziomu subtelnego przymusu wynikającego z oficjalnego
porządku dnia danej wspólnoty, do głębszego
poziomu Bożego słowa, do poziomu osobistej
decyzji przylgnięcia jeszcze mocniej do Boga.
Od kilku miesięcy Opatrzność postawiła mnie
w nowym miejscu i w nowych, zupełnie innych
realiach życia wspólnotowego i kościelnego.
Jest to życie w zakonnej diasporze: nie mamy
domowej kaplicy, mamy różny rozkład dnia,
Liturgię godzin sprawujemy indywidualnie. Dla
mnie to indywidualne sprawowanie Liturgii
godzin nie jest jednak nigdy sprawowaniem
samotnym. Po pierwsze jest ze mną Chrystus, a ja
z Nim, po drugie jak nigdy dotąd czuję eklezjalny
wymiar mojej modlitwy, po trzecie jest to dla
mnie swoisty sposób łączności z całym Zgroma-

dzeniem, a zwłaszcza z moją ostatnią „normalną”
wspólnotą w Polsce – nawet godziny staram się
dobierać tak, by korespondowały z tamtejszym
programem dnia. Ktoś powie, że to dziecinne, dla
mnie to jednak źródło siły i nadziei.
Na koniec życzę wszystkim, by nie obawiali
się rozpocząć swojej przygody z Liturgią godzin.
Jeśli są osobami świeckimi, niech zaczynają stopniowo, modelując rozkład swoich zajęć wraz
z tą modlitwą, uwzględniając szczególnie Jutrznię, Nieszpory i Kompletę. Jeżeli są klerykami
czy nowicjuszami, niech się cieszą możliwością
wspólnotowej celebracji – to jest bezcenne. Jeśli
są księżmi, niech się nie zniechęcają i wypływają
na głębię, dostrzegając w Eucharystii i Liturgii
godzin źródło apostolskiego działania. Bez Boga
bowiem nic nie możemy uczynić, a modlitwa,
także ta „brewiarzowa”, jest najlepszym sposobem, by znaleźć przystęp do Bożego Serca
i wsłuchać się w Jego pragnienia, by zobaczyć
w sobie autentycznego pośrednika, powołanego
i posłanego, aby przedłużać dzieło Chrystusa
na ziemi.
Wspólnota podczas Liturgii godzin
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Boży szaleniec
br. Tomasz Bil CSsR
Rok IV

Nauczyciel

modlitwy
K

to się modli, ten się zbawi, kto się duchowego. Chociaż św. Alfons miał wiele talennie modli, ten się potępi – te słowa tów, także dotyczących świeckich dziedzin życia,
św. Alfonsa, założyciela Zgromadze- to jako kapłan i zakonnik poświęcił się jednej
nia Redemptorystów, zna każdy jego duchowy zasadniczej misji: pomagania braciom i siostrom
syn. Chociaż Alfons Maria de Liguori żył trzy właśnie w spotkaniu z żywym Bogiem. Miejscem
wieki temu, to cytowane wyżej zdanie zna- tego spotkania jest oczywiście modlitwa.
lazło się w obowiązującym
Należy zaznaczyć, że chodzi tu
dziś Katechizmie Kościoła Kanie
o jakąś elitarną formę modli[Alfons]
tolickiego ogłoszonym przez
twy, zarezerwowaną dla wąskiej
jako kapłan
papieża Jana Pawła II, co zdaje
grupy „wtajemniczonych” czy też
i
zakonnik
się potwierdzać ich doniosłe
„zaawansowanych”, ale o spotkadla Kościoła znaczenie. Ojciec poświęcił się jednej nie z Bogiem dostępne każdemu
Alfons nie tylko sam ukochał
chrześcijaninowi, niezależnie od
zasadniczej misji:
modlitwę, ale za jeden z celów
obranego przez niego stanu żypomagania
braciom
swej duszpasterskiej pracy obrał
cia. Założyciel Zgromadzenia posobie bycie promotorem i nai siostrom właśnie święcił takiemu ujęciu modlitwy
uczycielem modlitwy. Jest to
wiele ze swoich dzieł, a książkę
w spotkaniu
zresztą jedno z najistotniejszych
„O wielkim środku modlitwy”,
z
żywym
Bogiem.
zadań każdego kapłana od poktórą gorąco pragnął przedstawić
Miejscem tego
czątków Kościoła aż po dzień
wszystkim wiernym, uważał za
dzisiejszy, co wyraził Benedykt
jedną ze swoich najważniejszych
spotkania jest
XVI w jednym z przemówień,
prac pisarskich. Święty z Neapolu
oczywiście
modlitwa.
jakie skierował w czasie swego
nie pisał o modlitwie jako teorepontyfikatu do polskiego dutyk, ale jako człowiek, który wiele
chowieństwa: Wierni oczekują
godzin dziennie poświęcał na rozod kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami mowę z Bogiem. Ojciec Alfons modlił się gorliwie
od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga we wszystkich etapach swojego życia, od najsię od księdza, by był ekspertem w sprawach młodszych lat aż do śmierci i własnym doświadekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje czeniem modlitwy dzielił się z innymi nie tylko
się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia poprzez pisanie, ale także przez przykład życia
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Boży szaleniec
i zapraszanie do wspólnej
modlitwy innych. Nie jest
przypadkiem, że pierwsi
redemptoryści odprawiali
wspólnotowe modlitwy
nie w jakiejś wyizolowanej specjalnie dla
nich kaplicy, ale z ludem
w otwartym kościele.
Jest czymś znamiennym, że jeszcze zanim
św. Alfons założył Zgromadzenie, a później został biskupem, już jako
młody ksiądz diecezjalny
poświęcał wiele czasu
i energii na nauczanie ludzi
modlitwy. Warto w tym
miejscu przyjrzeć się dziełu
tzw. „kaplic wieczornych”,
które Święty podjął w Neapolu. Przemierzając poszczególne dzielnice tego
miasta, ksiądz-szlachcic
zaczął podejmować działalność apostolską wśród
ludzi prostych i ubogich,
głosząc im Ewangelię
i katechizując ich. Do
tego dzieła z czasem zaczął angażować także
innych, prosząc o pomoc
zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. W 1728 r.
św. Alfons regularnie spotykał się z ludźmi pracy
i biedotą na miejskich
placach, gdzie objaśniał
ludziom katechizm i prowadził modlitwy. Tutaj
objawia się ewangelizacyjny geniusz Alfonsa,
który może stanowić inspirację dla współczesnych
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

Ucząc ludzi modlitwy we współczesnych
duszpasterstwach możemy sięgać
do przykładu św. Alfonsa, który z nauczania
modlitwy uczynił swą życiową misję.

Boży szaleniec
duszpasterzy: Święty z Neapolu nie ograniczał
swej działalności do wnętrz kościołów i kaplic,
ale niczym Chrystus Odkupiciel wyszedł do ludzi
z orędziem Ewangelii tam, gdzie owi ludzie żyli
i pracowali. Nie podejmował tej pracy samotnie:
jeszcze raz warto podkreślić, że gdy zainicjowany przez Ojca Alfonsa ruch zaczął się rozwijać,
zaangażował on do prowadzenia spotkań nie
tylko innych księży, ale także osoby świeckie,
które, mając odpowiednie przygotowanie, uczyły
innych modlitwy i wykładały prawdy katechizmowe. Wiele takich modlitewnych spotkań
odbywało się w zakładach rzemieślniczych i domach prywatnych. Co ważne, były one wolne
od składek pieniężnych i otwarte dla każdego,
co przyczyniało się do wzrostu ich popularności
w czasach działalności tzw. bractw religijnych,
które swym członkom narzucały pewne reguły,
ograniczenia i opłaty. Z czasem na zainicjowane
przez św. Alfonsa spotkania przybywało tak wiele
osób, że udostępniono dla nich niektóre neapolitańskie kaplice. Stąd wzięła się nazwa dzieła:
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„kaplice wieczorne”. Były one nazywane wieczornymi również dlatego, że wielu ludzi mogło do
nich przychodzić dopiero po pracy, u końca dnia.
W tym kontekście warto zadać sobie pytanie,
czy współczesne kościelne spotkania i nabożeństwa są dostosowane do możliwości ludzi
aktywnych zawodowo i posiadających rodziny?
Duszpasterski zmysł św. Alfonsa i jego współpracowników nie pozwalał im na dostosowywanie
ram ewangelizacji i katechezy do ich wygody,
lecz odpowiadał na potrzeby i uwarunkowania
życia ewangelizowanej i katechizowanej ludności
Neapolu, nawet jeśli wiązało się to z pewnymi
konkretnymi wyrzeczeniami.
W 2689 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Grupy modlitewne, jak
również „szkoły modlitwy”, są dziś jednym ze
znaków i jednym z bodźców odnowy modlitwy
w Kościele, pod warunkiem, że czerpią z autentycznych źródeł modlitwy chrześcijańskiej.
Również dzisiaj potrzebujemy we wspólnocie
Kościoła takich „kaplic wieczornych”. Ucząc ludzi
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modlitwy we współczesnych duszpasterstwach
możemy sięgać do przykładu św. Alfonsa, który
z nauczania modlitwy uczynił swą życiową misję. Jak ukazano powyżej, Święty z Neapolu był
przekonany, że modlitwa jest możliwa i konieczna
w życiu każdego chrześcijanina. Pragnąc uczyć jej
innych, powodowany troską o zbawienie bliźnich,
szukał takich form nauczania modlitwy, które
odpowiadałyby możliwościom poszczególnych
ludzi, również prostych, ubogich i opuszczonych.
Wielu spośród tych, których nauczał, uczynił
swymi współpracownikami w dziele katechizacji
neapolitańskiej ludności. Założyciel Zgromadzenia
Redemptorystów starał się poprzez modlitwę
budować jedność między wiernymi, unikając jej
elitaryzacji na rzecz wąskiej grupy osób: wychodził
z modlitwą i katechezą na ulice, a w późniejszym
okresie życia otwierał redemptorystowskie kościoły i kaplice dla ludzi z zewnątrz, by mogli oni
uczestniczyć w modlitwach zakonnych.
Duszpasterskie intuicje św. Alfonsa dotyczące modlitwy i katechezy bez wątpienia mogą

znaleźć zastosowanie również dzisiaj. Czy jako
redemptoryści znajdziemy w sobie determinację
i odwagę, by realizować je dziś w naszym życiu
apostolskim i wspólnotowym na szerszą skalę?
Wreszcie, czy w Świętym Alfonsie znajdziemy
dla siebie wzór wierności modlitwie? O ten dar
modlitwy w takich słowach prosił w jednym ze
swoich dzieł sam Ojciec Alfons:
Ojcze Przedwieczny! Przez miłość Twoją dla
Jezusa błagam Cię, użycz mi daru modlitwy. Naucz mnie wzywać nieustannie miłosierdzia oraz
łaski Twojej i w modlitwie ustawicznej z Tobą
obcować! O Maryjo, Matko Boża! Opiekunko,
Pośredniczko i Matko moja! Najgorętsza i najbardziej wytrwała w modlitwie, która stałaś się
godna tego, że Twojej modlitwie Bóg nigdy nie
zdoła się oprzeć, przyczyń się za mną, wyjednaj
mi ducha modlitwy, aby dusza moja była w niej
gorąca i nie ustawała, o przez wszystkie potrzebne łaski i cnoty ostatecznie wytrwała w służbie
i miłości Bożej. Amen.

Współczesny Neapol
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Rodzina Rodziny
s. Agnieszka Kot OSsR
wspólnota redemptorystek w Bielsku Białej

RAZEM głosimy
obfite
odkupienie

N

asze życie, będące adoracją,
uwielbieniem i wstawiennictwem, chociaż ukryte w Chrystusie i mało widoczne dla świata, jest
jednak samo w sobie w pełni apostolskie
i misjonarskie. Promieniując bowiem duchem miłości, wspomaga tych, którzy poświęcają się ewangelizacji lub podejmują
działalność zmierzającą do tego, by świat
stawał się bardziej sprawiedliwy i braterski.
Nasze życie, w służbie Kościoła misyjnego,
powinno być ofiarą za zbawienie naszych
braci i sióstr w Chrystusie Jezusie1.
Dwa punkty naszych Konstytucji, którymi
pragnę podzielić się z czytelnikami, pięknie
i esencjalnie ukazują nasze życie modlitwy
jako misję. Prowokują do medytacji, którą
rozpocznę od bardzo ważnej myśli: adoracja,
uwielbienie i wstawiennictwo w konkrecie
naszego życia nie może być li tylko czymś, co
„robimy”, ale całe nasze życie ma się stać tak
podobne do życia Jezusa, aby było adoracją,
wstawiennictwem i uwielbieniem Boga.
Życie przemienione staje się modlitwą.
Po drugie, pragnę zwrócić uwagę na wielki pokój, jaki płynie z faktu, że nie dążymy
do tego, by zaistnieć w oczach świata. Jeżeli
w naszej codzienności żyjemy komunią z Je1
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Konstytucje Zakonu, 11.

zusem, jesteśmy w Nim ukryte, świat nie
musi nas widzieć, bo Bóg i tak dokona przez
nas swojego dzieła w Kościele i świecie. To
nie nasza działalność, medialna manifestacja,
ale komunia z Jezusem sprawia, że jesteśmy
w pełni apostolskie i misjonarskie. Promieniowanie należy
do natury słońca.
Apostolat
Słońce promieredemptorystów jest
niuje ponieważ
jest słońcem. podtrzymywany przez
Wspólnota re- życie kontemplacyjne
demptorystow- sióstr redemptorystek.
ska promieniuje
Posługę braci
podobnie, w co
wspomagają
głęboko wierzę.
Nie byłoby mnie
siostry przez swoje
tutaj, gdyby Bóg
życie modlitwy
nie pozwalał mi
i kontemplacji,
dotykać koniuszkami palców
co sprawia, że
tej tajemnicy.
one same są
Pozwala mi On
od czasu do cza- w pełni misjonarkami.
su oglądać, jak
działa promieniowanie duchem miłości wzajemnej, którą
czerpiemy ze wspólnej modlitwy i przebywania we wspólnocie, tym samym wspomagając naszych Braci, którzy poświęcają się
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

ewangelizacji. Czasem
Bóg zaprasza również
do czegoś więcej niż
modlitwa – do ofiary.
Są to zaproszenia bardzo konkretne.
Kiedyś, przed laty,
Bóg pozwolił mi żyć
we wspólnocie redemptorystek w Belgii. Przeżyłam z nimi
bardzo bolesny etap ich
życia: zamykanie klasztoru i przeprowadzkę.
Często od nich słyszałam: Trzeba to ofiarować dla zbawienia
dusz nieśmiertelnych.
Dziś rzadko formułujemy zdanie w ten sposób, ale ta gotowość
serca do ofiarowania
życia w taki sposób,
do jakiego Bóg mnie
wzywa, jest ciągle
żywą rzeczywistością.
W nowicjacie usłyszałam słowa, które do
dziś stymulują mnie
w życiu: Z każdym naszym „tak” jest związany jakiś człowiek. Wierzę w to. Kocham Kościół,
kocham moją rodzinę zakonną – całą tę rodzinę,
więc wkładam całe serce w misję, do której
Bóg mnie zaprosił. Ofiara to taka rzeczywistość
w naszym życiu, która ma swoją cenę. Więcej, to
rzeczywistość, której cenę znam i czuję na własnej
skórze, w sobie. Wtedy dopiero mogę mówić
o ofierze. I znów to coś, co głęboko dotyka całego
mojego istnienia: nie ja składam jakieś ofiary, ale
całe moje życie staje się życiem ofiarowanym:
świadomie, codziennie, z radością, konkretnie
i co najważniejsze – w Chrystusie.
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Zakon Najświętszego Odkupiciela wypełnia
swą misję w Kościele w głębokim zjednoczeniu
z całą rodziną redemptorystowską. W rzeczywistości bowiem Zakon przez swoje pochodzenie,
nazwę i duchowość jest ściśle złączony ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela. Ten
podwójny instytut jest powołany, uzupełniając
się nawzajem, do wspólnego celu; apostolat
redemptorystów jest podtrzymywany przez
życie kontemplacyjne sióstr redemptorystek.
Posługę braci wspomagają siostry przez swoje
życie modlitwy i kontemplacji, co sprawia, że
one same są w pełni misjonarkami. Zarówno
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redemptoryści jak i redemptorystki mają za zadanie być wiernymi świadkami miłości Ojca
i w ten sposób, dzięki łasce Ducha Świętego,
kontynuować misterium Jezusa narodzonego
z Maryi Dziewicy dla zbawienia całej ludzkości2.
Tu nie potrzeba komentarza, więc może kilka
słów świadectwa. Poszukując zdjęć do tego artykułu przejrzałam te z ostatnich 4 lat naszego
życia: jubileusz 25-lecia redemptorystek w Polsce, wspólne spotkania i modlitwa, rekolekcje
Braci przed ślubami wieczystymi (przy okazji
pomagali nam w pracy), uczestnictwo Braci
w ślubach sióstr, wspólnie przeżyta beatyfikacja
M. Celeste (w całości niemal przygotowana przez
redemptorystów), dziękczynienie za beatyfikację, śpiewany akatyst ku czci Matki Celeste…
Wszystko to przeżyliśmy RAZEM. W każde z tych
wydarzeń angażowaliśmy się, każdy na swój sposób. Patrzyłam na te zdjęcia i widziałam na nich,
że uzupełniamy się nawzajem. Niektóre z tych
zdjęć urastają do rangi symbolu. Pokazują więcej,
niż to, co widać. Mówią nie tylko o osobach na
nich uwiecznionych, mówią o jedności w misji,
o wspólnej pasji życia, o wspólnych korzeniach.
Wśród zdjęć znalazłam: naszą wspólnotę modlącą
się w Pagani u św. Alfonsa, w jego celi, siostrę
modlącą się w grocie św. Alfonsa przed figurą
Santa Maria dei Monti w kaplicy redemptorystów w Scala, witraż M. Celeste i św. Gerarda
na dwóch skrzydłach drzwi tejże kaplicy… Przy2
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pomniałam sobie też ogromnie
szczęśliwe chwile, gdy wspólnie
z Braćmi śpiewałyśmy akatyst do
bł. Marii Celeste przed Jej ikoną
w naszej kaplicy. Później wszyscy
razem oddaliśmy cześć Jej relikwiom. Łączy nas bardzo wiele,
a najważniejszą więzią jest ta
duchowa, zrodzona w modlitwie.
To tylko część życia, wielkie
wydarzenia udokumentowane na
fotografiach. Oprócz nich, pewnie
o wiele ważniejsza, jest zwykła codzienność.
Grafik misji i rekolekcji systematycznie przesyłany
z niektórych domów redemptorystów, codzienna
modlitwa, powierzane sobie wzajemnie intencje,
więzi przyjaźni, wspólne przeżywanie różnych
doświadczeń, codzienna Eucharystia celebrowana
przez redemptorystów, spowiedź, konferencje,

Konstytucje Zakonu, 13.
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rekolekcje głoszone od lat głównie przez naszych
Ojców... Modlimy się jako wspólnota za Braci
i z Braćmi. Wszystko zanurzamy w naszym
codziennym kontemplacyjnym życiu. Razem
głosimy obfite odkupienie.
Święty Jan Paweł II w liście do redemptorystek
napisał: Wasza Założycielka nadaje szczególne
znaczenie kontemplacji, uznając ją za punkt centralny życia swojej wspólnoty. We wspólnocie
zaleca ona szczerą i ofiarną miłość braterską jako
owoc i jednocześnie drogę do kontemplacji. Również to podkreślenie siostry Celeste jest dzisiaj
bardzo aktualne, kiedy myślimy o budowaniu
kultury i cywilizacji miłości. Najdroższe Siostry,
świadczcie z odwagą i jasnością o pełni, jaką miłość nadaje życiu, kiedy jest ono radykalnie przeżywane jako dar z siebie. Wierne Odkupicielowi,
ofiarujcie nieustannie bliźniemu, jak to czytamy
w waszych Regułach, „wasz rozum, okazując

mu miłosierdzie”, „waszą pamięć, przebaczając
z serca”, „waszą wolę, gorąco kochając”, „wasze
serce oraz wszelkie uczucia ze względu na miłość
do Mnie, współczując mu w jego chorobach oraz
udrękach duchowych i cielesnych. Dla jego dobra zaangażujcie też całe wasze ciało, wszystkie
wasze zmysły�”. Miłość braterska, która rodzi się
z kontemplacji, jest łaską, którą powinnyście
umieć dzielić się z braćmi poprzez ewangeliczną
gościnność, nieustannie przypominaną przez
wasze Konstytucje, a która wymaga od was
eucharystycznego rozumienia klauzury. Tak przeżywana modlitwa uczyni z waszych klasztorów
centra chrześcijańskiej gościnności dla tych, którzy
poszukują życia prostego i przejrzystego, aby móc
w Chrystusie odkryć pełny sens istnienia�. Czy coś
jeszcze można dodać? Można. Codzienną wierność
tak fascynującej misji, jaką Bóg powierzył nam
razem do wypełnienia.

W grocie św. Alfonsa
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Do modlitwy
się dorasta…

Z państwem Teresą i Jerzym Rudnickimi z Wrocławia,
zaangażowanymi w modlitwę za kleryków,
rozmawia dk. Krzysztof Wąsiewicz.
dk. Krzysztof Wąsiewicz: Na początek powiedzcie Państwo kilka słów o sobie.
Teresa Rudnicka: Urodziłam się w Świebodzicach koło Wałbrzycha. Pod koniec lat 70-tych
przeprowadziłam się do Wrocławia. Jesteśmy
małżeństwem od 36 lat. Mamy syna i córkę.
Jerzy Rudnicki: Przez całe życie mieszkam
we Wrocławiu. Pochodzę z wielodzietnej rodzinny – było nas sześcioro. Z przyszłą małżonką
pracowaliśmy w jednym zakładzie pracy i tam
się poznaliśmy. Od dziecka należę do parafii
redemptorystów, tu byłem do I komunii św.
i tu wzięliśmy ślub.
K.W.: Przechodząc do Waszego zaangażowania w życie parafii, opowiedzcie, proszę, do
jakich grup należycie?
J.R.: Należymy, od powstania w naszej parafii
– czyli od roku 1986, do Domowego Kościoła –
wspólnoty Ruchu Światło-Życie adresowanej
do rodzin. Zostaliśmy zaproszeni wraz z innymi
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rodzinami przez ówczesnych duszpasterzy do zaangażowania się w to dzieło. Po wstępnym etapie zapoznawczym z tym ruchem podzieliliśmy
się na tzw. kręgi i tak trwamy w tej wspólnocie
do dziś. Spotkania odbywają się raz w miesiącu,
w domu którejś z rodzin. Czuwa nad nami jeden
z duszpasterzy, tzw. moderator. Przez te lata nawiązały się piękne przyjaźnie między rodzinami.
Dzięki Domowemu Kościołowi jesteśmy także
bliżej parafii. Jako wspólnota przygotowujemy
np. jeden z ołtarzy na Boże Ciało. Kiedy ojciec
proboszcz poprosi, przygotowujemy także rozważania Drogi Krzyżowej lub modlitwy różańcowej.
Nie sprawia nam żadnego problemu przeczytać
czytanie na Mszy lub jakoś inaczej zaangażować
się w życie parafii. Sam od wielu lat służę przy
ołtarzu jako ministrant.
K.W.: Czy możecie opowiedzieć o dziele modlitwy za kleryków: kto je zapoczątkował i na
czym ono polega?
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T.R.: Parę lat temu nasz proboszcz o. Damian
Simonicz ogłosił w parafii, że jest taka inicjatywa modlitewna o powołania do Zgromadzenia
Redemptorystów i za kleryków. Polega ona na
wylosowaniu przygotowanej karteczki ze zdjęciem i informacją o kleryku i modleniu się za tą
osobę. Zaangażowałam się w to dzieło w 2015 r.
i tak co roku losuję innego kleryka, choć do dnia
dzisiejszego codziennie modlę się za wszystkich
wylosowanych. Nie chodzi o to, żeby cały dzień
poświęcać na modlitwę, ale na ile czas i siły pozwalają angażuję się w to dzieło. Modlitwa nie
sprawia mi problemu. Wkrótce także mój mąż
dołączył do modlitwy za kleryków.
J.R.: Kiedy uczestniczymy w różnych spotkaniach w ramach Domowego Kościoła, to
zawsze mówimy o tym dziele i zachęcamy do
modlitwy o dobrych kapłanów. Dodatkowo
należymy do Różańcowego Dzieła Wspierania
Powołań Redemptorystowskich. A od tamtego
roku modlimy się jeszcze za wylosowanego
misjonarza redemptorystę.
K.W.: Teraz będzie bardzo trudne pytanie –
czym jest dla Was modlitwa?
J.R.: Do tego człowiek dorasta. Kościół katolicki jest bardzo bogaty w różne formy modlitwy.
Komuś może wydawać się, że to jest takie klepanie pacierzy, ale kiedy człowiek zacznie rozważać
treść różańca, w którym jest przecież zawarta cała
Ewangelia, może doświadczyć czegoś nienamacalnego. Nie umiem tego określić słowami. To
jest coś więcej niż rozmowa, dialog. Człowiek
do różańca musi dojrzeć. Człowiek przez modlitwę nabiera przekonania, że jest ktoś nad nim,
ktoś czuwa nad nim. Modlitwa jest ogromnym
wsparciem dla człowieka, jest bardzo potrzebna.
Czym człowiek jest starszy, tym lepiej zaczyna
to rozumieć. Zauważam renesans modlitwy
różańcowej, coraz więcej osób, także młodych,
można zobaczyć modlących się na różańcu, czy
to w kościele, czy na ulicy.
T.R.: Modlitwa jest dla mnie bardzo ważna.
Nie wiem czy to już jest nawyk czy przyzwyczajenie, ale ja modle się wszędzie, np. w tramwaju, na
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spacerze. Mam dużo intencji, dlatego modlitwę
rozkładam na cały dzień. Ważna jest dla mnie
także nasza rodzinna modlitwa – razem z mężem
modlimy się w intencji naszych dzieci.
J.R.: Jestem świadom, że owoców modlitwy
mogę nie doczekać, nie dożyć. Modlitwa to nie
jest zaklęcie. Trzeba mieć dużo pokory. Człowiek całe życie uczy się modlitwy. Na przykład
w modlitwie Ojcze nasz są takie bardzo ważne
słowa bądź wola Twoja, co rozumiem, że mam
prosić, żeby stało się wszystko tak, jak Bóg chce,
jak Bóg zaplanował, a nie tak, jak ja bym chciał.
Najtrudniejszym w modlitwie jest powiedzieć:
bądź wola Twoja, człowiek do tego dochodzi.
Kiedyś ktoś napisał: Niech się dzieje wola nieba,
z nią się zawsze zgadzać trzeba.
Postanowiłem sobie też, że będę codziennie
modlić się jedną tajemnicą różańca za Ojczyznę.
Doświadczam, że modlitwą można zmienić wiele
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rzeczy. Myślę, że modląc się sam
człowiek się zmienia, choć może
trudno to
zauważyć
Człowiek całe życie
samemu.
uczy się modlitwy. Na
T.R .:
przykład w modlitwie C z ł o w i e k
na pewno
Ojcze nasz są takie
bardzo ważne słowa się zmienia!
Jednym
bądź wola Twoja, co z naszych
zobowiązań
rozumiem, że mam
prosić, żeby stało się w Domowym Kowszystko tak, jak
ściele jest
Bóg chce, jak Bóg
przeprowazaplanował, a nie tak dzanie raz
w miesiącu
jak ja bym chciał.
tzw. dialogów. Jest to
rozmowa,
która ma za zadanie kształtowanie właściwych postaw, eliminowanie wad, człowiek stara
się dzięki niej poprawić. Taka rozmowa odbywa się w obecności
Boga, na znak czego zapalamy
świecę. Rozmawiamy o tym,

co udało nam się zmienić w sobie, a nad czym
musimy jeszcze popracować. To jest takie kształtowanie własnego charakteru. Nie wyobrażam
sobie życia w rodzinie, w której nie ma Boga, nie
ma modlitwy i dialogu. Dla nas nie stanowi problemu uklęknąć razem i pomodlić się. Również
wspomniane dialogi mocno kształtują rodzinę.
Kiedy podejmujemy wspólną modlitwę Bóg jest
wśród nas, bo Jezus przecież powiedział, gdzie
dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje…
K.W.: Słuchając Was uświadamiam sobie
pewną zależność – dialog z Panem Bogiem,
modlitwa, otwiera nas na dialog z drugim człowiekiem. Jedno wspiera drugie i jest ze sobą
mocno powiązane.
J.R.: Mówiąc w uproszczeniu: jak się jest we
dwoje, to ciężar krzyża rozkłada się na dwoje i jest
łatwiej nieść go przez życie. A jak jest radość, to
mnoży się ona razy dwa.
W rodzinie ogólnie ten ciężar się rozkłada.
Człowiek sam sobie nie poradzi. Na spotkaniach
w kręgu z rodzinami dzielimy się swoimi problemami i duchowo wspieramy się wzajemnie. Jest
czymś normalnym, gdy ktoś zadzwoni i poprosi
o modlitwę; zawsze modlimy się w tej intencji.
We Wrocławiu jest klasztor karmelitanek
bosych, gdzie można zawsze pójść i poprosić
o modlitwę. Dochodzę do takiego wniosku,

Panorama Wrocławia

32

Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

Figura Matki Bożej z kościoła redemptorystów we Wrocławiu

że nie jesteśmy sami w modlitwie, ale są po
to zakony i trzeba prosić je o modlitwę. Kiedyś prosiłem siostry karmelitanki o modlitwę
w pewnej intencji i moja prośba została przez
Boga wysłuchana. Dzięki modlitwie mamy też
powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
K.W.: Kim są dla Was redemptoryści?
J.R.: Należąc do parafii przez te lata bardzo zbliżyliśmy się do redemptorystów. Przez rekolekcje,
które są organizowane w ramach Różańcowego
Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich dowiedzieliśmy się więcej o założycielu
– św. Alfonsie Ligourim i świętych Zgromadzenia. Wiemy, że redemptoryści są posłani do
ubogich w szerokim rozumieniu tego słowa, do
ubogich duchowo lub materialnie. Mieliśmy też
okazję być w różnych miejscach związanych
z redemptorystami, np. w Wiedniu przy grobie
św. Klemensa Hofbauera. Byliśmy również na
różnych uroczystościach związanych z życiem
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kleryków, np. na rozpoczęciu roku akademickiego, na święceniach diakonatu i kapłańskich.
T.R.: Mam porównanie z innymi parafiami…
Na redemptorystach nigdy się nie zawiedliśmy.
W rozmowach ze znajomymi, zwłaszcza w pracy, na temat wiary, religii lub Kościoła zawsze
stawiam za wzór redemptorystów, np. w takich
kwestiach duszpasterskich jak chrzty, śluby,
pogrzeby lub rekolekcje. Kiedy opowiadam, jak
to jest u nas, wszyscy się dziwią…
Bardzo lubię nasz kościół, bardzo dobrze się
w nim czuję.
J.R.: Redemptoryści zawsze się czymś wyróżniali i nadal się wyróżniają. Posiadają dar
zjednywania ludzi. W kościele czujemy się jak
u siebie i czujemy też za niego odpowiedzialność.
Zachęcam wszystkich czytelników do zaangażowania się w modlitwę o powołania, aby nigdy
nie zabrakło robotników na żniwie Pańskim.
K.W.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Warto zaryzykować!
Drodzy Czytelnicy, wraz z uczestnikami rekolekcji powołaniowych u redemptorystów chcemy
Wam w tym numerze Rodziny Odkupiciela opowiedzieć o szczególnej wspólnocie, jaką tworzymy
podczas naszych spotkań. To nie tylko mniejsza lub większa grupka młodych ludzi, ale wspólnota
osób i wspólnota modlitwy, której nie znajdziecie nigdzie indziej.
Nie będę się tutaj wiele rozpisywał, niech sami zainteresowani powiedzą coś na temat swoich
doświadczeń i przeżyć podczas minionych ferii z redemptorystami…
Rekolekcje z redemptorystami to dla mnie szczególny czas,
w którym mogę wypocząć i nabrać sił w wymiarze duchowym,
ale nie tylko. W czasie rekolekcji spotykam nowicjuszy oraz
ojców, którzy zawsze są chętni do rozmowy. Jest to dla mnie
ważne, ponieważ mogę poprosić o radę, a także zostać wysłuchanym. Rekolekcje u redemptorystów dają mi możliwość
pogłębiania więzi z Panem Bogiem poprzez modlitwę. Tutaj
mogę odpocząć, wyciszyć się i przemyśleć codzienne sprawy.
Marcin Mróz
Bielowy

Jeśli pojedziesz na rekolekcje powołaniowe, to na pewno
zostaniesz księdzem – z takim przekonaniem spotkałem się już
kilkakrotnie. Tymczasem jest to kompletna nieprawda i stwierdzam
to jako doświadczony uczestnik, bowiem na rekolekcjach powołaniowych byłem już osiem razy. Nazwa nie brzmi „rekolekcje tylko
dla przyszłych księży”, ale „rekolekcje powołaniowe”, bo Pan Bóg
powołuje nas nie tylko do kapłaństwa, ale również do małżeństwa czy życia samotnego oraz przede wszystkim do MIŁOŚCI.
Rekolekcje to szczególny czas, kiedy młody mężczyzna zostawia
wszystko i wyjeżdża na te kilka dni, aby spotkać się z żywym
Bogiem. Można wtedy spojrzeć na swoje życie i zastanowić się:
Co chcę w życiu robić? Jakie studia, jaką szkołę średnią wybrać?
Co mogę poprawić w swoim życiu? Niesamowitą sprawą jest również obecność ojców
z Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów, braci nowicjuszy oraz chłopaków
z różnych stron Polski, którzy są w podobnym wieku, mają podobne problemy i zainteresowania. Wszyscy oni tworzą wspaniałą, otwartą, pełną radości wspólnotę. Uważam, że
najtrudniej zrobić pierwszy krok, zaryzykować i przyjechać. Zwłaszcza jeżeli Twoim kolegom
niezbyt podoba się ten pomysł i w okolicy nie ma nikogo, kto chciałby pojechać… Ja gorąco
polecam Ci spróbować, w końcu to tylko pięć dni.
Kuba Stanisz
Gliwice
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Ostatnie rekolekcje na Lubaszowej uważam za bardzo udane. Jak
zwykle dzięki wspólnocie nie można było się nudzić, zawsze w wolnym
czasie znalazł się ktoś, z kim można zamienić parę zdań. Codzienna
Eucharystia i konferencje prowadzone przez o. Tomasza przybliżyły
mnie do Pana Jezusa. Wspólna modlitwa razem z braćmi była czymś
niesamowitym. Według mnie najpiękniejsza była adoracja Pana Jezusa, w której wszyscy jako wspólnota uwielbialiśmy Go i prosiliśmy
o rozeznanie naszego powołania. Bardzo dziękuję redemptorystom za
zaproszenie oraz wspólnie spędzony czas.
Adrian Mańka
Lublin

Gdy jechałem na rekolekcje powołaniowe już po raz drugi, wiedziałem,
że to będzie jeden z najlepszych momentów mego życia, gdyż doświadczę bliskości i miłości Boga i że na rekolekcjach działa Boży Duch. Już
na początku odczułem serdeczną, miłą atmosferę panującą w domu
rekolekcyjnym dzięki sympatycznym ojcom, nowicjuszom i innym chłopakom, którzy przybyli „na górkę”. W tym miejscu jest coś szczególnego,
nadzwyczajnego. Przez te kilka dni dosłownie czułem Bożą obecność
we wszystkich aspektach: od modlitw, adoracji, spowiedzi, Eucharystii,
po konferencje, w których uzyskałem odpowiedzi na nurtujące mnie
pytania: Czego Bóg ode mnie chce, jak mam wypełniać Jego wolę
w moim życiu, w jaki sposób mam panować nad sobą, trwać w ciągłej
komunii z Bogiem i w pełni zachowywać się tak, jak przystało na dobrego katolika? To, co mnie do rekolekcji przyciąga, to wspaniały, niezwykły kontakt z Bogiem,
a także dobre jedzenie :), możliwość nawiązania nowych znajomości, podtrzymania starych oraz
sposób, w jaki przeżywa się modlitwę. Na szczególną uwagę zasługuje wspólnota modlitwy,
w której jest większa moc, radość, piękno i urozmaicenie niż w osobistej modlitwie. Nie żałuję, że
przyjechałem... Jestem pewny, że przyjadę jeszcze wiele razy, bo jest to takie wyjątkowe miejsce,
w którym świat ludzki styka się z boskim.
Piotrek Malesa
Braniewo

Czas rekolekcji był dla mnie szczególny. Uświadomiłem sobie, że
aby rozeznać swoje powołanie potrzebna jest nieustanna modlitwa.
Najważniejszym momentem rekolekcji była dla mnie adoracja Najświętszego Sakramentu, na której mogłem w ciszy sam na sam rozmawiać
z Jezusem. Wiele do myślenia dały mi również konferencje o. Macieja
Plewki oparte na jego doświadczeniu i trudnej pracy. Czas rekolekcji
był dla mnie także wytchnieniem od codzienności. Jestem szczęśliwy,
że mogłem w nich uczestniczyć.
Janek Niemiec
Moszczenica
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018
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Te rekolekcje były dla mnie wyjątkowe... Przeżyłem je trochę inaczej
niż zawsze. Trochę samotności, rozmowa z Bogiem i ze znajomymi,
motywujące, a zarazem poważne rozmowy – to wszystko sprawiło, że
ta wspólnota stała się dla mnie jak rodzina, ponieważ zaakceptowała
i przyjęła mnie takiego, jakim jestem. Mocno doświadczyłem obecności
Boga, szczególnie podczas wspólnej wieczornej adoracji, kiedy dał mi
On pokój serca, jakiego nigdy nie miałem. Nie rozumiałem tego, co się
dzieje, ale wewnętrznie czułem, żebym zaufał i otworzył jeszcze bardziej
serce. Łzy radości i wdzięczności popłynęły z oczu... To jest najlepszym
dowodem, że Lubaszowa to „Góra Przemienienia”. Życie we wspólnocie
daje miłość, akceptację, a przez modlitwę piękną relację, która może
sprawić, że będziemy działać w imię Boga wielkie rzeczy. W pewien
sposób zagościłem w rodzinie redemptorystów i nie żałuję. Wręcz przeciwnie, uważam to za błogosławieństwo i pomoc Boga.
Bartek Laskowski
Siedliska Bobowskie

Rekolekcje były dla mnie pięknym czasem spotkania z Bogiem. Na ,,Górze Tabor” w Lubaszowej dało się wyczuć działanie Opatrzności, która mnie tam zaprowadziła. Konferencje
pomogły wsłuchać się w to, co Bóg do nas mówi, a czas wolny
był wspaniałą okazją do poznania wielu świetnych ludzi i do
odnowienia starych kontaktów. Te kilka dni wzmocniło mnie
zarówno na duchu, jak i na ciele. To na pewno nie były moje
ostatnie rekolekcje. Zapraszam wszystkich! Warto!
Kuba Augustyn
Siedliska Tuchowskie

Możesz wierzyć w to, co przed chwilą przeczytałeś, lub nie... Sposób,
by to sprawdzić, jest tylko jeden: trzeba zaryzykować i przyjechać, by
się przekonać, jak tutaj jest. Serdecznie zapraszam Cię na najbliższe
spotkanie z redemptorystami, czyli Dni Otwartych Drzwi w naszym
seminarium w Tuchowie, które odbędą się w ostatni weekend kwietnia, czyli od 28 do 29.04. Zaryzykuj i sprawdź, jak wygląda życie we
wspólnocie redemptorystów i dlaczego Twoi rówieśnicy z radością tu
wracają. ZAPRASZAMY, naprawdę warto! ;)
o. Artur Pruś CSsR
duszpasterz powołań
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ZAPRASZAMY
na

Dni Otwarte
WSD Redemptorystów
TUCHÓW
28-29.04.2018

Przyjedź

i zobacz

żyją

START
w sobotę o 10.00
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Z życia seminarium

postulat

Wydarzyło się

Wizytacja prowincjalna
3-6.11.2017 r.

W dniach od 3 do 6 listopada w postulacie i bardzkiej
wspólnocie domowej odbyła się wizytacja prowincjalna,
która przebiegała pod hasłem „Wolni i dyspozycyjni dla misji”.
Wikariusz przełożonego prowincji, o. Dariusz Paszyński, wraz
z towarzyszącym mu radnym prowincjalnym o. Januszem
Urbanem spotkali się także z braćmi postulantami, aby porozmawiać na temat pierwszego etapu ich formacji zakonnej.

Dni Otwartych Drzwi w postulacie
16-17.12.2017 r.

Od 16 do 17 grudnia odbywały się Dni
Otwartych Drzwi w postulacie, które współorganizowali o. Witold Baran i o. Artur Pruś
z Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów. Wraz z ojcami przybyła liczna grupa
ok. 20 młodych mężczyzn, którzy mieli okazję
zwiedzić klasztor, sanktuarium oraz urokliwe
miejsca w Bardzie, poznając przy tym sposób
funkcjonowania wspólnoty postulatu.

Wigilia
20.12.2017 r.

20 grudnia odbyła się w postulacie uroczysta Wigilia. Po
tradycyjnym przełamaniu się
opłatkiem i wieczerzy bracia
postulanci wraz z tutejszą
wspólnotą domową redemptorystów odśpiewali kolędy.

Dzień Życia Konsekrowanego
2.02.2018 r.

2 lutego bracia postulanci wraz z przełożonymi wybrali się do
katedry w Świdnicy, aby tam świętować Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Uroczystej celebracji przewodniczył biskup
Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, który wygłosił
także homilię. Zgromadzone w świątyni osoby konsekrowane
dokonały aktu odnowienia profesji rad ewangelicznych.
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018
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Wizyta
o. Larry’ego Kondra
30.12.2017-08.01.2018 r.

Do Polski przyleciał o. Larry Kondra CSsR,
przełożony grekokatolickiej prowincji Yorkton w Kanadzie. Podczas pobytu spotykał
się wiele razy z naszym nowicjatem, a przy
okazji mógł poznawać naszą Ojczyznę.
O. Larry uczestniczył w licznych wydarzeniach
z życia wspólnoty i parafii. W trakcie wizyty
o. Larry’ego uczestniczyliśmy również w liturgii wschodniej w języku angielskim.

Rekolekcje powołaniowe
29.01-02.02.2018 r.

W naszym domu rekolekcyjnym na Lubaszowej
gościliśmy grupę młodych ludzi, którzy przyjechali
z całej Polski na rekolekcje powołaniowe, które
poprowadził o. Tomasz Mikołajczyk CSsR. W tych
dniach towarzyszyliśmy uczestnikom w czasie
wolnym oraz animowaliśmy modlitwę i śpiewy.

40

nowicjat

Imieniny
14.01.2018 r.

W tym roku imieniny o. Sylwestra Cabały
(31.12) i o. Mariusza Chyrowskiego (19.01)
rozpoczęliśmy od teleturnieju „Śpiewające
fortepiany”. Cała zabawa wywołała wiele
radości wśród uczestników i organizatorów,
choć była ona bardzo trudna. Po programie
udaliśmy się na uroczystą kolację.

Połowinki
8-9.02.2018 r.

Z okazji zakończenia pierwszej połowy
nowicjatu pojechaliśmy do Krakowa, na
Jasną Górę oraz do Wieliczki. W trakcie naszego wyjazdu uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu. Podczas
tej Mszy św. prosiliśmy Maryję o dalszą
opiekę i wstawiennictwo. Następnego
dnia zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce,
gdzie podziwialiśmy m.in. kaplicę św. Kingi
i muzeum Żup Krakowskich.
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Wydarzyło się

Mistrzostwa
27-29.11.2017 r.

Nasza „ekipa” w rozgrywkach grupowych XX Jubileuszowych Mistrzostwach
Wyższych Seminariów Duchownych
w tenisie stołowym zajęła 4 miejsce.
W turnieju indywidualnym br. Robert
Borzyszkowski CSsR zdobył brązowy
medal. Brawo!

Boże Narodzenie
24-26.12.2017 r.

Zgodnie z tradycją cała wspólnota zebrała się przy
wigilijnym stole, by świętować Narodzenie Pańskie.
Nie mogło zabraknąć śpiewania kolęd, pasterki
i odwiedzin w nowicjacie w Lubaszowej.

Posłanie misyjne
26.12.2017 r.

Orszak Trzech Króli
06.01.2018 r.

W Święto Objawienia Pańskiego odbył
się VII Orszak Trzech Króli, będący ogólnopolską akcją, w którą włącza się wiele
miejscowości, w tym, po raz pierwszy,
Tuchów. Nasi współbracia wzięli w nim
udział w rolach Kacpra, Melchiora i Baltazara. Wspaniale zaprezentowali się konno!
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W tuchowskiej bazylice odbyło się posłanie
misyjne br.Łukasza Malinowskiego CSsR do Argentyny, gdzie będzie kontynuować studia oraz
podejmie pracę misyjną. Życzymy Ci, Łukaszu,
mocnej wiary, wytrwałości i gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Czuwanie z Zacheuszem
19.01.2018 r.

Nasze tuchowskie sanktuarium po raz kolejny
wypełniło się młodymi ludźmi, którzy przybyli, aby
uczestniczyć w czuwaniu dla młodzieży z serii „Droga
wewnętrzna”. Spotkanie odbyło się pod hasłem
„Przyjmiesz mnie?”, a jego biblijnym przewodnikiem
był celnik Zacheusz.
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Z życia seminarium studentat

Dzień Życia
Konsekrowanego
02.02.2018 r.

Świętowaliśmy Dzień Życia Konsekrowanego
w Tarnowie poprzez udział w serii konferencji. Jedną z nich, poświęconą działaniu Ducha Świętego,
wygłosił nasz współbrat o. Ryszard Bożek CSsR.
Uczestniczyliśmy również w uroczystej liturgii
sprawowanej w tarnowskiej katedrze.

Ferie zimowe
02-10.02.2018 r.

Zimowy wypoczynek spędziliśmy
w naszym domu zakonnym w Kościelisku. Dużą popularnością cieszyły się
narty i łyżwy oraz przechadzki po zaśnieżonych dolinach.

„Ślad Losu” 19.02.2018 r.

W parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych wierni zebrani w tamtejszej
świątyni wysłuchali oratorium drogi krzyżowej
„Ślad losu” w wykonaniu naszych współbraci.

Dobra sztuka
17.02.2018 r.

W Rzeszowie teatr „Dobry wieczór”,
złożony ze studentów WSKSiM w Toruniu,
wystawił komedię Józefa Bliżińskiego
„Marcowy kawaler” w reżyserii o. Dariusza
Drążka CSsR. Występ młodych aktorów
przyniósł nam wiele uśmiechu. Polecamy!
Naprawdę warto zobaczyć!

Spotkanie RSPM z „MISEVI” 26.01.2018 r.

Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji zorganizowało spotkanie ze Stowarzyszeniem „MISEVI”, grupą wolontariuszy i misjonarzy świeckich działających na misjach. Sylwia,
Katarzyna, Magdalena i Joanna podzieliły się swoim doświadczeniem z misji w Beninie, na Ukrainie
i na Madagaskarze.

42

Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018

Dzień Otwartych Drzwi w postulacie wyjście na Górę Krzyża

Postulat

Jasełka z osobami niepełnosprawnymi

Tłusty Czwartek - czas wytężonej pracy w kuchni

Życie w biegu - zajęcia sportowe postulatu

Wizyta o. prowincjała
Rodzina Odkupiciela 1 (80) 2018
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Rekolekcje powołaniowe w Lubaszowej – „Grupa Seniorów” z o. Marcinem Klamką CSsR

Trzymaj gardę!
Praca w grupach

Modlitwa z o. Tomaszem Mikołajczykiem CSsR

Jest radość!
Konferencja z o. Maciejem Plewką CSsR

Kaplica postulatu w Bardzie Śląskim

Spotkanie w sali wykładowej postulatu

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Trzeba się przewietrzyć (i przemrozić)
W drogę do Tuchowa!

Uczestnicy rekolekcji z o. Maciejem Plewką CSsR
Spotkanie z braćmi klerykami

Nowicjat

Orszak Trzech Króli w Lubaszowej

Błogosławieństwo wody
w rycie wschodnim

Hej kolęda, kolęda!

Pielgrzymka do Tuchowa

Prawie jak na Igrzyskach
Nasi nowi oblaci
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Nowicjat

Spotkanie rodzin redemptorystów
U św. Kingi w Wieliczce

Rudi Schubert w akcji

Ulepimy dziś bałwana!
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W Auschwitz

Trzej Królowie

47

Studentat

Dziękczynienie za Misyjny Jarmark z Aniołami

Dzień skupienia z o. Mirosławem Chmielewskim CSsR

Posłanie misyjne br. Łukasza Malinowskiego CSsR

Upiększamy nasz dom

Studentat

Mecz z salezjanami

Przedstawienie na imieniny
przełożonego prowincji

Jubileuszowe Mistrzostwa Polski WSD
w tenisie stołowym 2017

Nowi oblaci

Dzień skupienia
z przełożonym
prowincji

Studentat

Po czuwaniu młodzieżowym

Orszak Trzech Króli

Przy garach

Wizytacja z UPJPII

Tuchów

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

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość

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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Zawsze się radujcie,
nieustannie się módlcie!
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1 Tes 5, 16-17
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