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Słowo o. Rektora

Εúαγγελέω!

W czasach nachalnej reklamy okazujemy ograniczone zaufanie do ludzi, którzy obie-
cują nam coś dobrego, w dodatku za darmo. W takim kontekście „ewangelizacja” 
może w niektórych budzić nieufność, zaś ten, który ewangelizuje czuje się niekiedy 

skrępowany, by zachęcając innych do poznania pełni prawdy oraz wyznania autentycznej wiary 
w Boga, nie być postrzeganym jak akwizytor dobrze reklamowanego produktu. Po grecku słowo 
„ewangelizować” to „głosić dobrą nowinę”, a ten, kto jest „ewangelizowany” jest w istocie kimś 
„dobrze poinformowanym”. W czasach Imperium Romanum używano tego słowa, by powiadomić 
o narodzinach dziecka, o zawarciu rozejmu albo objęciu tronu przez nowego cesarza. W punkcie
wyjścia nie miało więc ono żadnego religijnego kontekstu. A jednak to właśnie słowo, chrześcija-
nie wybrali, by określić to, co najcenniejsze dla ich wiary: głoszenie nowiny o zmartwychwstaniu
Chrystusa.

Do rąk Drogich Czytelników oddajemy kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, który 
poświęcamy właśnie ewangelizacji w różnych jej przejawach i sposobach realizacji. Ufamy, że za-
mieszczone tu teksty, rozmowy i fotorelacje będą dla Was Drodzy inspirujące i pożyteczne, tak jak 
dla nas w naszej seminaryjnej formacji inspiracją pozostają niezmiennie słowa Apostoła Narodów: 
„Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1Kor 9,16).

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 06.07.2019 r. o godz. 11:00, w sanktuarium Matki Bożej w Tucho-
wie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów  

biuletynu seminaryjnego „Rodzina Odkupiciela”. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –

wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela - pojawiają się już archiwalne numery 

naszego biuletynu w formie elektronicznej.

W celu zaprenumerowania za dowolną ofiarę „Rodziny Odkupiciela” 

prosimy o kontakt z Redakcją (adres przy spisie treści). 

Redakcja
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Śluby zakonne 

W drodze do...

Br. Lukáš Michalovič
Nowicjusz

jako droga 

Kilka lat temu uczestniczyłem w wy-
kładach pewnego mnicha prawosław-
nego. Jeszcze w czasach komunizmu 

wyemigrował on z Czechosłowacji do Stanów 
Zjednoczonych i tam wstąpił do klasztoru. Póź-
niej, już po „aksamitnej rewolucji”, wrócił do 
ojczyzny na polecenie swego przełożonego, aby 
wykładać duchowość prawosławną w Uni-
wersytecie Praskim. Na jednym z wykładów 
powiedział, że zjednoczenie z Bogiem, nawet 
w ukryciu, bardziej pomaga światu niż największe 
dzieła charytatywne. Byłem wtedy oburzony, 
nie zgadzałem się z tym, co ów mnich mówił, 
ale zmusiło mnie to w końcu do przemyślenia, 
co chciał on przez to wyrazić. 

Chcę przywołać jeszcze jedną prowokacyjną 
wypowiedź, tym razem innego wykładowcy, 
ojca jezuity, który wykłada w Bratysławie i uczył 
mnie filozofii w postulacie. Gdy opowiadał nam 
o swoim powołaniu, mówił, że po swoim pierw-
szym nawróceniu zaczął gorliwie ewangelizować 
cały akademik, w którym mieszkał jako student. 
Dopiero później zrozumiał, że zamiast nawracać
wszystkich dookoła, sam musi najpierw podjąć
drogę przemiany i to zajmie mu całe życie.

Ze mną nie było inaczej niż ze wspomnianym 
jezuitą. Gdy Bóg darował mi łaskę wiary, nie 
tyle próbowałem nawracać studentów miesz-
kających ze mną w akademiku, co przynajmniej 
swoich znajomych i przyjaciół. Gdy potem szu-
kałem swojego miejsca w świecie i odkrywałem 

drogę powołania w Kościele, wydawało mi 
się, że muszę dużo i gorliwie działać, aby nieść 
ludziom nadzieję Ewangelii: spotykałem się 
z rówieśnikami co tydzień w grupie modlitew-
nej, studiowałem zaocznie, aby zdobyć zawód, 
który wydawał mi się moim przeznaczeniem; 
pomagałem w miejscowym oddziale Caritas, 
chciałem też zaangażować również kolegów 
i koleżanki z naszej modlitewnej wspólnoty. 
Równocześnie miałem normalną pracę, z której 
się utrzymywałem. Pomimo zaangażowania, 
które czasami przerastało moje siły, rosło we 
mnie niezadowolenie. Brakowało mi prostej 
bliskości Boga i ludzi, mimo że większość czasu 
spędzałem w towarzystwie innych. Samemu 
nie będąc blisko Jezusa Chrystusa, chciałem do 
Niego prowadzić innych, polegając tylko na sobie. 
Pustka ta ujawniała się zwłaszcza w niedziele, 
gdy nie mogłem pracować. 

Tę pustkę wykorzystał Pan, aby wezwać 
mnie do  Zgromadzenia Redemptorystów.  
W prowincji Bratysława-Praga postulat trwa 
dwa lata i już na tym etapie zaczynamy studia 
filozoficzne. Jest to też czas pierwszych doświad-
czeń z misyjnym zaangażowaniem - jeździmy na 
misje ludowe, aby w piątkowe wieczory prowa-
dzić dla młodych programy z dramą, pieśniami 
i modlitwami, pomagamy w przytułku dla ludzi 
bez własnego domu, który jest prowadzony 
przez siostry Matki Teresy, głosimy katechezy, 
animujemy grupy ministrantów i młodzieży 

ewangelizacji
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przygotowującej się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. Miałem również okazję pomagać 
naszym ojcom w trakcie dłuższych wyjazdów 
misyjnych (w parafiach i w czasie wyjazdu na 
tzw. kolonie). Zawsze starannie przygotowy-
waliśmy się do tych akcji ewangelizacyjnych. 
Nie opuszczało mnie jednak poczucie niezado-
wolenia, dające o sobie znać od czasu do czasu. 
Pragnąłem zobaczyć owoce naszych działań, 
natychmiastowe nawrócenia. W podobny spo-
sób podchodziłem też do życia we wspólnocie 
postulatu i swojej osobistej modlitwy. Jak słusz-
nie zauważył jeden z ojców, na początku drogi 
chrześcijańskiej głównym zadaniem jest nie tyle 
współpraca z Bogiem, ale raczej nieprzeszkadzanie 
Mu w działaniu. To On nieustannie i skutecznie 
działa, zarówno w dziele ewangelizacji, jak i we 
wspólnocie i w modlitwie.

Pod koniec drugiego roku postulatu pojawiło 
się we mnie pragnienie, aby oddać Panu jeszcze 
więcej. Ale co miałoby to oznaczać? Więcej dzia-
łań, czy więcej czasu na modlitwę? A może jest 
to zaproszenie do złożenia ślubów zakonnych? 
Właśnie z tym pytaniem zaczynałem nowicjat, 
teraz zaś rośnie powoli we mnie przekonanie, że 
właśnie o śluby tu chodzi. Może wydawać się 
to trochę dziwnym: Pan Jezus powołuje mnie na 
drogę ewangelizacji, ale zamiast posłania mnie 
na misje, chce ode mnie najpierw tego, bym 
oddał Mu swoje serce, pragnienia i przyszłość 
w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Zaprasza mnie do bezwarunkowego przyjęcia 
współbraci, jak i całej wspólnoty, której prze-
cież nie wybierałem sam. Na lubaszowskiej 
górce daje mi cały rok po to, bym słuchał Jego 
głosu w odosobnieniu. Zamiast prowadzić mnie  
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W drodze do...

do ludzi, woła mnie w głąb samego siebie. 
W tym wszystkim właśnie wzywa mnie, aby 
oddać Mu się bardziej i wreszcie uroczyście 
potwierdzić to oddanie w ślubach zakonnych. 
Jeśli jednak przyjrzymy się temu, jak Jezus przy-
gotowywał do głoszenia Ewangelii swoich apo-
stołów, a później też św. Pawła, zobaczymy, że 
oddanie się Chrystusowi poprzedza wysłanie na 
misję. Konstytucje redemptorystów wyrażają 
to w ten sposób: „Przez profesję (czyli śluby)
współbracia jako słudzy Ewangelii, wiedzieni 
przez Ducha Świętego, w szczególny sposób 
zostają włączeni w misję Chrystusa.” (Kon-
stytucja 47). 

Św. Augustyn powiedział, że gdy kochamy, 
możemy robić, co chcemy. Mówiąc inaczej: nie 
tyle ważne jest, co lub ile robimy, ale raczej jak 
to robimy, a przede wszystkim - czy robimy to 
z miłością? Wracając do słów mnicha i jezuity, 
od których zacząłem, zjednoczenie z Bogiem 
znaczy tyle, co miłość do Niego, nawrócenie 
zaś nie jest niczym innym, jak pogłębieniem 
miłości. Im bardziej jednoczymy się z Bogiem 

(nie tylko w chwilach modlitwy, ale na co 
dzień), tym bardziej wszystko to, co robimy, jest 
przesiąknięte Jego obecnością. Dopiero wtedy 
nasz wysiłek zacznie przynosić trwałe owoce. 
Dlatego ważne jest, aby ewangelizacja, która 
ma być owocna, miała swoje źródło w bliskości 
człowieka z Jezusem Chrystusem. Najlepszy-
mi misjonarzami są zaś ci, którzy są najbliżej 
Najświętszego Odkupiciela. Nie mogłoby być 
zresztą inaczej, gdyż głosić Dobrą Nowinę o mi-
łości Boga do ludzi potrafią naprawdę tylko 
tacy, którzy tej miłości doświadczają.

Za niecałe trzy miesiące zamierzam razem 
ze współbraćmi w nowicjacie składać pierwsze 
śluby. Jeśli taka będzie wola Boża, wrócę później 
do Bratysławy, aby żyć we wspólnocie redemp-
torystów, kontynuować studia i angażować się 
w misje. Pewnie to, czym będę się zajmować, 
nie będzie wiele różniło się od moich zajęć, które 
podejmowałem w czasie postulatu. Wierzę 
jednak, że właśnie przez oddanie się Jezusowi 
w ślubach, będę wszystko robić w taki sposób, 
aby innym pomóc Go spotkać.
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W drodze do...

Br. Tomasz Marcinek CSsR
Rok IV

Ponownie wyruszyć 
po nowe zdobycze, 
czyli

To właśnie ludzie młodzi mogą pomóc Kościołowi, by pozostał młody, by nie popadł 
w zepsucie, by się nie zamykał, nie stawał się zarozumiały, nie zamieniał się w sektę, by 
był uboższy i zdolny do świadectwa, do bycia blisko najmniejszych i odrzuconych, aby 
walczył o sprawiedliwość i pozwolił z pokorą zadawać sobie pytania. Mogą oni wnieść do 
Kościoła piękno młodości, gdy rozbudzają zdolność „radowania się z tego, co rozpoczyna, 
bezpowrotnego oddania się, odnowienia i ponownego wyruszenia po nowe zdobycze. 

(Franciszek, Chrystus vivit [dalej: CV], 31)

ewangelizacja 
pełną parą
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Patrząc na to wszystko, co dzieje się 
wokół nas na świecie, w Polsce  
i w  Kościele, możemy odnieść wraże-

nie, że nasza cywilizacja chyli się się ku upadkowi. 
Wojny, kryzysy, skandale, zamieszki czy przepy-
chanki to coraz częstszy widok na europejskich  
(i nie tylko) ulicach. Świat chce wmówić czło-
wiekowi, że Boga nie ma, bo gdyby rzekomo był, 
to z pewnością nie dopuściłby do takich rzeczy. 
Stara śpiewka, raz po raz odgrzebywana i ser-
wowana przez media. Może w nas jednak rodzić 
się pytanie: A co, jeśli to jest prawda? Przekaz 
medialny niestety coraz częściej różni się od rze-
czywistości, postarajmy się więc odpowiedzieć 
na to pytanie i sprawdzić, jaka jest rzeczywistość. 
Czy narracja mówiąca o tym, że młodzi zamiast 
Kościoła wybierają galerię handlową, a Boga 
zastępują seksem lub pieniędzmi jest prawdą? 

W posynodalnej adhortacji Christus vivit papież 
Franciszek zwraca uwagę, że to właśnie młodzi są 
dla Kościoła pomocą w tym, by nie popadł w ze-
psucie, nie był zarozumiały i nie stał się w końcu 
sektą, która manipuluje ludźmi. Właśnie dlatego 
możemy nazwać młodzież „skarbem Kościoła”, 
stąd też ten wyjątkowy, żywy klejnot jest pod 
szczególną opieką tuchowskich redemptorystów. 
Już od prawie 4 lat, w każdy trzeci piątek miesiąca, 
bracia klerycy spotykają się z młodymi, by razem 

wyruszać po nowe zdobycze i pokazywać piękno 
Kościoła, w którym jest żywy i prawdziwy Chrystus.

Czym są te spotkania (a ściślej: czuwania)? Co 
wspólnego mają z ewangelizacją? No i co w tym 
takiego pięknego i godnego uwagi? Zacznę może 
od drugiego pytania. „Ewangelizacja pełną parą” 
to bardzo trafne określenie naszych czuwań, 
gdyż wiodącym tematem każdego z nich jest 
osoba Jezusa Chrystusa, który gromadzi wokół 
siebie każdorazowo blisko 200 osób. Młodzi 
ludzie mogą tam spotkać nie tylko żywego Boga 
obecnego w Najświętszym Sakramencie, ale 
także doświadczyć Go w swoim rówieśniku 
i we wspólnocie. Ewangelizacja to nic innego, 
jak mówienie drugiemu o tym, że spotkałem 
Zbawiciela, a skoro Go spotkałem, to nie chcę 
tego zatrzymać dla siebie, ale pragnę podzielić się 
z drugim. Ewangelizacja to także radość z tego, 
co się rozpoczyna, to bezpowrotne oddanie się, 
odnowienie i ponowne wyruszenie po nowe 
zdobycze. Myślę, że każdy z nas lubi przygody, 
oraz zdobywanie nowych umiejętności i do-
świadczeń. W procesie rozwoju naszej wiary 
jest bardzo podobnie: jeśli chcemy, by Jezus był 
Panem naszego życia, musimy Go do siebie za-
prosić. Podczas comiesięcznych czuwań staramy 
się pokazywać młodym ludziom, że wiara to nie 
zakurzona i odłożona na półce książka – zdecy-
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dowanie bardziej przypomina wyprawę w góry: 
wymaga odpowiedniego przygotowania, wy-
siłku, samozaparcia i zaufania. Piękne widoki są 
na wyciągnięcie ręki. Co zrobić, by młodzi ludzie 
przeżywali wiarę jako przygodę? Odpowiedź jest 
prosta - pokaż młodym ludziom (i nie tylko im), że 
to coś pięknego, coś, co mnie pociąga i jest żywą 
relacją z Bogiem. Jak to robimy? Z perspektywy 
czasu i doświadczenia 4 lat czuwań młodzieżo-
wych mówię z przekonaniem, że młodzi ludzie 
bardzo potrzebują wspólnoty, potrzebują tego, 
byś był wobec nich prosty i autentyczny. Ewan-
gelizacja podczas tych spotkań to nie tylko słowo, 
ale także piękna oprawa muzyczna i liturgiczna, 
wspólne spotkanie przy herbacie i ciastku. To 
także moment, kiedy młodzież, szukając nowych 
zdobyczy wiary, odkrywa stare skarby Kościoła. 
Wielkie wrażenie robiły na mnie te momenty, 
kiedy mogliśmy razem medytować tajemnice 
Chrystusa, modląc się na różańcu, odprawiając 
drogę krzyżową czy śpiewając Akatyst ku czci 
Maryi, a więc robiąc to, co znane, tyle, że po-
kazane w nowy i piękny sposób. Często mylnie 
sądzimy, że „Nowa Ewangelizacja” to robienie 
czegoś nadzwyczajnego, czego nikt przedtem 
nigdy nie widział; chcemy od razu doświadczyć, 
zobaczyć, dotknąć. Czuwania młodzieżowe „Drogi 
Wewnętrznej” u redemptorystów, które w tym 

roku skupiają się wokół cnót i wybranych świę-
tych, pokazują mi, że słowa papieża Franciszka, 
mówiącego o wielkiej roli młodych w Kościele, są 
proroctwem spełniającym się na naszych oczach. 
Oto grupa prawie 200 ludzi każdego miesiąca 
spotyka się ze sobą wokół Jezusa, którego obec-
ności doświadczyli w swoim życiu. Ci młodzi są 
siłą Kościoła i dzięki nim ten Kościół przetrwa. 

Czy rzeczywiście Boga nie ma? To pytanie 
postawione na początku w tym kontekście wy-
daje się nieco dziwne. Oczywiście, zgodzimy się 
wszyscy, że na świecie jest wiele zła, które nie 
omija także Kościoła; są osoby, które zamiast 
niedzielnej Eucharystii wybierają galerię han-
dlową, a Boga próbują zastąpić pieniędzmi. Są 
wśród nich jednak i tacy, dla których rodzina, 
relacja, wspólnota, wreszcie wiara i Kościół nie są 
obojętne. Oni to właśnie swoim życiem wołają 
za papieżem Franciszkiem: Christus vivit! 

Zapomniałem jeszcze o jednym. Jeśli chcesz 
być szczęśliwy w życiu, to pamiętaj, że  bycie 
młodym to nie tylko pogoń za przemijającymi 
przyjemnościami i powierzchownymi sukcesami. 
Aby młodość spełniła swój cel na drodze twego 
życia, musi być okresem hojnego dawania siebie, 
szczerego ofiarowania, poświęceń, które kosztują, 
ale czynią nas owocnymi (CV 108). Nie zapomnij! 
Chrystus Żyje! Do zobaczenia na czuwaniach!
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Mocni 
Słowem

o. Przemysław Ilski CSsR
Misjonarz z Lublina

W drodze do...

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
jest odpowiedzią na wezwanie Kościo-
ła, który ze swej natury jest misyjny. 

Nasz charyzmat realizuje się poprzez głoszenie 
z misyjnym zapałem Ewangelii i wyjście do 
ludzi najbardziej ubogich i opuszczonych. Każdy 
redemptorysta jest misjonarzem i jego zada-
niem jest podążanie za Chrystusem, stawanie 
się apostołem i angażowanie się w  dzieło gło-
szenia Ewangelii.

Ojciec Święty Paweł VI w adhortacji apostol-
skiej Evangeli Nuntiandii napisał, że dzisiejszy 
świat nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków, 
którzy będą autentyczni w dziele głoszenia Ewan-
gelii. Do tego dzieła powołani są wszyscy wie-
rzący poprzez świadectwo swojego życia. Aby 
wypełnić to zadanie i być prawdziwym uczniem 
Chrystusa, potrzebna jest formacja, czyli droga, 
na której każdy chrześcijanin urzeczywistnia to 
powołanie. Taką drogę przechodzą redemptory-
ści - zarówno podczas formacji podstawowej (w 
seminarium i junioracie), w czasie której dokonuje 
się podstawowych decyzji dotyczących powo-
łania, jak i w trakcie formacji ciągłej (po ślubach 
wieczystych i święceniach), która jest drogą 
weryfikacji ideałów, nieustannego nawracania 
się i bycia dyspozycyjnym dla dzieła Odkupienia.

Jednym z etapów formacji ciągłej redempto-
rystów jest Tirocinium pastoralne. Stanowi ono 
bezpośredni etap w przygotowaniu do zaanga-
żowania misyjnego. Każdy redemptorysta prze-



Rodzina Odkupiciela 2 (84) 2019 11

Być redemptorystąW drodze do...

żywający ten  szczególny czas, przez teoretyczne 
i praktyczne zajęcia przygotowuje się do podjęcia 
działalności misyjnej w duchu świętego Alfonsa 
Liguoriego. Jest to okres, kiedy każdy z nas może 
na nowo pochylić się nad charyzmatem naszego 
Zgromadzenia. Wielu z nas, przeżywających ten 
etap formacji, trafia do Lublina po kilkuletniej 
pracy duszpasterskiej.

Do Tirocinium zostałem skierowany w czerw-
cu 2018 roku, po 13 latach pracy duszpasterskiej. 
Dziś, kiedy jestem prawie na półmetku, mogę 
powiedzieć, że jest to szczególny etap realizacji 

powołania, jakże inny od tego, który przeżywa-
łem do tej pory, pracując jako duszpasterz w na-
szych zakonnych parafiach. Przede wszystkim 
jest to czas, który mogę wykorzystać na rozwój 
intelektualny i duchowy. Sprzyja temu cała seria 
wykładów, które mają na celu przybliżać nam na 
nowo charakter naszej misji redemptorystow-
skiej.  W ramach Tirocinium każdy z nas ma moż-
liwość  udziału w pracy misyjnej prowadzonej 
pod kierunkiem doświadczonych misjonarzy. To 
szczególne doświadczenie wyjścia ze słowem 
Bożym do ludzi ubogich i opuszczonych oraz 
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Chrystusowej łaski, dzięki której dokonują się 
wielkie dzieła. Kilka dni temu wróciłem z takich 
misji, które miałem możliwość głosić w parafii 
Łaźniewo pod Warszawą. Czas tych misji świę-
tych pokazał mi, jak bardzo ważnym elementem 
naszej działalności jako redemptorystów jest 
głoszenie Dobrej Nowiny. To nic innego, jak 
wypełnienie testamentu Jezusa, który zwracając 
się do uczniów wypowiedział słowa: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 
(Mt 28,19). Głosić Boże Słowo to znaczy wypeł-
niać wolę Boga i trwać w charyzmacie Zgro-
madzenia Najświętszego Odkupiciela. Posługa 
w trakcie misji świętych pozwoliła mi również 
zrozumieć i dostrzec, że Bóg posługuje się mną 
pomimo moich słabości i wad.  Uświadomiłem 
sobie, że ewangelizując, sam jestem ewangeli-
zowany. Z drugiej strony pojawiły się też liczne 
pytania, które dotyczą poszukiwania nowych 
metod głoszenia Ewangelii. Są one jak najbar-
dziej zasadne, ponieważ oprócz ludzi, którzy są 

w Kościele, zawsze trzeba docierać do tych, któ-
rych z różnych przyczyn nie ma we wspólnocie 
wiernych. Jako redemptoryści, a więc ci, którzy 
szczególnie w swoim charyzmacie jesteśmy 
posłani do najbardziej ubogich i opuszczonych, 
mamy jeszcze wiele do zrobienia. Stąd wypływa 
konieczność otwarcia na działanie Ducha Świę-
tego, by skutecznie odczytywać duchowe, często 
nawet nieuświadomione pragnienia współcze-
snego człowieka.

Dla mnie osobiście Tirocinium, jest właśnie 
takim czasem uświadomienia sobie i przypo-
mnienia, że jako duchowy syn św. Alfonsa jestem 
przede wszystkim misjonarzem. Powołanie do 
misji, a więc wyjścia do ludzi ubogich i opusz-
czonych, jest moim pierwszym zadaniem. Jest 
to nie tylko wypełnienie testamentu naszego 
Ojca Założyciela, ale przede wszystkim znak 
tego, że dopóki głoszone jest słowo Boże, Ko-
ściół jest żywy. Bogu niech będą dzięki, że my, 
redemptoryści, tak pięknie wpisujemy się w tę 
żywotność Kościoła.



Rodzina Odkupiciela 2 (84) 2019 13

Być redemptorystą

Współczesna 
sykomora

„Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się  

na sykomorę,  
aby móc Go ujrzeć…”  

(Łk 19,4)

o. Dawid Wilczyński CSsR
Redaktor Radia Maryja

Na kartach Ewangelii znajdziemy historię celnika Za-
cheusza - człowieka, który ze względu na pełniony 
zawód znajdował się na marginesie żydowskiego 

społeczeństwa. Miał on niewiele wspólnego z Jezusem; niemniej 
jednak tajemnicza postać Proroka z Nazaretu intrygowała go do 
tego stopnia, że na wieść o Jego przybyciu do Jerycha w sercu 
Zacheusza zrodziło się pragnienie i potrzeba zobaczenia Chrystusa.  
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Wiele o Nim słyszał, zapragnął więc Go spotkać. 
Na jego drodze stały jednak dwie przeszkody: niski 
wzrost i otaczający Jezusa tłum. W tym miejscu 
„pojawiła się” sykomora – drzewo, przy pomocy 
którego Zacheusz spotkał Jezusa, a to spotkanie 
przemieniło jego życie: Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abra-
hama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać 
i zbawić to, co zginęło (Łk 19,9-10).

Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem 
pozostawił swoim uczniom misję głoszenia 
Dobrej Nowiny i prowadzenia człowieka do 
spotkania z Bogiem, ku zbawieniu: Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,15-16). 
Kościół od chwili Zesłania Ducha Świętego wy-
pełnia zadanie powierzone mu przez Zbawiciela. 
W tę misję od 287 lat wpisuje się Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela – redemptoryści. 

Priorytetowym zadaniem każdego redemp-
torysty jest głoszenie Obfitego Odkupienia naj-
bardziej potrzebującym. Wskutek nieustannie 
zmieniającego się oblicza współczesnego świa-

ta, polscy redemptoryści podejmują się tego 
wyzwania na wiele różnych sposobów, wśród 
których szczególne miejsce zajmuje głoszenie 
misji parafialnych i rekolekcji. Od 27 lat w krwio-
obieg Zgromadzenia wpisuje się posługa Radia 
Maryja oraz dzieł przy nim powstałych. „Katolicki 
głos w twoim domu” jest mocno zakorzeniony 
w duchowości redemptorystów i założyciela 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, św. 
Alfonsa Marii de Liguori.

Już w pierwszych latach swojej kapłańskiej 
posługi św. Alfons założył coś, co pełniło funk-
cję podobną do Radia Maryja, mianowicie tzw. 
„kaplice wieczorne”. Stanowiły one narzędzie 
ewangelizacji w miejscach, w których ludzie 
prowadzili swoje codzienne życie. Były one praw-
dziwym i szczególnym źródłem wzrostu w wierze, 
ale i wychowania moralnego, apostolskiego oraz 
społecznego; służyły również wzajemnej pomocy 
wśród potrzebujących. Pod koniec życia Ojca 
Założyciela działały 72 takie kaplice.

Pomiędzy tym systemem osiemnastowiecz-
nych „kaplic wieczornych”, a współczesnym 
oddziaływaniem za pomocą Radia Maryja można 
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dostrzec swoistą analogię: tematy społeczne 
i religijne były obecne wtedy, są obecne rów-
nież i współcześnie. Święty Alfons nie czekał na 
słuchacza, lecz poszukiwał wiernych, sam do 
nich wychodził, o co i dzisiaj apeluje następca 
św. Piotra – papież Franciszek. Teraz wystarczy 
odbiornik radiowy połączony z odrobiną dobrej 
woli, aby dom, miejsce pracy czy samochód stały 
się współczesnymi „kaplicami wieczornymi”.

Podobnie jak za czasów św. Alfonsa „kaplice 
wieczorne” były otwarte dla każdego, tak i teraz 
każdy jest zaproszony, aby w szerokiej ofercie 
programowej Radia Maryja znaleźć coś dla sie-
bie. Mikrofon, odbiornik i otwarta antena stały 
się narzędziami do ogniskowania spotkań ludzi 
mających często różne zdanie i opinie, wierzących 
i niewierzących.

Św. Alfons był doktorem prawa świeckiego 
i kościelnego, adwokatem, autorem „Teologii 
moralnej” i 110 innych pozycji książkowych. Był 
również malarzem, architektem, niezrównanym 
klawesynistą i kompozytorem, jednym słowem 
- wszechstronnie utalentowanym artystą. Dane 
od Pana Boga dary wykorzystywał, aby wpły-
wając na różne sfery ludzkiej wrażliwości, pro-
wadzić człowieka do spotkania z Najświętszym 
Odkupicielem. Doskonale rozumiał to także św. 
Klemens Hofbauer  – apostoł Warszawy, którego 
posługa miała charakter „nieustannej misji”. Jej 
charakterystyczną cechą była bogata i wszech-

stronna działalność duszpasterska, obejmująca 
całego człowieka. Dzięki temu kościół św. Be-
nona szybko stał się centrum życia religijnego 
ówczesnej Warszawy. W podobny sposób bo-
gactwo i różnorodność programu Radia Maryja 
sprzyjają integralnemu rozwojowi słuchacza.

Od 27 lat nasza rozgłośnia gości w domach Po-
laków na całym świecie. Transmisje nabożeństw, 
krzewienie wiary, propagowanie kultury, wia-
domości z kraju, świata i życia Kościoła to tylko 
niewielka część tego, co ma do zaoferowania. 
Program Radia Maryja oparty jest na trzech fi-
larach: modlitwie, katechezie oraz bezpośrednim 
kontakcie ze słuchaczami, na który przeznaczona 
jest największa część czasu antenowego. Od po-
czątku swojej posługi stacja była i jest blisko ludzi, 
wśród których jest wielu chorych, cierpiących, 
samotnych, niepełnosprawnych i posuniętych 
w latach. Pięknie wyraża to charyzmat Zgroma-
dzenia Najświętszego Odkupiciela, realizujący 
się w wychodzeniu do najuboższych i opuszczo-
nych. Wyraz tego dał św. Alfons, który chciał, 
aby jego współbracia wznosili swoje domy na 
peryferiach, ułatwiając biednym i odrzuconym 
słuchanie słowa Bożego oraz przystępowanie do 
sakramentów. W wiernym wypełnianiu naszego 
charyzmatu, a zarazem w przekonaniu o aktu-
alności misji podejmowanej przez Radio Mary-
ja, ugruntowuje nas Ojciec Święty Franciszek. 
Apeluje on do kapłanów, aby szli na peryferie 
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społeczeństwa, Kościoła i świata, będąc blisko 
zwykłych ludzi, których głos nie jest słyszalny 
przez wielkich i możnych. Papież wzywa nas do 
tego, byśmy byli blisko owiec, które najbardziej 
potrzebują pasterza – tak blisko, abyśmy zostali 
naznaczeni „zapachem owczej wełny”.

Wspólnota redemptorystów od począt-
ku miała charakter apostolski, tzn. istniała ze 
względu na misję głoszenia Ewangelii ubogim 
i opuszczonym. Przełożony Generalny Zgroma-
dzenia Najświętszego Odkupiciela, o. Micha-
el Brehl, z okazji ćwierćwiecza posługi Radia 
Maryja podkreślił jego wkład w dzieło realizo-
wane przez Zgromadzenie: Świętując 25-lecie 
istnienia Radia Maryja, składamy podziękowanie 
za liczne błogosławieństwa – za miliony ludzi, 
którzy słuchali Słowa Bożego, modlili się 
na różańcu wspólnie z Matką Najświętszą, 
odnowili swoje postanowienie kroczenia za 
Jezusem Odkupicielem oraz służyli pokornie 
i z poświęceniem swym braciom i siostrom. 
Jakże wielu młodych ludzi otrzymało pomoc 
w rozeznaniu ich powołania do kapłaństwa, życia 
konsekrowanego, chrześcijańskiego małżeństwa, 
rodziny i innych posług, które są kontynuacją 
misji Jezusa! Jakże wielu rodziców znalazło 
odwagę i nadzieję, by tworzyć chrześcijański 
dom i wychowywać swe dzieci w wierze! Jakże 
wielu starszych ludzi zostało pocieszonych przez 
przyjazne głosy płynące do ich domów, gdzie 
często żyją samotnie!

Potwierdzeniem tego, iż działalność Radia 
Maryja i dzieł przy nim powstałych wpisuje się 
w charyzmat Zgromadzenia Najświętszego Odku-
piciela, jest także prawodawstwo Zgromadzenia. 
W konstytucji nr 5 czytamy, że redemptoryści 
mają obowiązek głoszenia Ewangelii otwarcie, 
solidaryzowania się z ubogimi i popierania ich 
fundamentalnych praw do sprawiedliwości 
i wolności, stosując środki, które byłyby zgodne 
z Ewangelią, a zarazem skuteczne. Warto zauwa-
żyć, że Konstytucje, mówiąc o opcji na rzecz ubo-
gich, podkreślają zarówno wymiar religijny, jak 
i społeczny posługi redemptorystów. Charyzmat 

Zgromadzenia znajduje swój wyraz w ofercie 
programowej Radia Maryja, wykraczającej poza 
format mediów ściśle konfesyjnych.

Konstytucje redemptorystów mówią zarazem 
o dynamizmie misyjnym, którym powinna się 
charakteryzować posługa współbraci. Zgroma-
dzenie Najświętszego Odkupiciela w podejmo-
wanych działaniach powinno być ofensywne, 
dawać odpowiedź na rzeczywistość oraz starać 
się nie tylko za nią nadążać, ale wpływać na 
jej kształt, także w wymiarze socjologicznym, 
ponieważ człowieka jako „istoty społecznej” nie 
da się wyizolować ze społecznego kontekstu. 
Stąd też obecność Katolickiej Nauki Społecznej 
na falach Radia Maryja, które nie tylko ewange-
lizuje, ale również rozwija w swoich słuchaczach 
odpowiednie postawy i wzorce - od lat toruńska 
rozgłośnia wspiera, a także sama podejmuje 
wiele inicjatyw, które mają krzewić w Pola-
kach patriotyzm.

W doświadczeniu przez Zacheusza przemie-
niającego spotkania z Jezusem niebanalną rolę 
odegrała sykomora. To przy jej pomocy celnik 
pokonał trudności, które stały na drodze do 
spotkania z Mistrzem z Nazaretu. Dzięki niej 
dostrzegł spojrzenie Jezusa i w ten sposób do-
świadczył Jego miłości. Czasem jakaś drobna rzecz 
czy okoliczność staje się pomocą w spotkaniu 
ze Zbawicielem.

W liście z okazji jubileuszu 20-lecia powsta-
nia Radia Maryja, Ojciec Święty Benedykt XVI 
za pośrednictwem Sekretarza Stanu, kard. Tar-
cisio Bertone, skierował do Rodziny Radia Ma-
ryja następujące słowa: W pierwszym rzędzie 
na falach waszego Radia doświadczyć można 
spotkania z Bogiem poprzez modlitwę i kate-
chezę. Setki świadectw nawróceń zawartych 
w serii książek By odnowić oblicze ziemi oraz 
codzienne rozmowy ze słuchaczami na antenie 
są wymownym potwierdzeniem, że na prze-
strzeni 27 lat działalności Radia Maryja stało się 
ono dla wielu osób swoistą sykomorą, dzięki 
której dostrzegają przychodzącego Najświęt-
szego Odkupiciela.
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Bo ja 
nie wstydzę się 

Jola Zatorska
Świecka Misjonarka 

Najświętszego Odkupiciela

To wezwanie Jezus kieruje do apostołów na zakończenie swojej misji na ziemi, przed 
powrotem do Ojca. Słowa wypowiedziane w takim momencie stały się Jego swoistym 
testamentem. Chrystus rzadko używa formy nakazu, najczęściej zwraca się z propozycją 

„jeśli chcesz”; tu zaś stosuje wyraźnie tryb rozkazujący „idźcie”, „głoście”, „nauczajcie”. Przykazanie 
Jezusa jest tak przejrzyste, że nie dopuszcza niezrozumienia ani żadnej wymówki. Ci, którzy wierzą 
Jego Słowu, są posłani na krańce świata, aby głosić, że obietnica zbawienia stała się rzeczywistością. 

EWangElii

Duchowość
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Przepowiadanie Dobrej Nowiny musi być po-
łączone z takim stylem życia, który pozwoli na 
rozpoznanie uczniów Pana, gdziekolwiek się 
znajdą.  Kościół przez wieki, chcąc być posłuszny 
i wierny Słowom Jezusa, starał się ten nakaz re-
alizować; istnieje bowiem po to, by 
w każdym czasie nieść Ewangelię 
każdemu człowiekowi w każdym 
miejscu. W nakazie Jezusa odkry-
wamy źródło ewangelizacji. Także 
w czasach nam współczesnych  
obserwujemy, jak Duch Święty 
prowadzi w tym kierunku Kościół, 
m.in. poprzez nauczanie kolejnych 
papieży oraz wzbudzanie nowych 
form ewangelizacji. „Nowość” 
to słowo klucz we współcze-
snym ewangelizowaniu.

Na ten temat powstało wiele 
opracowań, książek i prac naukowych, które są 
powszechnie dostępne, dlatego też w tym arty-
kule chcę podzielić się doświadczeniem ewange-
lizacji „w praktyce” z perspektywy osoby, która 
od 28 lat podejmuje się tego dzieła i odkrywa 

je jako swoją misję życiową. Dar powołania 
do ewangelizacji otrzymałam (czy też raczej 
odkryłam) w czasie Światowych Dni Młodzieży 
w Częstochowie w 1991 roku. Z wieloma osobami 
z duszpasterstwa akademickiego uczestniczy-

liśmy w Forum Ewangelizacyj-
nym, mającym nas przygotować 
do posługi w czasie ŚDM-ów. 
W trakcie jednej z modlitw uwiel-
bienia doznałam bardzo mocne-
go przynaglenia, by uklęknąć, by 
nieco odizolować się od tego, co 
na zewnątrz. W tej wewnętrz-
nej ciszy doświadczyłam realnej 
obecności Jezusa, który był bardzo 
smutny. Zrodziło się we mnie peł-
ne zdziwienia pytanie: dlaczego? 
Przecież jest tutaj tylu młodych 
ludzi, z którymi uwielbiamy Go, 

cieszymy się, wychwalamy Jego imię. Wtedy 
przyszło zrozumienie - poza tą salą, w świecie, 
jest tak wiele osób, które nie znają Chrystusa 
i Jego miłości, które żyją w ciemności, piekle 
nałogów, w samotności. Niemal natychmiast 

„Idźcie na 
cały świat 

i głoście 
Ewangelię 
wszelkiemu 

stworze-
niu!” 

(Mk 16,15)
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postanowiłam odpowiedzieć: Panie Jezu, ja chcę 
tam pójść, zanieść Ciebie, nie mogę zatrzymać 
tego, co dałeś mi doświadczyć, tego, że dałeś 
mi się poznać, swoją miłość, podarowałeś mi 
nowe życie i światło. Tak naturalnie zrodziło się 
we mnie to pragnienie, że nie zastanawiałam 
się wtedy, jak to zrobię, skoro mam komplek-
sy i wstydzę się odzywać do obcych ludzi. To 
w ogóle nie grało roli, najważniejsze było, aby 
to pragnienie Jezusa, które wtedy odkryłam, 
realizować, niosąc Go tam, gdzie brakuje miło-
ści i światła. Tamto doświadczenie, będące dla 
mnie wewnętrznym wezwaniem 
i przynagleniem, towarzyszy mi 
przez całe życie. Pomaga mi też 
przetrwać w różnych momentach 
kryzysowych, które się pojawia-
ją. Tak zaczęła się moja przygoda 
z ewangelizacją, która dla mnie 
jest misją. 

Słowo ewangelizacja pochodzi 
z języka greckiego euaggelizein  
i znaczy „głosić Dobrą Nowinę”.  
Postawmy sobie pytanie: w jaki 
sposób mamy to zrobić? Odpo-
wiedź jest prosta – możemy to 
uczynić na dwa sposoby: głosić 
życiem i słowem. Świadectwo 
życia, czyli styl funkcjonowania 
polega na tym, by żyć tak jak Jezus 
i codziennie kierować się warto-
ściami Ewangelii. Chrześcijanie mają wyróżniać 
się w świecie i czynić jak najlepiej to, do czego 
zostali powołani, po prostu być specjalistami 
w swojej dziedzinie: dobrymi mężami, żonami, 
rodzicami, kapłanami, siostrami zakonnymi itd. 
Kiedy to się stanie? Kiedy odkryję, kim jestem, 
jaka jest moja tożsamość i gdy uświadomię 
sobie, że jestem dzieckiem Boga. To da mi siły 
i motywację, aby żyć jak Jego ukochana córka, 
a nie sierota czy niewolnik. Jeśli uświadomię 
sobie, że moje dary i talenty pochodzą od Boga, 
inni, patrząc na moje życie, zaczną pytać: skąd 
ona to ma? Dlaczego tak żyje? Skąd się to bierze? 

Wtedy nadarza się doskonała okazja, by mówić 
wprost o Jezusie, kim On jest dla mnie.

Jestem z pokolenia, które dorastało, gdy 
św. Jan Paweł II wzywał cały Kościół do No-
wej Ewangelizacji. W encyklice Redemptoris 
Missio mówił, że oprócz krajów misyjnych oraz 
takich, w których struktury kościelne są żywe 
duszpastersko, istnieją liczne sytuacje, gdy całe 
państwa lub grupy ochrzczonych utraciły sens 
żywej wiary i żyją jakby Boga nie było. Wzywał 
więc wielokrotnie całą wspólnotę Kościoła do 
podjęcia wysiłku ewangelizacyjnego wyjaśniając, 

że powinien być on realizowany 
„z nową gorliwością, nowymi 
metodami i z zastosowaniem 
nowych środków wyrazu” (Ve-
ritatis Splendor, 106). Wielu nie 
rozumiało tego określenia, przecież 
Kościół od zawsze ewangelizo-
wał… O co chodziło papieżowi?  
O nowość! 

Nowy zapał ewangelizacyjny 
bierze się z osobistego doświad-
czenia spotkania z Jezusem. Nie 
pociągniesz innych do Zbawiciela, 
jeśli sam nie będziesz miał z Nim 
żywej relacji. Mając to doświad-
czenie w sobie mogę zafascy-
nować innych Jezusem, którego 
znam. U mnie właśnie tak było 
- zachwyciłam się Bogiem przez 

świadectwo osób biorących udział w pieszej piel-
grzymce do Częstochowy. Zobaczyłam młodych 
ludzi, którzy przyjaźnili się z Jezusem i rozmawiali 
z Nim. To wzbudziło we mnie pragnienie po-
znania Chrystusa. Zaczęłam czytać Ewangelię 
i zachwyciłam się Mistrzem z Nazaretu, który 
jest wyjątkowy - nikogo takiego w życiu jeszcze 
nie spotkałam. Pociągnął mnie sposobem trak-
towania człowieka, jak choćby jawnogrzesznicy 
czy Zacheusza oraz dawaniem kolejnej szansy 
i nowego życia pełnego nadziei. Czytając słowo 
Boże wiedziałam, że Jezus jest taki sam także 
dziś i tak samo postępuje ze mną. Dokonał się 

„Idźcie więc 
i czyńcie 

uczniów ze 
wszystkich 
narodów, 
udzielając 
im chrztu 

w imię Ojca 
i Syna, 
i Ducha 

Świętego.” 
(Mt 28,19)
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przewrót w moim myśleniu: Bóg przestał być 
surowym sędzią, stał się bliskim, kochającym, 
przebaczającym Ojcem, Przyjacielem. Z tego 
właśnie wynika nowy zapał, z odkrywania Jezusa 
i budowania z Nim żywej relacji. W dzieło ewan-
gelizacji winni zaangażować się wszyscy – nie 
tylko kapłani czy zakonnicy, ale także świeccy, 
promując swoim stylem życia cywilizację miłości.

Jak głosić  Ewangelię współczesnemu czło-
wiekowi? To pytanie Kościół powinien sobie 
stawiać nieustannie. W adhortacji po synodzie na 
temat nowej ewangelizacji Evangelii Gaudium 
papież Franciszek zwraca uwagę, że żyjemy 
dziś „nie tyle w epoce zmian, ile znajdujemy się 
w sytuacji zmiany epoki”. Ewangelia powinna 
być przekazywana jako „odwieczna nowość”, bo 
sam Chrystus „jest zawsze młody i jest zawsze 
źródłem nowości”. Ojciec Święty uważa, że nie 
można już tylko czekać, aż ludzie przyjdą, trzeba 
ich aktywnie poszukiwać, wychodzić na „egzy-
stencjalne peryferie” dzisiejszego świata. „Jezus 
Chrystus może również rozbić uciążliwe schema-
ty, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje 
nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za 
każdym razem, gdy staramy się powrócić do 
źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, 
pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne 
formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa 
zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata.” 
(Evangelii Gaudium, 11) 

Aby być otwartym na tę nowość, bardzo 
ważne jest osobiste doświadczenie żyewgo 
Boga i zapał, który Duch Święty ciągle chce 
w nas ożywiać. Istotna jest również odpowiednia 
formacja, aby „nie wypalić się” zbyt szybko, by 
umieć jak najlepiej dotrzeć do współczesnego 
człowieka. Duch Święty wzbudza w Kościele 
w ostatnim czasie różne ruchy, dzieła i wspól-
noty, poprzez które chce przygotować nowych 
ewangelizatorów do misji głoszenia Królestwa 
Bożego. Sama mam osobiste doświadczenie 
takich dwóch sposobów ewangelizacji i formacji 
uczniów-misjonarzy: Szkoły Nowej Ewangelizacji 
Świętego Andrzeja i kurs Alpha.  

Jest jeszcze jeden aspekt, który chcę podkre-
ślić - ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie 
Kościoła i z jej mandatu. Nie jestem wolnym 
elektronem, który sobie wymyślił, że będzie 
ewangelizował - kiedy Jezus dał nakaz misyj-
ny, skierował go do swoich uczniów – aposto-
łów. Najpierw zgromadził Dwunastu i stworzył 
z nich wspólnotę, później rozesłał ich na krańce 
świata, by zanieśli wszystkim Dobrą Nowinę 
o zbawieniu. Przez chrzest jestem wszczepiona 
w Chrystusa i w Kościół, Jego mistyczne Ciało. To 
jest moje środowisko doświadczania Boga, wzra-
stania i rozwoju; to ta wspólnota mnie posyła, 
mówiąc: idź do świata. Od 24 lat moją rodziną, 
w której uczę się być uczniem – misjonarzem, 
są redemptoryści. Wszystko zaczęło się od spo-
tkania z misjonarzem o. Jackiem Dublem CSsR, 
który prowadził misje ewangelizacyjne w naszej 
diecezji, szukając świeckich współpracowników. 
Zapraszał nas do ekip misyjnych, poznawaliśmy 
innych misjonarzy redemptorystów, uczyliśmy 
się od nich nie tylko warsztatu, ale też tego, 
co to znaczy głosić Ewangelię w charyzmacie 
redemptorystowskim. Po rocznej współpracy 
i letnich rekolekcjach powstała wspólnota ewan-
gelizacyjna „Pieśń Nowa”, która podejmuje dzieła 
apostolskie we współpracy ze Zgromadzeniem 
Najświętszego Odkupiciela. Jezus pociągnął 
mnie jeszcze mocniej pięknem duchowości 
redemptorystowskiej i zaszczepił pragnienie 
tej najpełniejszej współpracy i uczestnictwa 
świeckich w życiu apostolskim Zgromadzenia, 
jakim jest pełnienie posługi Świeckiego Misjo-
narza Najświętszego Odkupiciela (na ten mo-
ment w Prowincji Warszawskiej jest dziesięcioro 
takich misjonarzy - w Toruniu, Bardzie Śląskim 
i Głogowie).

„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bo-
wiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego 
wierzącego” - niech ta zachęta świętego Pawła 
ożywia każdego z nas do podejmowania misji 
ewangelizacyjnej, którą otrzymaliśmy od Pana 
Jezusa – naszego Mistrza i Zbawiciela.
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O. Tom Forrest, 
redemptorysta – 

wielkość 

Boży szaleniec

O. Jacek Dembek CSsR
Wykładowca WSD

w zwyczajności

Gdy poproszono mnie o napisanie 
wspomnienia poświęconego ojcu 
Tomowi Forrestowi, redemptory-

ście, zgodziłem się natychmiast. Jego postać jest 
bowiem ciągle bardzo żywa w mojej pamięci 
pomimo faktu, że od czasu, 
gdy mieszkaliśmy wspól-
nie w domu zakonnym 
naszego Zgromadzenia 
w Waszyngtonie, minęło 
już dwadzieścia siedem lat. 
Nasze pokoje znajdowały 
się w suterenie klasztoru, 
siłą rzeczy spotykaliśmy 
się więc bardzo często, nie 
tylko w kaplicy, refekta-
rzu czy sali wspólnej, ale 
również w bardzo proza-
icznych sytuacjach dnia 
powszedniego. Gdy jed-
nak zasiadłem do pisania 
tego tekstu, uświadomiłem 
sobie, ze będzie to trudne zadanie. Wiedziałem 
o wielkiej działalności ojca Toma, ale na co dzień 
znalem go jako współbrata, sąsiada, całkiem 
zwyczajnego człowieka - chętnie dzielącego się 
swoim bogatym doświadczeniem, ale robiącego 

to w sposób prosty, bez jakiegoś narzucania się 
czy skupiania na sobie.

Usłyszałem o nim na długo przed naszym 
spotkaniem, ba, przed moim wstąpieniem do 
Zgromadzenia Redemptorystów. W naszym 

toruńskim duszpasterstwie 
akademickim spotkałem się 
z Ruchem Odnowy w Du-
chu Świętym, który stawał 
się właśnie wtedy, na po-
czątku lat osiemdziesiątych, 
coraz bardziej popularny 
w Polsce. Niemożliwym 
było nie usłyszeć o ojcu 
Forreście, jednym z czoło-
wych liderów katolickiego 
ruchu Odnowy. Gdy po-
znałem go osobiście, byłem 
jeszcze bardziej świadomy 
wszystkiego, co ten kapłan 
zdziałał, jak wielkie i waż-
ne dla całego Kościoła były 

jego inicjatywy i dzieła. Gdy siedziałem obok 
niego w refektarzu klasztornym czy słuchałem 
jego kazań głoszonych dla naszej wspólnoty, nie 
byłem świadkiem niczego niezwykłego, żadnych 
nadzwyczajnych znaków Ducha Świętego, eg-
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zaltowanego entuzjazmu czy wybuchów nie-
kontrolowanej radości. Zarazem jednak… No 
właśnie, ta „zwykłość” była płaszczyzną, na 
której bez wątpienia obcowałem z kimś praw-
dziwie niezwykłym. Dzięki tej jego zwyczajności 
mogłem – ja, młody kapłan, kilka miesięcy po 
święceniach – bez skrępowania rozmawiać z tym 
gigantem Ducha.

Ojciec Tom Forrest urodził się w nowojor-
skiej dzielnicy, Brooklynie, 18 czerwca 1927 roku. 
Niemal natychmiast po święceniach (1954 r.) 
został wysłany do pracy na Wyspach Karaib-
skich. Ten właśnie region obejmowała swoją 
misyjną działalnością Prowincja Baltimore, do 
której należał. Nawet dziś, pomimo że mówimy 
o prawdziwie rajskim zakątku świata, pozostaje 
to rejon, w którym wielu ludzi żyje w ogromnym 
ubóstwie, często będąc pozbawionymi możli-
wości rozwoju, o ile nie uda im się wyjechać 

z rodzinnej wyspy. Wśród takich właśnie ludzi o. 
Tom pracował przez 23 lata. Tam też zetknął się 
z odnową charyzmatyczną, która rozwijała się 
już od wielu lat we wspólnotach protestanckich, 
podczas gdy Kościół Katolicki jeszcze na początku 
lat sześćdziesiątych patrzył na ten ruch z pewną 
podejrzliwością. Z tym czasem jest związana 
anegdota, która pokazuje, jak ważnymi dla o. 
Toma byli ludzie, do których Bóg go posłał. Gdy 
na początku lat siedemdziesiątych w Stanach 
Zjednoczonych miały miejsce pierwsze wielkie 
spotkania liderów coraz szerzej rozwijającego się 
katolickiego ruchu charyzmatycznego, o. Tom 
pojawił się na jednym z takich spotkań z dużą 
grupą ludzi z parafii, w której wówczas pracował 
(było to Aguas Buenas w Puerto Rico). Tak było 
zawsze: zawsze z ludźmi i dla ludzi - o. Tom nie 
wyobrażał sobie realizacji swojej misji inaczej, 
jak tylko we współpracy ze świeckimi.
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Nie sposób nie pomyśleć tu o św. Alfonsie 
Liguorim, założycielu Zgromadzenia Redempto-
rystów. To właśnie w jego misyjnej działalności 
uwidacznia się, że współpraca ze świeckimi, 
a zwłaszcza dostrzeżenie, że realizacja ich 
własnego powołania ma istotny udział w po-
słannictwie misyjnym Kościoła, jest niezwykle 
ważna. Umiłowanie Założyciela oraz wierność 
jego myśli i ideałom były czymś charaktery-
stycznym dla o. Forresta. W swoich kazaniach 
i naszych rozmowach o. Tom bardzo często po-
woływał się na św. Alfonsa i jego przekonanie 
o konieczności całkowitego oddania się głoszeniu 
Obfitego Odkupienia, aż do wyczerpania sił. Tak 
też pamiętają go jego współpracownicy: jako 
człowieka, który nie wiedział, co to marnowanie 
czasu, powtarzającego często, niemal jak refren, 
słowa: „Kościół istnieje dla ewangelizacji!”. Fakt, 
że odwiedził z kazaniami, konferencjami i rekolek-
cjami, ponad 100 krajów świata, przeprowadził 
dwie serie międzynarodowych rekolekcji dla 
księży, w których wzięło udział w sumie ponad 
11 tysięcy duchownych, wskazuje na tę jego 
bezkompromisowość w oddaniu się realizacji 
dzieła Chrystusa. Miał już prawie 80 lat, gdy 
przyjechał do naszego seminarium w Tuchowie, 
by wygłosić rekolekcje dla braci kleryków.

„Zwykłość” o. Toma była tym bardziej ude-
rzająca i poruszająca, gdy pomyśleć o tym, co 
zdziałał i z kim współpracował.

Poruszony od pierwszych dni pontyfikatu 
osobowością św. Jana Pawła II, którego spotkał 
krótko po jego wyborze, a z którym później wie-
lokrotnie rozmawiał, zapraszany przez niego do 
Watykanu (czy to formalnie, czy po prostu na 
śniadanie lub obiad), dostrzegł w osobie Ojca 
Świętego kogoś, kto jest w stanie zrozumieć 
zarówno konieczność bliskości z ludźmi, jak 
i potrzebę nowej ewangelizacji. Ojciec Tom, 
dowiedziawszy się, że jestem rodakiem Wielkiego 
Papieża, wspominał chętnie różne momenty ich 
relacji, jak choćby pewien wieczór, gdy po jakimś 
wielkim spotkaniu na Placu św. Piotra św. Jan 

Paweł II zatrzymał się z grupą ludzi, w której 
był również o. Tom. Wieczór zapadał, a papież 
kontynuował swoją rozmowę z wiernymi, jakby 
nie było nic ważniejszego, jak gdyby ta wła-
śnie chwila była czasem danym przez Boga na 
to spotkanie.

Nic dziwnego, że z tej relacji powstało dzieło 
Ewangelizacja 2000. W roku 1983, pracując nad 
organizacją Pierwszych Światowych Dni Mło-
dzieży, które odbyły się w 1984 roku, o. Tom 
zaproponował przedstawicielom wszystkich 
ruchów w Kościele Katolickim podjęcie spe-
cjalnego przygotowania do Wielkiego Jubile-
uszu 2000. Proponował zainicjowanie w 1990 
roku dekady, w ramach której każdy kolejny rok 
skupiałby się na jakimś temacie. Św. Jan Paweł 
II w pewnym wymiarze podjął tę inspirację, 
poświęcając lata 1997 – 1999 Osobom Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze 
jednej wielkiej osobie, która wywarła wielki 
wpływ na o. Toma. Była to św. Matka Teresa 
z Kalkuty. Nawiązał z nią bliższe relacje, gdy 
w roku 1981 Międzynarodowe Biuro Komunikacji, 
służące koordynacji działalności ewangelizacyjnej 
i odnowy w Duchu Świętym (o. Forrest kierował 
nim w latach 1978 – 1984), zostało przeniesione 
z Brukseli do Rzymu. Bardzo często odprawiał 
poranne Msze Święte w klasztorze na rzymskim 
wzgórzu Celio, gdzie przebywała Matka Teresa. 
Jej skromny i ubogi styl życia stanowił dla niego 
niewątpliwą inspirację. Sam byłem świadkiem, 
gdy przez kilka miesięcy dzieliłem z nim stół, jak 
potrafił zadowolić się najprostszym posiłkiem, 
nigdy nie oczekując czegoś specjalnego.

Ojciec Tom Forrest, redemptorysta, odszedł 
do Pana 16 lipca 2018. Jestem pewny, że każdy, 
kto miał okazję zetknąć się z tym zwyczajnym 
w swojej wielkości człowiekiem, nigdy go nie 
zapomni – jego oraz głoszonych z mocą i prze-
konaniem słów: „Kościół istnieje dla ewangeli-
zacji”, z których wynika, że i my istniejemy dla 
tego dzieła.
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Rodzina Rodziny

Nie byłoby mnie w Rodzinie Odku-
piciela, gdyby nie wierzący rodzice 
i ośmioro rodzeństwa, czyli moja 

rodzina biologiczna. To od nich usłyszałam Dobrą 
Nowinę i uczyłam się pomagać innym, służyć im 
i dzielić się tym, co posiadam. Dzięki temu mo-
gło dojść do wydarzenia, któ-
re na zawsze odmieniło moje 
życie. Było nim uczestnictwo 
w Oazie, na którą zaprosił mnie 
osobiście jej założyciel, ks. 
Franciszek Blachnicki. Byłam 
wtedy nastolatką. Tym spo-
sobem poznałam moją kolejną 
rodzinę, w której trwam od lat 
60-tych ubiegłego wieku po 
dziś dzień.

Dla wyjaśnienia, czym jest 
Oaza, chcę powiedzieć, że to 
forma rekolekcji. Organizowa-
ne są one dla ludzi pragnących 
spotkać Jezusa. Ich celem jest 
przyjęcie Go do swojego życia 
jako Pana i Zbawiciela. Dziś Oaza funkcjonuje 
w ramach Ruchu Światło-Życie, którego fun-
damentalną metodą pracy jest ewangelizacja 
przez formację, która ma prowadzić do diakonii, 
czyli służby. W ten sposób realizujemy zasadę 
życie z życia. Ruch ma zatem charakter ewange-
lizacyjny - jego zadaniem jest prowadzenie do 
dojrzałego chrześcijaństwa i służby w Kościele 

przez życie słowem Bożym, modlitwę i liturgię. 
W ramach działalności Ruchu formują się dzieci, 
młodzież, dorośli, rodziny (tzw. Domowy Kościół), 
klerycy i kapłani. Wszystkie te grupy mają wła-
sny program wzrastania, który realizują poprzez 
systematyczne cotygodniowe lub comiesięczne 

spotkania. Dla skutecznej re-
alizacji misji ewangelizacyjnej 
tworzymy tzw. diakonie, m.in. 
modlitwy, liturgii, muzyczną, 
wychowawczą, społeczną, sło-
wa, deuterokatechumenatu, czy 
środków przekazu.

Ruch Światło-Życie został za-
początkowany przez Czcigodne-
go Sługę Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego, którego miałam 
szczęście osobiście poznać i wie-
le lat z nim współpracować. 
Był to „człowiek wiary konse-
kwentnej”, odważny, całkowicie 
oddany Bogu i posłuszny Jego 
woli. Z gorliwością realizował 

Chrystusowy nakaz głoszenia Królestwa Bożego. 
Jego wytrwałość była potęgowana osobistym 
doświadczeniem - w młodości bowiem utracił 
wiarę i próbował prowadzić życie bez Boga, 
intensywnie pracując jednak nad swoim charak-
terem. Gdy w czasie okupacji znalazł się w celi 
więziennej i oczekiwał na wykonanie wyroku 
śmierci, przeżył nawrócenie. Bóg przyszedł do 

wyzwalający
Wolni i 
Stanisława Orzeł INMK
Świecka konsekrowana

„Ku wolności 
wyswobodził 
nas Chrystus. 

A zatem  
trwajcie w niej 

i nie podda-
wajcie się na 

nowo pod  
jarzmo  

niewoli!”
Gal 5,1
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niego jako światło, 
które rozpoznał, wy-
znając: „Wierzę, wie-
rzę, wierzę”.

Spotkanie z Jezu-
sem przemieniło jego 
życie. Od tej pory 
wszystko przyjmował 
jako dar, który chciał 
przekazywać dalej. 
W ten sposób powstał 
charyzmat Ruchu, 
który jest takim da-
rem Boga i Kościoła 
dla tak wielu ludzi, nie 
tylko w naszej ojczyź-
nie. Łaską otrzyma-
ną od Boga nazwał 
też ojciec Franciszek 
Wspólnotę Niepoka-
lanej Matki Kościoła, 
w której odnalazłam 
swoje powołanie. 
Dziś jest to Instytut 
Niepokalanej Matki 
Kościoła, który służy 
rozwojowi Kościoła 
w świecie i wspoma-
ga funkcjonowanie 
Ruchu. Jest to żeński 
instytut świecki ży-
cia konsekrowanego. 
W nim realizuję misję 
głoszenia Ewangelii 
poprzez życie śluba-
mi czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa. Na-
sza wspólnota po-
sługuje w centrum 
Ruchu Światło-Życie 
w Krościenku nad 
Dunajcem i innych 
ośrodkach w kraju 
i zagranicą. Obok nas 
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są w Instytucie osoby żyjące indywidualnie. 
Te, pracując w różnych zawodach, angażują się 
w poszczególne diakonie Ruchu w diecezjach, 
podejmują pracę nauczycieli, redaktorów, or-
ganizatorów rekolekcji dla młodzieży, dorosłych 
i rodzin, współpracują z księżmi moderatorami 
oraz parami małżeńskimi w Domowym Kościele.

Po formacji oazowej i studiach specjalistycz-
nych zaangażowałam się w posługę w diakonii 
wyzwolenia, która łączy się z diakonią ewange-
lizacji i modlitwy. Została ona powołana jako 
odpowiedź Ruchu Oazowego na apel papieża 
św. Jana Pawła II skierowany do rodaków na 
audiencji 23 października 1978, na której żegnał 
się z Polakami. Mówił wtedy: „Proszę, abyście 
przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 
ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego 
społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać 
jego egzystencji i dobru wspólnemu…”. Ojciec 
Franciszek Blachnicki odczytał ten apel i natych-
miast postanowił na niego odpowiedzieć poprzez 
podjęcie służby wyzwolenia na rzecz młodzieży 

polskiej i całego narodu. Po kilku miesiącach 
intensywnych przygotowań powstało nowe 
dzieło, które zostało nazwane Krucjatą Wyzwo-
lenia Człowieka. W czasie pierwszej pielgrzymki 
papieża do ojczyzny zostało ono złożone Ojcu 
Świętemu jako dar Ruchu Światło-Życie. Stało 
się to dokładnie podczas Mszy Świętej w Nowym 
Targu, 8 czerwca 1979 roku. Wtedy właśnie de-
legacja Ruchu Światło-Życie, w liczbie ok. 3000 
osób, złożyła na ręce papieża „Księgę czynów 
wyzwolenia” z wpisanymi tam nazwiskami 
pierwszych członków. Wtedy też prosiliśmy jako 
Ruch o papieskie błogosławieństwo dla tego 
dzieła. Odmówiliśmy modlitwę-przyrzeczenie 
i zaśpiewaliśmy hymn Krucjaty „Serce wielkie 
nam daj”. 

Czynnikiem motywującym mnie do stałego 
zaangażowania się w diakonię wyzwolenia było 
spotkanie Wspólnoty Anonimowych Alkoholi-
ków i mój udział w otwartym mitingu, a później 
przyjaźń z tymi ludźmi, którzy tak odważnie  
i z pokorą kroczą ku wolności. Dzięki temu udało 
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mi się zorganizować pierwszą grupę AA w Kra-
kowie, która dała początek wspólnotom w Ma-
łopolsce i na Podhalu. Pozwoliło to również na 
udział ich członków AA w oazach i dzielenie się 
świadectwem trzeźwości.

W tym roku mija 40 lat mojej posługi w Kru-
cjacie Wyzwolenia Człowieka. Na przestrzeni tego 
okresu tysiące ludzi przystąpiło do tego dzieła 
ojca Blachnickiego. Również dziś są osoby, które 
chcą podjąć program własnego wyzwolenia przez 
modlitwę i post oraz całkowitą abstynencję. 
Znajdują się śmiałkowie gotowi na tworzenie 
nowych obyczajów bez alkoholu i wszystkiego, 
co zniewala człowieka. W ten sposób stają się 
zdolni do tego, by podać rękę tym, którzy cierpią 
przez uwikłanie w różne nałogi. Uwolnienie się 
od nich jest owocem ewangelizacji i przyjęcia 
do swojego życia wiary w Tego, który ma moc 
odkupić człowieka – Jezusa Chrystusa. Jeżeli 
w Nim trwamy, to jesteśmy Jego uczniami, 
poddajemy swoje życie Prawdzie, będąc istotnie 
wolnymi i wyzwolonymi. Potrzeba nam tego 
w sytuacji, gdy pojawiają się coraz to nowsze 
zagrożenia i formy zniewolenia. Niszczą one 
nie tylko młodych, ale też dorosłych i dzieci, 
całe rodziny i społeczeństwa. KWC wzywa do 
radykalnego życia Ewangelią. Jej owocność 
opiera się na przyjęciu prawdy, którą jest Jezus 
Chrystus i porzucaniu wszelkich zniewoleń, lęku 
i zakłamania. Trzeba samemu być wolnym, by 
móc prowadzić innych do wolności. Osiąga 
się to przez modlitwę, całkowitą abstynencję 
i nową kulturę życia. Jako członek KWC zachęcam 
ludzi do podjęcia Krucjaty. Pomagam osobom 
zniewolonym organizując dla nich rekolekcje 
i warsztaty, zachęcam też do działań społecznych 
(m.in. udziału w kampanii „Nie piję, bo kocham” 
czy „Narodowym Programie Trzeźwości”). W Kro-
ścienku nad Dunajcem, gdzie mieszkam, ludzie 
często szukają pomocy dla siebie i swoich bliskich. 
Inni piszą listy, telefonują, pytają, jak włączyć się 
do Krucjaty, przysyłają deklaracje przystąpienia 
do niej, proszą o materiały, zapraszają, by opo-
wiedzieć im o tym wspaniałym dziele księdza 

Blachnickiego. Często wyjeżdżam do seminariów 
i szkół, by głosić konferencje, świadectwa oraz 
wykłady, a przede wszystkim Ewangelię. Przez 
wiele lat uczestniczyłam też w wydawaniu kru-
cjatowego pisma Eleuteria, czyli „Wyzwolenie”.

Posługa w diakonii wyzwolenia jest niezwykle 
ciekawa i zawsze dostarcza nowych doświad-
czeń. Chodzi w niej o człowieka, jego godność 
i wolność, o to, czego dziś ludzie tak bardzo 
potrzebują, a czego uczył nas św. Jan Paweł II 
i wielki apostoł wyzwolenia, Czcigodny Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki, który sam ocalony, 
ocalał później innych.

Na koniec pragnę podziękować Rodzinie Re-
demptorystowskiej za piękne majowe spotkanie 
w Lubaszowej, za radość, serdeczność, piękną 
liturgię i rodzinną atmosferę. Doświadczyłam, że 
jest to nie tylko rodzina zakonna, rodzina mojego 
chrześniaka Pawła, ale że jest to też i moja rodzi-
na. Kościół jest wspólnotą wspólnot, a my w Nim 
uczestniczymy, będąc rodziną rodzin. Alleluja!
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Współpraca misyjna 
Ojców i Sióstr

Zgromadzenia 
najświętszego Odkupiciela 

na Ukrainie

Rodzina Rodziny

S. Antonina Szełepyło
Redemptorystka-misjonarka

Nasze zgromadzenie nosi nazwę 
„Siostry Misjonarki Najświętszego 
Odkupiciela”, w skrócie  - „Siostry 

Redemptorystki (misjonarki) ”. Jesteśmy młodą 
wspólnotą zakonną, krótka więc jest historia 
naszego zgromadzenia. Zostało ono założone 
w Niemczech w 1957 r., natomiast na Ukrainie 
obecne jest od 1998 r. Jesteśmy obecne również 
w Japonii, Chile i Boliwii. Nowa forma życia 
konsekrowanego, jaką realizują redemptorystki-
-misjonarki, zrodziła się z pragnienia życia du-
chowością redemptorystów i uczestniczenia 
w ich misji.

Głównym zadaniem Zgromadzenia, podobnie 
jak w przypadku redemptorystów, jest niesienie 
Dobrej Nowiny o Odkupieniu najbiedniejszym 
i opuszczonym. Umocnione modlitwą wspól-
notową i osobistą, szukamy różnych sposobów 
wypełnienia naszego posłannictwa.

Na Ukrainie jest nas niewiele (zaledwie 26 
sióstr), ale prawie wszystkie, w taki czy inny 
sposób, angażujemy się w realizację misji Zgro-
madzenia. Jako redemptorystki- misjonarki pra-
cujemy w parafiach redemptorystów, razem 
z nimi prowadzimy misje parafialne i rekolek-
cje, organizujemy obozy dla dzieci, festiwale 
dla młodzieży oraz dni odnowy duchowej dla 
różnych grup wiekowych. Kilka sióstr, które 
dodatkowo ukończyły studia psychologiczne, 
prowadzi konsultacje i szkolenia psychologiczne 
i z zakresu duchowości. 

Wśród różnych działań, które prowadzimy, 
szczególnie doceniamy misje ludowe - czas łaski 
dla wspólnoty parafialnej, do której zaproszeni są 
misjonarze. Należę do grupy misyjnej składającej 
się z trzech ojców i dwóch sióstr. Mamy już dobrze 
opracowany plan i każdy z nas wypełnia swoje 
zadania. My, siostry, prowadzimy śpiew podczas 
nabożeństw, odwiedzamy szkoły i przedszkola, 
prowadzimy zajęcia katechetyczne, organizujemy 
spotkania dla młodzieży i kobiet, głosimy także 
jedną lub dwie nauki rekolekcyjne. Jest to trochę 
niezwykłe, zwłaszcza w parafiach wiejskich, 
gdy siostry głoszą konferencje na misjach, ale 
doświadczenie pokazuje, że ludzie słuchają nas 
z zainteresowaniem. Nie przeszkadza im, gdy 
naukę głosi kobieta, a nie kapłan, do którego 
są przyzwyczajeni.  

Szczególnie interesujące jest doświadczenie 
życia w rodzinach, które przyjmują misjonarzy. 
To niemal jak kolejna misja: być gościem ludzi, 
których w ogóle się nie zna i słuchać historii 
ich życia. W ciągu 7-8 dni stają się oni jednak 
jak krewni (z własnego doświadczenia wiem, 
że   ludziom łatwiej jest gościć siostry niż ojców, 
ponieważ „boją się” kapłanów, a z kobietami 
jest im łatwiej się porozumieć). Każda misja jest 
niezwykłym przeżyciem -  dotykaniem ludzkich 
problemów, doświadczeniem Boga i modlitwy 
w życiu odwiedzanych ludzi, ich bólu i radości. 
Dlatego my, siostry i ojcowie, bierzemy szczegól-
ny udział w dziele Odkupienia. Niesiemy Słowo 
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Boże spragnionym sercom, a one wzbogacają 
nas swoją miłością i szczerością.

Przed każdą misją na naszej stronie interne-
towej umieszczamy prośbę o modlitwę na ten 
błogosławiony czas. Wtedy mamy pewność, 
ze setki osób wspierających naszą działalność 
proszą Boga, aby pomagał nam w pracy mi-
syjnej. Codziennie publikujemy w internecie 
zdjęcia z naszej pracy misyjnej, aby czytelnicy 
mogli wiedzieć, co robimy i towarzyszyć nam 
wirtualnie w naszej misji. Czasami dodajemy 
transmisję online kazań i modlitw, Internet jest 
bowiem dziś doskonałą okazją do niesienia Słowa 
Bożego wielu ludziom.

Inną ważną i interesującą misją naszych sióstr 
jest praca w Sekretariacie Młodzieżowym Re-
demptorystów. Zadaniem tej instytucji jest 
przygotowanie duchowe świadomej młodzieży 

chrześcijańskiej, która wyda nowych lkiderów 
dla Ukrainy i naszego Kościoła, stając się wielką 
pomocą w misji.

Przy parafiach  redemptorystów istnieje 12 
wspólnot młodzieżowych. Młodzi mieszkają 
w różnych miastach, ale dzięki wspólnym spo-
tkaniom dobrze się znają. W jednej z parafii re-
demptorystów Sekretariat organizuje co dwa 
lata festiwal. Za każdym razem patronem tego 
czterodniowego wydarzenia jest jeden spośród 
naszych świętych i błogosławionych. Chciałabym 
podkreślić, że wszystkie działania Sekretariatu 
opierają się na duchowości redemptorystowskiej. 
W tym roku festiwalowi patronować będzie bł. 
Zenon Kovalik, który zginął śmiercią męczeńską 
(został ukrzyżowany przez żołnierzy radzieckich 
na ścianie więzienia we Lwowie). Był on wiel-
kim misjonarzem Galicji. Siostra Tadeja, która 
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pracuje w Sekretariacie, szuka w archiwach 
interesujących materiałów, kazań i wierszy bło-
gosławionego Zenona, którymi chemy podzielić 
się z młodymi ludźmi, aby mieli oni jeszcze jeden 
przykład do naśladowania.

Siostry prowadzą na portalach społeczno-
ściowych strony Sekretariatu Młodzieży, na 
których prezentują życie i działalność młodzieży 
redemptorystowskiej oraz wszystkie wydarzenia 
i spotkania; zapraszają też nowych członków.

Nasza szkoła animatora, koordynowana przez 
dwie siostry i trzech ojców, co roku przygotowuje 
około stu chłopców i dziewcząt, którzy uczą się 
podstaw katechetyki i pedagogiki, tańców in-
tegracyjnych, gier i prac manualnych, aby mogli 
latem prowadzić „wakacje z Bogiem” w parafiach 
i obozy wyjazdowe dla dzieci z parafii redemp-
torystów. Ważnym owocem pracy tej szkoły 
jest podręcznik metodyczny dotyczący sposobu 
prowadzenia wspomnianych wyjazdów, na 
który złożyły się różne pomysły młodych ludzi. 
Został on udoskonalony przez siostry i scalony 
w kompletny program dostosowany do różnych 
grup wiekowych dzieci.

Młodzież ze szkoły animatora uczestniczy 
także w obozach na wschodzie Ukrainy, w strefie 
przyfrontowej, organizując je dla dzieci z rodzin, 
które ucierpiały podczas działań wojennych. 
Nasi chłopcy i dziewczęta jeżdżą również na 
południe kraju, gdzie Kościół jest wciąż bardzo 
mały i dopiero zaczyna swoją działalność.

Opiszę teraz naszą pracę w parafiach. Chociaż 
jest nas niewiele i żyjemy w małych  wspólno-
tach (4-6 sióstr), mamy jeden kościół klasztorny 
w mieście Czernihów, leżącym na północy 
Ukrainy. Specyfika działalności na tym obszarze 
uwarunkowana jest wydarzeniami historycz-
nymi - różne regiony naszego kraju odczuły 
mniej lub bardziej wpływy sąsiednich krajów. 
Duża część Ukrainy, a właściwie większość jej 
terytorium (z wyjątkiem czterech zachodnich 
województw), znajdowała się przez 300 lat pod 
panowaniem władców Rosji, którzy starali się na 
wszelkie sposoby wykorzenić z narodu wszystko 

co ukraińskie i chrześcijańskie (prześladowano 
m.in. Cerkiew Greckokatolicką, odbierając jej 
światynią) Podobnie zagrożone było wszystko 
to, co świadczyło o odrębności narodowej: język, 
zwyczaje, kultura. Galicja z kolei znajdowała się 
w strefie wpływów Związku Radzieckiego przez 
70 lat, a Kościół unicki musiał zejść do podziemia, 
by móc dalej podtrzymywać wiarę w sercach 
ludzi, chociaż wokół szalał komunistyczny terror. 

Sytuacja związana z wiarą ludzi z centralnej 
Ukrainy jest dość skomplikowana. Bóg jest dla 
nich tak obcy i odległy, że pracy dla naszych 
ojców i sióstr jest niezmiernie dużo. Co więcej, 
nie jest łatwo porozumieć się z tymi ludźmi, 
ponieważ są przyzwyczajeni do dosyć wygod-
nego życia bez Boga.

Pomimo przeszkód i trudnych uwarunkowań 
historycznych praca z ludźmi przynosi jednak 
dobre owoce. Ojcowie i siostry codziennie uczest-
niczą we wspólnych praktykach liturgicznych 
(brewiarz i Msze Święte). W dni powszednie 
wierni prawie w ogóle nie przychodzą na 
modlitwę. Świątynia w Czernihowie to jedyna 
cerkiew greckokatolicka w mieście (liczy ono 
300 tys. mieszkańców). W niedzielę odprawiane 
są dwie Msze Święte. Na tych terenach ludzie 
żyją „paschalnie” - odwiedzają kościół tylko na 
Wielkanoc. Taka jest ich wiara, dlatego ci ludzie, 
którzy tworzą wspólnotę parafialną i przychodzą 
w każdą niedzielę na liturgię, są naprawdę wy-
jątkowi: kiedy doświadczą Boga w swoim życiu, 
starają się Go poznać. Wierni jak i duszpasterze 
muszą stałe poszukiwać nowych sposobów 
oddziaływania duszpasterskiego. Mieszkań-
cy Czernihowa i okolic nie są osobami, które 
dorastały w pobożnych rodzinach, gdzie modlono 
się codziennie rano i wieczorem. Uczymy ich 
tutaj odmawiania „Ojcze nasz”, przygotowujemy 
często do pierwszej spowiedzi ludzi w wieku 
40–60 lat, uczymy modlitwy różańcowej i czy-
tania Pismo Święte. Tutaj do każdej osoby trzeba 
mieć indywidualne podejście. To dzięki dobrej 
współpracy ojców z naszymi siostrami ludzie 
stopniowo odnajdują Boga. Przy kościele znajdują 
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się szkoła katechetyczna, wspólnota młodzieżowa 
i krąg biblijny.

Oprócz służby w świątyni przychodzimy z po-
sługą do więzienia dla kobiet, gdzie kapłan spo-
wiada i sprawuje Eucharystię, a my rozmawiamy 
z więźniarkami. Odwiedzamy również sierociniec, 
gdzie ojcowie prowadzą rozmowy z chłopcami, 
a siostry z dziewczynami. Poza Czernihowem 
otwieramy nowe miejsca pracy duszpasterskiej. 
Dzieje się to spontanicznie: parafianie pracujący 
w mieście zapraszają nas do zakładania parafii 
na wsi, gdzie mają swoje domy lub krewnych. 
Ludzie pragną takiego Kościoła, gdzie czują się 
przytulnie, gdzie można rozmawiać o wszystkim 
z kapłanem lub siostrą, gdzie w rzeczywistości 
Bóg jest kochającym i dobrym Ojcem, a nie tylko 
karzącym sędzią. Nie tak dawno jedna z para-
fianek zaprosiła nas do szkoły wiejskiej, gdzie 
uczy. Okazało się, że dzieci chętnie spotykają się 
z katechetami, słuchając opowieści i piosenek, 
których uczą siostry.

Współpraca w tych dziedzinach każdego 
dnia stwarza nowe wyzwania, otwiera nowe 
horyzonty i daje wiele doświadczenia. W takich 
właśnie warunkach obecność Boga objawia 
się najwyraźniej.

Jako wspólnota współpracujemy także z re-
demptorystami w Kamieńcu Podolskim i Lwowie. 
Jeśli chodzi o pierwsze miasto, to nie jest to 
Galicja, gdzie wiara jest 
przekazywana dziecku 
z mlekiem matki, ale 
znajduje się ono dość 
blisko, więc kontrast 
nie jest tak widoczny 
jak w Czernihowie. 
W  K a m i e n i e c u 
Podolskim jeste-
śmy odpowiedzial-
ne za prowadzenie 
śpiewu w świątyni; 
r a ze m  z  o j c e m 
pr zygotowujemy 
s p o t k a n i a  d l a 

młodzieży i katechizujemy dzieci w parafii. 
W naszym klasztorze utworzyliśmy i prowadzimy 
wspólnotę dla kobiet. Przychodzą one do nas, aby 
razem z nami spędzać czas. Spotkania są różnote-
matyczne: dotyczą spraw duchowych, psycho-
logicznych, a nawet kulinarnych (co może być 
przyjemniejsze niż gotowanie i wspólne biesiado-
wanie w przyjaznej atmosferze?); czasami odbywają 
się zajęcia z rękodzieła. Szczególnym rysem tej grupy 
jest to, że skupia ona kobiety w różnym wieku  
i z różnych parafii, niektóre z nich są osobami nie-
praktykującymi - dzięki dobrej atmosferze zaczynają 
jednak szukać Boga. Siostry razem z kapłanami 
są również duchownymi opiekunami wspólnot 
„Wiara i Światło” w tym mieście.

We Lwowie w mniejszym zakresie 
angażujemy się w życie parafialne kościołów, 
którymi opiekują się redemptoryści. Prowadzimy 
tutaj trzy wspólnoty młodzieżowe i katechezę. 
Wspólnie z dziećmi i młodzieżą organizujemy 
święta parafialne, drogi krzyżowe i uczestniczymy 
w pielgrzymkach.

Stale udoskonalamy nasze posłannictwo 
i współpracę z ojcami w różnych częściach 
Ukrainy, aby odpowiadały wyzwaniom czasu 
i potrzebom Kościoła. Uczestnicząc w róż-
nych wymiarach pracy misyjnej, wzmocnieni 
modlitewnym wsparciem świeckich, zyskujemy 
nowe dusze dla Królestwa Niebieskiego.
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Odkąd sięgam pamięcią, fascynował 
mnie świat misji. Gdy byłam mała, 
uwielbiałam słuchać opowieści o mi-

sjonarzach, którzy w dalekich krajach żyją razem 
z tamtejszą ludnością i głoszą Dobrą Nowinę. 
Bardzo szybko stało się to moim dziecięcym 
marzeniem, które przez lata dojrzewało i zawsze 
było obecne w moim sercu. Gdy nieco podrosłam, 
zaczęłam interesować się wyjazdem na misje. 
Szukałam takich miejsc, w których młode osoby 
są przygotowywane i posyłane do innych krajów. 
Niestety, wszystkie te lokalizacje były zbyt dale-
ko. Marzenie i pragnienie misji pozostało jednak 
we mnie nadal i rosło z biegiem lat, aż w końcu 
pewnego pięknego dnia, podczas pielgrzymki 
pieszej do pobliskiego sanktuarium, usłyszałam 
od księdza, który szedł z nami w grupie, że zakłada 
w Elblągu Wolontariat Misyjny Salwator (WMS).

Zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach regional-
nych i ogólnopolskich, w czasie których nabiera-
łam ducha misyjnego, aż w końcu przyszedł czas, 
kiedy złożyłam podanie o możliwość wyjazdu. 
Po odpowiednich przygotowaniach, testach ję-
zykowych i psychologicznych oraz rozmowach, 
otrzymałam krzyż misyjny. Było to dla mnie 
naprawdę głębokim przeżyciem i wielką rado-
ścią. Ze względu na moją pracę, która dla mnie 
osobiście jest także misją (na co dzień pracuję 
z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą), nie 
mogłam pozwolić sobie na dłuższy wyjazd. Na 
moich pierwszych misjach byłam w Timisoarze 
w Rumunii, gdzie pojechałam na okres dwóch 

tygodni. Na całe szczęście w Wolontariacie Mi-
syjnym Salwator można wybrać misje krótko 
bądź długotrwałe, bo dzięki temu wiele osób, 
które pracują zawodowo lub mają inne 
obowiązki uniemożliwiające 
im dłuższą nieobecność, 
mogą stać się świec-
kimi misjonarza-
mi.

Do Ru-
munii po-
jechała nas 
s iódemka 
wolontariu-
szy. Wśród 
nas była także 
Helenka Kmieć, 
misjonarka, która 
zginęła dwa lata temu 
w Boliwii; dzięki misjom mia-
łam szczęście bliżej ją poznać. Naszymi 
zadaniami w pierwszym tygodniu były prace 
porządkowe i zajęcia z dziećmi w świetlicy socjo-
terapeutycznej w pobliskiej wiosce. Do południa 
przygotowywaliśmy jedną z salek do remontu, 
pomagaliśmy w hospicjum przy zbieraniu owo-
ców, myciu okien i innych pracach porządko-
wych, popołudniu natomiast jechaliśmy do dzieci 
(często z trudnych środowisk), by z nimi spędzić 
czas, pobawić się, porozmawiać, pośmiać - po 
prostu być razem z nimi i dla nich. Codziennie 
organizowaliśmy dla nich zabawy i wspólne 

 To cały ten        misyjny świat! :)

Katarzyna Grabowska
Wolontariuszka misyjna



Rodzina Odkupiciela 2 (84) 2019 33

Młodzi młodym

zajęcia, które przynosiły nam wszystkim dużo 
radości. W drugim tygodniu pobytu w Rumunii 

parafia, na terenie której mieszkaliśmy, 
organizowała półkolo-

nie dla dzieci.  
N a s z y m 

zada-

niem 
była or-

ganizacja czasu 
dla nich. Przychodziły 

one rano i wracały do swoich do-
mów popołudniu, więc w zasadzie cały dzień 
spędzaliśmy razem.

Drugie moje misje odbyły się w Tbilisi, stolicy 
Gruzji. Tam mieszkaliśmy u kamilianów, którzy 
prowadzą ośrodek dla osób niepełnosprawnych. 
Od rana pomagaliśmy ich podopiecznym w co-
dziennych czynnościach, takich jak jedzenie, 
toaleta, kąpanie czy pomoc podczas warsztatów 
terapii zajęciowej. Oprócz tego zajmowaliśmy 
się terenem zielonym wokół klasztoru i przy-
gotowywaliśmy dekoracje do festynu z okazji 

uroczystości ku czci św. Kamila de Lellis, na 
który przyjechało całe środowisko katolickie 
z Tbilisi. Kilka razy odwiedziliśmy wspólnotę 
Misjonarek Miłości, gdzie prowadziliśmy gimna-
stykę dla mieszkających u nich starszych kobiet 
i wykonywaliśmy zadania, które przygotowa-
ły dla nas siostry. Bardzo lubiłam tam jeździć 
i gdy tylko była taka możliwość, wybierałam 
tę opcję, ponieważ założycielka zgromadzenia,  
św. Matka Teresa z Kalkuty, jest dla mnie wzorem 
misjonarki i bardzo bliską mi świętą. W czasie 
naszego pobytu udało nam się także odwiedzić 
kilka gruzińskich rodzin, z którymi modliliśmy 
się, rozmawialiśmy i  wspólnie wykonywaliśmy 
prace porządkowe w domach.

Trzecim i jak na razie ostatnim moim wyjaz-
dem misyjnym był dwutygodniowy wyjazd do 
miasta Pleven w Bułgarii, który odbył się w czasie 
ubiegłorocznych wakacji. Tamtejszą parafię kato-
licką prowadzą ojcowie franciszkanie. Mieszkają 
oni w budującym się jeszcze klasztorze, więc 
naszymi głównymi zadaniami były pomoc przy 
remoncie, kompletowanie parafialnej biblioteki, 
gotowanie, sprzątanie i spotkania z parafianami.

Misje to dla mnie niesamowity czas obecności 
Boga i spotkań z ludźmi, poznawanie ich  życia, 
kraju i kultury. To czas Bożej łaski, która bardzo 
obficie wylewa się na nas. To spełnianie dziecię-
cych misyjnych marzeń, które z biegiem czasu 
stały się pragnieniem służby i bycia z innymi 
i dla innych. Duch misji cały czas jest w moim 
sercu i mam nadzieję, że jeszcze nie raz pięk-
nie rozkwitnie...

 To cały ten        misyjny świat! :)
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Każdy człowiek szuka akceptacji, miłości 
i dobra, lecz nie każdy wie, z czym 
może te wartości utożsamiać i jak 

ich doświadczyć. Jest to bardzo niebezpieczne, 
ponieważ często młodzi ludzie odkrywają fałszy-
we autorytety i ośrodki uczuć, nie znając źródła 
miłości bezwarunkowej i bezinteresownej, która 
potrafi wypełnić wszelkie braki w sercu każdego 
z nas, a którą może dać tylko Jezus. Dlatego tak 
ważna jest ewangelizacja, dzięki której ludzie 
mogą dowiedzieć się, gdzie i jak znaleźć to, czego 
szukają, choć sami do końca nie wiedzą jeszcze, 
co to, a w zasadzie, Kto to jest i jak blisko nich 
się znajduje. 

Eureka, czyli znalazłem! Skąd to zawołanie? 
Nie jest ono przypadkowe, gdyż dokładnie tego 
sformułowania użył Archimedes, wskakując do 
wanny z wodą i zauważając, że poziom cieczy 
się podnosi. Stało się to jego wielkim odkryciem, 
znanym po dziś dzień. Nasza Eureka, jak nietrud-
no się domyślić, nie ma jednak nic wspólnego 
z lekcją fizyki. Kurs ten jest narzędziem ewange-
lizacyjnym, dzięki któremu możemy docierać do 
młodych osób, by na końcu każda z nich mogła 
krzyknąć „Znalazłem!”, w odniesieniu do Pana 
Boga. Trwa on trzy dni, podczas których wygła-
szane są konferencje, prezentacje, ukazywane są 
również tematyczne scenki z życia codziennego, 
mające na celu ułatwienie zrozumienia Słowa Bo-
żego, które ku zaskoczeniu wielu młodych ludzi, 
pomimo upływu lat, nie straciło daty ważności. 

Prowadzenie kursu nie należy do najłatwiej-
szych. Największą barierą może być fakt, że 
prowadzący są niemalże w tym samym wieku, 
co uczestnicy, często zbuntowani wobec wiary 
i utożsamiający Kościół z tym, co przekazywane 
jest w mediach. Są to osoby zagubione, poddane 
presji otoczenia, mające fałszywy obraz Boga 
albo w ogóle Go odrzucające. To stanowi duże 
wyzwanie, gdyż każdy członek ekipy swoim 
życiem i świadectwem chciałby pokazać młodym 
ludziom Jezusa żywego, który patrzy na świat 
naszymi oczami, ale potrzebuje też naszych ust, 
by głosić Dobrą Nowinę i otwierać pozamykane 

Eureka 
Wioletta Nieścior
Wspólnota Eureka

czyli znalazłem!
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serca. Przepełnia nas pragnienie pokazania in-
nym, jak istotną i nieodłączną częścią naszego 
życia jest Jezus i relacja z Nim, choć w zderzeniu 
z wrogim nastawieniem młodych buntowników, 
do których idziemy, rzeczywistość zdaje się znie-
chęcać do takiej postawy.  Diametralna różnica, 
jaką można dostrzec w sposobie postrzegania 
wiary wśród uczestników pomiędzy pierwszym 
a ostatnim dniem kursu, dodaje skrzydeł i rekom-
pensuje wszelki stres. Idea głoszenia Ewangelii 
młodym przez młodych również nie jest dziełem 
przypadku, bo kto zrozumie nastolatka lepiej niż 
jego rówieśnik? Co więcej, zbliżony wiek prowa-
dzących i uczestników również staje się swoistym 
drogowskazem - ludzie młodzi mogą znaleźć 
swoje miejsce w Kościele, który na przekór ste-
reotypom wcale nie jest nudny. Kurs ukazuje 
też inne sposoby uwielbiania Boga, takie jak 
śpiew czy taniec, co stanowi pewnego rodzaju 
zachętę do wejścia na długą drogę z Jezusem 
i odkrycia piękna religii, która dawniej wyda-
wała się zbiorem nudnych obrzędów. Podczas 
kursu prowadzący dają świadectwa związane 
z własnym nawróceniem i odkryciem Chrystusa, 
co stanowi największe bogactwo tego kursu. 

Każde świadectwo jest inne, dotyka różnych 
aspektów życia i niesie ze sobą inne przesłanie, 
lecz wszystkie są żywym przykładem tego, jak 
wielkie dzieła czyni Bóg, gdy tylko pozwolimy 
Mu działać. Łącznie przeprowadziliśmy ponad 
20 spotkań, a każde z nich różniło się nieco od 
poprzedniego. Niektóre były lekkie i przyjemne, 
inne zaś trudne i wymagające. Wszystkie niosły 
ze sobą różne doświadczenia i wspomnienia, 
dzięki którym powstała nasza ekipa, a w zasadzie 
mała rodzina. Najpiękniejsze w ewangelizacji 
jest jednak to, iż każdy kurs uczy czegoś nowego 
prowadzących, którzy wcielają się w rolę na-
uczycieli. Na jednym z moich pierwszych kursów 
przyświecała mi myśl, że w każdym z nas żyje 
Jezus, a dowodem na to jest Komunia Święta, 
gdyż wtedy człowiek staje się żywą monstrancją. 
Z kolei na niedawno prowadzonym spotkaniu do-
świadczyłam, że żadne poświęcenie w kierunku 
Eureki i Boga nie będzie szło na marne, a dobro 
to jedyna wartość, której nie ubywa, gdy dzieli 
się ją z innymi; wręcz odwrotnie – przybywa 
jej coraz więcej. 

Oby każdy uczestnik mógł krzyknąć „Eureka!” 
-  „Znalazłem!” - miłość, szczęście, Jezusa…
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o. Artur Pruś CSsR
Centrum Duszpasterstwa Powołań

W ostatnim numerze pisałem o tym, 
że „Klasztor nie taki straszny…” 
i przekonało się o tym ponad pięć-

dziesięciu młodych chłopaków, którzy wzięli 
udział w wiosennych Dniach Otwartych WSD 
Redemptorystów w Tuchowie. To był wspaniały 
czas spędzony we wspólnocie, który pozwolił 
zobaczyć, jak wygląda „od środka” życie zakonne. 
Konferencje, wspólne spotkania, wykłady przy-
gotowane przez braci kleryków, mecz piłki nożnej, 
wycieczka „szlakiem historii” i wspólna praca 
pomogły uczestnikom Dni Otwartych poznać 
sposób życia młodych zakonników w Tuchowie.

Cieszymy się, że są jeszcze młodzi ludzie, któ-
rych takie życie ciekawi i którzy nie boją się po-
dejmować wyzwań, by doświadczyć obecności 
Boga i dzielić się tym z innymi. Jako Duszpa-
sterstwo Powołań Redemptorystów mamy dla 
Was, drodzy młodzi przyjaciele, kolejne propozy-
cje spotkań z redemptorystami. Już pod koniec 
czerwca zapraszamy do Lubaszowej, a tych, 
którzy ukończyli szkołę podstawową czy gim-
nazjum, zapraszamy w sierpniu do Kościeliska. 

Po ostatnich Dniach Otwartych uczestnicy 
pisali: Te Dni Otwarte, jak każde inne, były dla 
mnie okazją do wyciszenia, oderwania od co-

„naprawdę 
warto”
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dzienności. Mimo że byłem już na wielu takich 
spotkaniach w klasztorze redemptorystów, jak 
zawsze mogłem dowiedzieć się czegoś nowe-
go o tym Zgromadzeniu, o wierze chrześcijań-
skiej oraz odnowić swoją relację z Jezusem. 
Pomogły mi w tym spowiedź, konferencje o. 
Pawła oraz wieczorna adoracja przed obrazem 
Matki Bożej Tuchowskiej. ~ Szymon

Podczas tych dwóch dni wiele przeżyłem. 
W trakcie konferencji o. Paweł opowiedział 
nam o różnicach między oryginalnym tekstem 
a polskim tłumaczeniem Pisma Świętego oraz 
o miłości Boga do ludzi, o tym, że Pan przebacza 
nam grzechy. Oczywiście nie zabrakło czasu na 
wspólne rozmowy oraz grę w piłkę nożną. ~ Kuba

Kiedy tylko dostałem list z zaproszeniem na 
Dni Otwarte, nie zastanawiałem się ani sekundy. 
Poprosiłem w pracy o wolne i pojechałem. Ta at-
mosfera braterstwa, czas na wyciszenie… cudowne 

uczucie. Czuję się w Tuchowie jak w drugim domu 
i jestem pewien, że warto było jechać prawie 
300 kilometrów, by tego doświadczyć. ~ Tomek

Nieważne jak i ile kilometrów trzeba poko-
nać, ale jak napisał Tomek, „warto…żeby tego 
doświadczyć” przyjechać do Tuchowa albo do 
Lubaszowej czy Kościeliska w te wakacje, żeby 
zakosztować atmosfery braterstwa, wspólnoty 
i radości. ZAPRASZAMY Cię serdecznie do Luba-
szowej w dniach 27.06-1.07 oraz 02-06.07, a także 
do Kościeliska w pierwszym tygodniu sierpnia 
(5-9.08). Możesz też zabrać ze sobą któregoś 
z kolegów. Rekolekcje są darmowe, a jeśli chcesz 
i masz możliwość, to na koniec możesz złożyć 
dowolną ofiarę. Więcej informacji znajdziesz 
na naszej stronie powołaniowej: www.barka.
redemptor.pl. Nie zwlekaj - napisz lub zadzwoń 
i przyjedź do nas na WAKACJE Z REDEMPTORY-
STAMI :) Naprawę warto! Czekamy na Ciebie ;)
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03.04.2019 r.
W tym dniu świętowaliśmy urodziny naszego ojca 

prefekta. Z tego powodu zorganizowaliśmy urodzino-
wą niespodziankę. Poza poczęstunkiem i piosenką 
odbył się także turniej „Milionerów”, w którym padła 
główna wygrana.

13-18.04.2019 r.
W tych dniach, 

wspólnie z braćmi 
klerykami z Tuchowa, 
braliśmy udział w re-
kolekcjach wielkopost-
nych w Lubaszowej. 
Ten szczególny czas 
przeżywaliśmy w ciszy, 
natomiast konferencje 
dla nas wygłosił o. Piotr 
Podraza z Warszawy.

05.04.2019 r.
Tego dnia zorganizowaliśmy czuwanie mło-

dzieżowe, którego tematem głównym była 
wiara, zaś patronem - św. Gerard Majella. Spo-
tkanie rozpoczęliśmy celebracją Mszy Świętej, 
następnie udaliśmy się na mały poczęstunek. 
Czuwanie zakończyła adoracja Najświętszego 
Sakramentu ubogacona wspólnymi śpiewami.

01.05.2019 r.
Tego dnia pielgrzymowa-

liśmy do Sanktuarium Matki 
Bożej Śnieżnej na Górze Iglicz-
nej, gdzie uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej. Naszą wędrów-
kę rozpoczęliśmy w Międzygó-
rzu przy wodospadzie Wilczki, 
gdzie mogliśmy podziwiać 
piękno przyrody.

12.05.2019 r.
Niedzielę Dobrego Pasterza spędziliśmy w parafii św. Kle-

mensa w Głogowie, gdzie posługiwaliśmy przy ołtarzu, animo-
waliśmy śpiew oraz zbieraliśmy ofiary na WSD w Tuchowie. 
Homilię wygłosił nasz o. Prefekt, Łukasz Listopad CSsR. Zosta-
liśmy gościnnie przyjęci przez tamtejszą wspólnotę redemp-
torystów. Następnego dnia mieliśmy okazję zwiedzić zabytki 
Głogowa oraz teren byłego obozu Gross–Rosen.
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Rekolekcje 
lectio Divina

10-16.03.2019 r. 
W niedzielę wieczorem w naszym 

domu, wraz z franciszkańskimi nowi-
cjuszami z Zakliczyna, rozpoczęliśmy 
rekolekcje Lectio Divina. Rekolekcje 
odbywały się w całkowitym milczeniu, 
zaś większość dnia upływała na ado-
racji Najświętszego Sakramentu. Dla 
wielu z nas rekolekcje te były mocnym 
doświadczeniem działania Boga w na-
szym życiu. 

Wizyta sercanów 
22.03.2019 r. 

Tego dnia odwiedziło nas czterech sercanów. 
Spotkanie to było bardzo ciekawe, ponieważ dwóch 
braci pochodziło z Mołdawii i z Naddniestrza, którzy 
opowiedzieli co nieco o swoich ojczyznach. Po spo-
tkaniu o. Magister udał się wraz z naszymi gośćmi 
do Tuchowa, aby zwiedzić bazylikę i muzeum. 

Wizyta u sióstr  
redemptorystek 

04.04.2019 r. 
W czwartek wyjechaliśmy do klasztoru 

sióstr redemptorystek w Bielsku-Białej, aby 
zrobić pierwsze przymiarki habitów i posłu-
chać wykładów o historii i duchowości bł. 
Marii Celeste Crostarosy. Później mieliśmy 
okazję opowiedzieć siostrom przy wspól-
nej kawie, jak wyglądała droga powołania 
każdego z nas. 

nauka robienia 
różańców 

04.05.2019 r. 
Po południu odwiedzili nas klerycy z Tuchowa, by 

wtajemniczyć nas w tajniki robienia różańców. Po 
szczegółowym wykładzie przyszedł czas na zajęcia 
praktyczne, w czasie których każdy z nas próbował 
swoich sił w tej niezwykłej sztuce.
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Św. Klemens
15.03.2019 r.

W tym dniu w Tuchowie odbyło się kolejne 
czuwanie z serii „Droga wewnętrzna”. Patro-
nował mu oczywiście św. Klemens, tematem 
zaś była wiara.

U Matki 
30.03.2019 r.

Alumni czwartego roku naszego semi-
narium wybrali się w tę sobotę wczesnym 
rankiem na Jasną Górę. Tam kandydaci do 
akolitatu wraz z o. prefektem Adamem Koślą 
uczestniczyli we Mszy Świętej w kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej; było też sporo czasu na modlitwę. 
Ten dzień zawierzenia naszej Matce zakończył 
się obiadem u paulinów oraz krótkim zwie-
dzaniem jasnogórskiego klasztoru.

Praktyki
05-13.04.2019 r.

Piąty tydzień Wielkiego Postu to dla na-
szego seminarium czas szczególnej pomocy 
misjonarzom w rekolekcjach. Udaliśmy się 
w różne miejsca w całej Polsce, ale też i za 
granicę. Miejsca, które odwiedziliśmy, to 
Hanau–Fulda (Niemcy), Bytów–Nieza-
byszewo, Częstochowa, Kielce, Białka Ta-
trzańska, Nowe Miasto Lubawskie, Rozprza, 
Gromnik, Jastrzębia, Wołomin, Kwidzyn 
oraz Warszawa.

Rekolekcje wielkopostne
14-17.04.2019 r.

W Niedzielę Palmową, jak to już zwykle bywa, 
wspólnoty postulatu, studentatu i junioratu roz-
poczęły swoje rekolekcje wielkopostne, które 
poprowadził  o. Piotr Podraza CSsR. Pod tematem 
„Zakonnik – pielgrzym czy uchodźca?” kryły się 
bogate treści dotyczące trudów życia zakonnego 
oraz wskazówki, jak to życie przeżyć.

niedziela Dobrego 
Pasterza

12.05.2019 r.
W czwartą niedzielę wielkanocną uda-

liśmy się do redemptorystowskich parafii 
w całej Polsce, aby modlić się w intencji 
powołań kapłańskich i zakonnych. Oprócz 
modlitwy organizowane były również spo-
tkania z miejscową młodzieżą, w trakcie 
których zgromadzeni mogli dowiedzieć się 
więcej na temat Zgromadzenia.
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Posługi lektoratu 
i akolitatu

17.04.2019 r.
Rekolekcje wielkopostne zakończyły 

się przyjęciem posług lektoratu i akoli-
tatu przez braci III i IV roku. Lektorami 
zostało ustanowionych 7 alumnów, 
tylu też braci zostało akolitami. Kan-
dydaci przyjęli te posługi z rąk ojca 
prowincjała Janusza Soka CSsR. Dzień konkursowy

10.05.2019 r.
W ten piątek trzech braci reprezentowało nasze 

seminarium w dwóch ogólnopolskich konkursach: 
br. Tomasz Marcinek w konkursie biblijnym, zaś br. 
Aleksander Ćwik i br. Grzegorz Pruś w konkursie 
homiletycznym. Br. Aleksander zajął zaszczytne 
trzecie miejsce. Gratulujemy! Zdobyte w tym czasie 
doświadczenia na pewno zaowocują w przyszłości.

Dni Otwartych 
Drzwi

04-05.05.2019 r.
W pierwszy weekend maja do na-

szego seminarium przybyło 51 chłop-
ców z całej Polski. Mieli oni okazję 
zobaczyć, jak „od środka” wygląda 
życie klasztorne. W sobotę uczest-
niczyli w wykładach prowadzonych 
przez braci kleryków, odbył się rów-
nież mecz piłki nożnej, który wygrali 
seminarzyści. W niedzielę uczestnicy 
dni otwartych mieli okazję zwiedzić 
pomieszczenia klasztorne. Po obiedzie 
nasi goście powrócili do domów.

imieniny Ojca Rektora
14.05.2019 r.

W dniu wspomnienia św. Macieja świętowaliśmy 
imieniny naszego rektora – o. Macieja Sadowskie-
go. Uroczystości rozpoczęły się celebracją porannej 
Eucharystii. Podczas drugiej, popołudniowej części, 
zaprezentowaliśmy sztukę, z której można było do-
wiedzieć się co nieco na temat zasad savoir vivre’u.
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Mecz piłki nożnej

Dni Otwarte WSD - Eucharystia w bazylice

Modlitwa w kaplicy na rozpoczęcie

nasza schola

O historii chrześcijaństwa, wykład br. Tomasza

na szlaku historii

Oprowadzanie po seminarium, kaplica

Centrum Duszpasterstwa Powołań
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Szlakiem historii, grobowiec redemptorystów Wspólny obiad na zakończenia

Podczas konferencji

niedzielna jutrznia

Radość wspólnoty, kawa w piwnicach

Podczas Eucharystii w bazylice

Sobotnie nieszpory

Oprowadzanie po seminarium, siłownia

Spotkanie ze św. gerardem Majellą CSsR

Oprowadzanie po seminarium, studio Radia Maryja

Centrum Duszpasterstwa Powołań



na górze iglicznej

animacja śpiewu w głogowie Wizyta u sióstr klarysek w Ząbkowicach Śląskich

nad Wodospadem Wilczki w Międzygórzu

Postulat



gross - Rosen na Twierdzy w Srebrnej górze

nad Wodospadem Wilczki w Międzygórzu

Przy Pomniku Dzieci głogowskich

Postulat

Przy Kolegiacie Wniebowzięcia nMP w głogowie

Posługa podczas Mszy Świętej w głogowie W Polanicy - Zdrój
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Śniadanie wielkanocne

Msza Święta ze współbraćmi z Tajlandii

Czas wolny - no to gramy

na kawie u Sióstr redemptorystek

Jarmark Wielkanocny

Życzenia wielkanoce

W kaplicy Sióstr redemptorystek

imieniny o. Michoka

niedzielna kawa z ojcami

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

nowicjat
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Majówka nad stawkiem

Harbatka na ożeźwienie O. Sylwester jako kucharz

nowicjat

Pakowanie listówOdwiedziny sercanów

Plewienie truskawekPierwsza lekcja robienia różańca

Wizyta franciszkanówRozpoczęcie rekolekcji letio Divina



Spotkanie rodzin

Szlakiem bawarskich redemptorystów

Wielki Piątek

Czuwanie - Droga wewnętrzna - Wiara

Rekolekcje wielkopostne - lubaszowa

Spotkanie rodzin

Sztuka życia z o. Maciejem - imieniny o. Rektora

Wigilia Paschalna

Czuwanie - Droga wewnętrzna - Czystość

Czuwanie - Droga wewnętrzna - Czystość

Studentat



Ogólnopolski zjazd ZM Wchód

Posługi lektoratu i akolitatu „Ślad losu’’ w Tylmanowej 

Wyjazd RSPM do Łomnicy Zdrój„Ślad losu’’ w Tuchowie

Studentat
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Bracia, do roboty!Lepiej jest dwom niż jednemu, 

gdyż mają dobry zysk ze swej pracy.

Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. 

Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, 

a nie ma drugiego, który by go podniósł.

K
oh

 4, 9-10
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Droga
«Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: 

«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 

Jak więc możemy znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: 

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze Mnie.» 

      (J 14, 4-6)
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miłosierdzie

Miłosierny jest Pan i łaskawynieskory do gniewui bardzo łagodny.                                                     Ps103,8
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