
W ten sposób wspólnota chrześcijańska 
staje się znakiem obecności Boga w świecie.

Ożywiana bowiem słowem Bożym daje 
świadectwo Chrystusowi, 

w tajemnicy Eucharystii nieustannie 
pielgrzymuje z Chrystusem do Ojca, 

rozpalona duchem apostolskim 
postępuje w miłości.
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„Ożywiani słowem – 
wierni

Chrystusowi”
Pismo Święte nie jest pięknym zbiorem natchnionych ksiąg do studiowania, jest słowem 

do zasiewu; jest darem, który mamy z wdzięcznością przyjąć i dzielić się nim, by w Imię 
Pana rodziło się życie z Ducha. Słowo Boże winno dotykać serca i być głoszone z entu-

zjazmem oraz namaszczeniem.
Wiosną tego roku papież Franciszek skierował znamienne słowa do uczestników międzynarodo-

wego kongresu Katolickiej Federacji Biblijnej: „Byłoby piękną rzeczą zobaczyć, jak rozkwita nowy 
czas większej miłości do Pisma Świętego wszystkich członków Ludu Bożego, tak, aby pogłębiała 
się relacja z osobą Jezusa. Byłoby czymś pięknym, gdyby słowo Boże było coraz bardziej obecne 
w sercu każdej działalności Kościoła; sercu bijącym, które ożywia członki Ciała”.

Kościół nie może wiec zmęczyć się głoszeniem Ewangelii, nie może poddać się rozczarowaniu, 
ponieważ słowo wzywa do jedności i zaprasza każdego do słuchania. Boże słowo, jak przekonuje 
Biskup Rzymu „jest ogniem i wiatrem; jest Duchem, który zapala serce i otwiera horyzonty, po-
szerzone o Jego kreatywność”.

Wierni takiej postawie oddajemy do rąk naszych Drogich Czytelników kolejny numer na-
szej „Rodziny Odkupiciela”, tym razem w całości poświęcony imperatywowi zawartemu  
w 12. Konstytucji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, byśmy ożywiani słowem Bożym 
dawali świadectwo Chrystusowi.

Wdzięczny za duchową więź i solidarność z naszą Seminaryjną Wspólnotą
o. Maciej Sadowski CSsR

Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 26.01.2020 r. o godz. 9:00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie  
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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Wyruszyć w przygodę

W drodze do...

br. Marcin Wojdan CSsR 
Rok IV

ze Słowem

W seminarium często obcujemy 
ze Słowem Bożym, można po-
wiedzieć, że „chodzimy” wokół 

niego. Codziennie mamy rozmyślanie, które 
najczęściej opieramy na słowie przychodzącym 
do nas danego dnia; co tydzień, w czasie kręgów 
biblijnych, dzielimy się tym, co słowo do nas 
powiedziało. Jako lektorzy piszemy również 
rozważania i komentarze o słowie, z którym 
spotykamy się na niedzielnych Eucharystiach; 
modlitwa brewiarzowa również jest obcowaniem 
ze słowem. Wszystko to wieńczy najważniejszy 
moment, jakim jest słuchanie słowa podczas 
codziennej Mszy świętej. Widać zatem, że słowo 
Boże jest mocno obecne w naszym kleryckim 
życiu. Ale to, że jest czegoś dużo, nie oznacza 
wcale, że musi to być coś ważnego. Zatem czym, 
albo lepiej zapytać – Kim jest dla mnie Słowo? 

Ze Słowem spotykam się, rozważam Je, Nim 
się dzielę i o Nim rozmawiam, nieustannie po-
dążam Jego śladem. Gdy ewangelista Jan pisze 
o Słowie, to jednoznacznie wskazuje na Słowo, 
które stało się Ciałem, które było u Boga i było 
Bogiem. Ono przyszło do swoich, a swoi Go nie 
przyjęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc, by 

stali się dziećmi Bożymi (por. J 1, 1nn). Chrystus 
jest Słowem (Logosem) i inaczej tego ująć nie 
mogę. Jeśli napiszę coś innego, będę kłamcą. 
Święty Hieronim, człowiek, który przełożył Biblię 
z języków greckiego i hebrajskiego na łacinę, ma 
rację, mówiąc: „Nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa”, dlatego lektura 
i życie słowem Bożym na co dzień są niezwykle 
istotne w życiu każdego chrześcijanina, nie mó-
wiąc już o życiu zakonnika czy księdza. 

Pamiętam początki mojej lektury Biblii. Byłem 
w ostatniej klasie liceum. Zacząłem zastanawiać 
się nieco bardziej nad otaczającym mnie świa-
tem, który z trudnością próbował zadowolić 
mnie swoimi odpowiedziami. Sens i rozjaśnienie 
skomplikowanych kwestii egzystencjalnych 
zacząłem odnajdywać w Piśmie Świętym. Gdy 
poszedłem na studia do Torunia, sporadycznie 
czytałem Ewangelie. Zauważyłem, jak obecność 
żywego Chrystusa, którego odkrywam w słowie, 
zmienia moje życie i czyni je lepszym. W trudnych 
momentach często sięgałem do Pisma Świętego, 
które było źródłem i początkiem modlitwy. To 
Biblia nauczyła mnie modlić się, stała się moją 
przewodniczką i pomogła wrócić do sakramentu 

spowiedzi świętej, który w tamtym okresie 
mojego życia stawał się coraz regularniejszy. 
To Biblia prowadziła mnie na Eucharystię i roz-
budzała miłość do Najświętszego Sakramentu. 
Ona właśnie nauczyła mnie, że chrześcijaństwo 
to nie tylko religia, ale też relacja z naszym Od-
kupicielem – Jezusem. Po około trzech latach 
przyszła ze śmiałą propozycją: a może by wstą-
pić na drogę życia zakonnego i kapłańskiego? 
W pierwszych chwilach nie wziąłem tego na 
poważnie, jednak z czasem ta opcja nabierała 
realnych kształtów. Towarzyszyły mi wtedy 
słowa z Ewangelii wg św. Łukasza: „Wtedy ujrzą 
Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z 
wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, 
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie”(Łk 21, 27-28). Zapa-
dły mi one głęboko w sercu i nie potrafiłem ich 
się pozbyć. Postanowiłem zatem pojechać na 
rekolekcje powołaniowe, by mieć kilka dni na 

głębsze rozeznanie. To wtedy podjąłem decyzję 
o wstąpieniu do zgromadzenia i tak rozpocząłem 
przygodę u redemptorystów. Słowo Boże, które 
towarzyszyło mi wtedy, towarzyszy także i dziś. 
Jego lektura, choć nabrała nieco bardziej sforma-
lizowanej formy, nadal pozostaje spotkaniem 
z żywym i obecnym Chrystusem, bez którego 
nie da się rady być chrześcijaninem.

Niesamowite jest to, że czytając i rozważa-
jąc Słowo, staje się ono źródłem prawdziwego 
pokrzepienia i szczęścia. Bywają dni, w któ-
rych nic szczególnego nie słyszę; takich mo-
mentów jest wiele. Nie znaczy to, że Chrystus 
mnie opuścił, że się mną nie interesuje albo że 
się obraził. W takich chwilach ważna jest wy-
trwałość. Apostołowie nie obcowali cały czas 
z Jezusem – zdarzało się, że oddalał się On od 
nich, by porozmawiać z Ojcem; czasem wysyłał 
ich tam, gdzie sam zamierzał przyjść; nie wy-
powiadał do nich nieustannego potoku słów.  

Kiedy przyszedł do mnie br. Kacper, jeden z redaktorów „Rodziny Odkupiciela”  

i zaproponował mi temat dotyczący słowa Bożego w moim życiu, pomyślałem:  

„Czy ja naprawdę żyję słowem Bożym?”. Po chwili namysłu doszedłem do wniosku, 

że będzie to dobry moment na pewne podsumowanie i refleksję nad tym tematem, 

a jest on niesłychanie ciekawy – jak sama Biblia.
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W drodze do... W drodze do...

br. Aleksander Ćwik CSsR
Rok V

Poeta ks. Jan Twardowski porównywał kazno-
dzieję do listonosza, który nie zawsze ma list 
do każdego słuchającego. Myślę, że podob-
nie jest z lekturą Pisma Świętego: nie zawsze 
otrzymamy poruszającą wiadomość. Ważne 
jest, aby nadstawiać swo-
je uszy i czekać na chwilę, 
gdy Chrystus zwróci się 
do nas. Spędzamy  czas na 
modlitwie, aby nie przega-
pić tego cennego momen-
tu, kiedy można usłyszeć 
swoje własne „Samuelu, 
Samuelu…” i odpowiedzieć: 
„Mów Panie, bo sługa Twój 
słucha”. Tym jest dla mnie 
słuchanie słowa. 

Nie byłbym redempto-
rystą, gdybym nie wspo-
mniał o najpiękniejszym 
przykładzie słuchania słowa 
i wcielaniu go w życie – 
o Matce Najświętszej. To 
Ona nieustannie rozważała w swoim sercu, 
czego chce od Niej Pan. Gdy archanioł Gabriel 
przyszedł, by zwiastować tę wspaniałą nowinę 
o narodzeniu „Boga z nami”, wypowiedziała 

swoje „Niech mi się stanie według słowa Twe-
go”. Mogła to uczynić, ponieważ była otwarta 
na działanie Boga: słuchała Go i przyjmowała 
Jego wolę ochotnym i szczerym sercem. 

Przepraszam,Drogi Czytelniku, jeśli zapachniało 
trochę kazaniem, ale trudno 
pisać o przeżywaniu spotka-
nia z Chrystusem w słowie 
Bożym na sposób – nazwijmy 
to – „niekościelny”. Zachę-
cam Cię jednak do codziennej 
lektury chociażby przypada-
jącego na dany dzień frag-
mentu Ewangelii. Każdy ma 
smartfona, na którym są do-
stępne aplikacje z Pismem 
Świętym. Zawsze – i jeszcze 
bardziej – polecam lekturę 
Biblii w formie tradycyjnej. To 
niezwykła przygoda, w którą 
można wyruszyć w każdym 
momencie swojego życia. 
Najświętsza Maryja Panna 

w Magnificat woła: „Wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny”. Bądź zatem gotów, Drogi Przy-
jacielu, na niesamowite rzeczy, które wydarzą 
się po drodze.

Spędzamy czas na 
modlitwie, aby nie 

przegapić tego cennego 
momentu, kiedy można 
usłyszeć swoje własne 
„Samuelu, Samuelu…” 

i odpowiedzieć:  
„Mów Panie, bo sługa 
Twój słucha”. Tym jest  

dla mnie słuchanie Słowa. 

Poznać

Słowo
Czy nie jest tak, że kiedy jakaś osoba przekazuje nam wia-

domość od kogoś, kogo kochamy, na kim nam zależy, za 
kim tęsknimy, to dopytujemy go, nierzadko kilkakrot-

nie o szczegóły? W jaki sposób zostało to powiedziane? Gdzie? 
W jakich okolicznościach? Jak dokładnie brzmiało to zdanie czy 
zbiór zdań tworzących wiadomość? Jakim tonem dana osoba to 
powiedziała? Czy była wtedy uśmiechnięta, czy może zmartwiona 
i zaniepokojona? Albo kiedy otrzymamy list: czytamy ciągle na nowo, 
za każdym razem z wręcz dziecięcą fascynacją, sprawdzamy w jaki 
sposób został on napisany, na jakim papierze itd. I według mnie – nie 
ma w tym nic dziwnego. Czymś normalnym, myślę, jest zabieganie 
o najdrobniejszy szczegół. Przecież często tą wiadomością później 
żyjemy. Chcemy znać szczegóły, aby lepiej zrozumieć treść, aby się 
w nią „wgryźć”, bo jest dla nas po prostu bardzo ważna. 

Jako redemptoryści jesteśmy posłani, aby głosić obfite Odkupienie, 
aby dawać świadectwo, będąc ożywieni właśnie SŁOWEM BOŻYM.

W tym miejscu przytoczę scenę, którą znajdujemy w księdze 
proroka Ezechiela. Otóż czytamy o tym, jak Bóg, przed posłaniem 
swojego herolda, mówi do niego: Synu człowieczy, zjedz to, co masz 
przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów! (Ez 3,1). 
Następnie po zjedzeniu zwoju, Ezechiel otrzymał kolejne polecenie: 
Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi 
słowami. (Ez 3,4). 

Zjedzenie zwoju to obraz. W kulturze semickiej stosowano ten ob-
raz, gdy chciano ukazać, jak się z czymś najściślej zjednoczyć, jak być 
przenikniętym czymś. Kiedy coś zjemy, żyjemy dzięki temu. Pokarm 
przenika do naszego krwioobiegu. 

Tak jest właśnie z nami, tak powinno być z każdym z nas. Mamy 
karmić się słowem. Mamy je zjeść. Nie mamy tylko pięknie mówić 
o tym, co przeczytaliśmy. Przekonywać, stosując wyszukane słowa, 
finezyjne obrazy i piękne porównania. Musimy tym żyć! Słowo 



W drodze do... W drodze do...

i my mamy być jedno! Wtedy świadectwo jest autentyczne i przeko-
nujące. Nie można prawdziwie głosić czegoś, czym się nie żyje.

Do czego zmierzam? Właśnie do tego, że słowo Boże jest tą 
wiadomością, którą otrzymujemy. Wiadomością od Tego, którego 
kochamy, na Kim nam zależy, za Kim idziemy przez nasze życie, 
Komu jako redemptoryści składamy śluby, Którego chcemy głosić 
i  opowiadać wszystkim ludziom o Jego bezgranicz-
nej miłości. I to słowo chcę poznać jak najlepiej. Chcę się 
w nie wgłębić, chcę by ono działało we mnie, by mnie przenikało 
i formowało. Nie chcę tylko czytać Ewangelii, chcę nią autentycznie żyć.

Czytając Ewangelię, staram się przenosić do miejsca, w którym 
rozgrywa się akcja. Próbuję na przykład wyobrazić sobie Jezusa, 
jak dyskutuje z faryzeuszami. Wyobrażam sobie sceny uzdrowień. 
Myślę wówczas, że sam jestem tym, którego Jezus uzdrawia; trę-
dowatym, który musi unikać innych osób; niewidomym, który nie 
może cieszyć się w pełni pięknem świata stworzonego przez Boga, 
który nie może oglądać nawet swoich najbliższych; kaleką który 
nigdy nie będzie mógł w pełni uczestniczyć w życiu, przez co czuje 
się odrzucany. A później wyobrażam sobie, co Jezus czyni chore-
mu, co czyni mnie. Wyobrażam sobie, że jestem wraz z uczniami 
w łodzi, gdy Jezus ucisza burzę. Jestem również na drzewie wraz 
z Zacheuszem i tak jak on słyszę: Zejdź prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu (Łk 19,5). Ewangelia dzieje się DZIŚ!  

Bywają momenty, że spotykam się z pytaniem, dlaczego podczas 
lektury Pisma Świętego, oprócz samej Świętej Księgi mam przed sobą 
również różnego rodzaju komentarze, słowniki, atlas biblijny, leksykon 
czy encyklopedię. To wszystko pozwala mi lepiej poznać to, co czytam 

i nad czym medytu-
ję. A jak to nazwać, 
w czym dokładnie 
pomaga i na czym 
polega? 

Tutaj pojawia 
się słowo egzege-
za, pochodzące od 
greckiego exegesis 
i oznaczające tyle 
co wyjaśnienie. 
Sztuka egzegezy po-
lega na rozjaśnianiu 
wyrażeń w ich od-
powiednim kontek-
ście historycznym. 

Próbuje ona ustalić najbardziej pierwotne brzmienie tekstu 
i wytłumaczyć warianty. Nawiązuje do obecnego stanu wiedzy 
o historii języków i kultur, aby zbadać niuanse konkretnych słów 
i zwrotów; wykorzystuje też dowody  archeologiczne, by łatwiej 
usytuować miejsca i ustalić chronologię, pozwala poznać nam, jakie 
jest pierwotne brzmienie tekstu. Czy określone słowo bądź wyraże-
nie występują gdzie indziej w tym tekście w podobnym lub innym 
sensie? Jaka jest struktura gramatyczna zdania i jego stosunek do 
tego, o czym mowa wcześniej i później? Egzegeza określa historycz-
ny, kulturowy i geograficzny kontekst, w jakim tekst powstał, jaki 
zakłada i do jakiego się odnosi. Także określa odniesienia lub aluzje, 
jakie czyni jeden tekst do drugiego, jak w Ewangeliach gdy używają 
fragmentów swego pisma.

Dlatego podczas medytacji nad słowem Bożym sięgam po słownik 
lub komentarz, który tłumaczy ówczesne realia i charakterystycz-
ne terminy, które dziś rozumiemy całkiem inaczej. Mogę również 
zrozumieć kontekst kulturowy; zobaczyć, jaką księgę Pan Jezus cy-
tuje najczęściej; co mówi? Do kogo? I dlaczego? Sprawdzam, jakie 
jest znaczenie słowa, które mnie interesuje, w którym fragmencie 
Pisma Świętego jest ono jeszcze użyte, w jakich okolicznościach 
i co z tego wynika. Dlatego również, kiedy Jezus mówi o drzewie 
figowym (Mt 21,18-22) lub o ziarnku gorczycy (Mt 13, 31-35), się-
gam po atlas roślin biblijnych, by dowiedzieć się więcej. Gdy autor 
biblijny podaje nazwę miejsca, gdzie zaistniała dana sytuacja, szu-
kam w atlasie biblijnym, gdzie jest lub było to miejsce położone 
i jak to się ma do całości Ewangelii.

Egzegeza pomaga także przyjrzeć się strukturze Pisma Świętego 
i konkretnemu fragmentowi, ponieważ bibliści odkryli,  że dla Żydów 
niezwykle ważne było to, jak została ułożona struktura tekstu. Często 
wiele myśli, słów i zdań jest powtarzanych w specyficzny sposób, tak 
by sens objawiał się pomiędzy wierszami. Są również fragmenty, które 
zostały skonstruowane w sposób symetryczny, tak że wyjątkowo 
wybrzmiewa centralna treść.

To jest powód dlaczego podczas medytacji słowa korzystam z po-
mocy, jakie proponuje nam i udostępnia biblistyka. Nie jest to chęć 
brylowania wiedzą na temat biblijnych nowinek. Jest to pragnienie 
lepszego poznania słowa, które kieruje do nas sam Bóg. Tutaj nie jest 
celem zapamiętanie wszystkich szczegółów. Celem jest medytacja 
tego. Jak napisałem wcześniej, nie chcę tylko czytać Ewangelii, chcę 
nią żyć. Na początku pisałem o czytaniu długo oczekiwanego listu. 
Tutaj do czynienia mamy z najpiękniejszym listem, którego autorem 
jest Ten, który nas powołał do życia. Mamy do czynienia z listem 
miłości, bo Bóg jest Miłością!  
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br. dk. Paweł Orzeł CSsR 
Rok VI
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Sprostać

wymaganiom

Czytanie było w moim życiu czynnością, której 
niekoniecznie oddawałem się z pasją i rado-
ścią. Co prawda sumiennie zapoznawałem 

się z lekturami szkolnymi i zaliczałem poszczególne 
testy sprawdzające wiedzę dotyczącą ich treści, jednak 
nigdy książki nie były dla mnie pasją. Podobnie było 
z Pismem Świętym: podejmowałem próby zgłębiania 
go, ale nigdy przed seminarium nie zafascynowałem się 
nim tak bardzo, aby przeczytać je w całości. Zazwyczaj 
zatrzymywałem się na Księdze Liczb, czyli nie przekra-
czałem granicy Pięcioksięgu. Jednak, dzięki Bogu, Jego 
Słowo było obecne w moim życiu poprzez systematyczny 
udział w Eucharystii. To ona była dla mnie przestrzenią 
do karmienia się Bożymi treściami, które Pan kierował 
do mojego serca.

Bóg poprzez kapłanów raz po raz kierował do mnie 
wezwanie do bardziej systematycznej i osobistej lektury 
Pisma Świętego. Jednym z argumentów, które miały 
zachęcić mnie do rozważania słowa Bożego, był ten 
mówiący, że są w nim odpowiedzi na wszystkie ludzkie 
pytania. Zastanawiałem się, czy jest to prawda i próbo-
wałem zrozumieć, co dokładnie znaczy takie stwierdzenie. 
Nie ma przecież w Piśmie Świętym odpowiedzi na to, 
jak się efektywnie uczyć, nie ma rozwiązań dotyczących 
tego, jak zarządzać swoim czasem, aby go nie marnować. 
łowo zdaje się nie odpowiadać na wszystkie ludzkie 
pytania. Co więc mają na myśli ci, którzy mówią, że tak 
jest? Czy mają rację? Zrozumienie tej sprawy przyszło 
z czasem. Stało się to wtedy, gdy zacząłem spędzać 
więcej czasu nad lekturą Pisma Świętego. Wytrwałe 
obcowanie z tekstem natchnionym zaczęło przynosić mi  

coraz więcej światła. Moje życiowe pytania 
i trudności, oświetlone Bożą mądrością, stawały 
się bardziej zrozumiałe. Nawet jeśli nie rozwią-
zywały się same, to ich przeżywanie było dla 
mnie bardziej owocne. Wiedziałem, że Bóg jest 
ze mną. Przeświadczenie to stawało się dla mnie 
coraz jaśniejsze.

Moja droga obcowania ze słowem Bożym 
nie była prosta, jednak nie była też wyjątkowo 
zawiła. Nie rozczytywałem się w opowieściach 
biblijnych, ale też nie było tak, że zupełnie ich 
nie znałem. Dużą trudnością był dla mnie fakt, że 

słuchając słowa tylko w czasie Mszy świętych, 
często zupełnie nie rozumiałem, o czym ono jest. 
Próbowałem po omacku szukać połączenia ich 
treści z moim życiem, ale nijak to się mi nie uda-
wało. Zdarzało się nieraz, że nie byłem w stanie 
pojąć, o co w danym fragmencie chodzi. Dzięki 
pewnemu wydarzeniu zrozumiałem jednak, że 
stosunkowo łatwo można sobie rozjaśnić niektóre 
czytania mszalne.

Będąc jeszcze początkującym lektorem, otrzy-
małem pytanie od jednego z moich znajomych. 
Zapytał mnie, czy może gdzieś znaleźć teksty, 
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które czytam, bo bardzo mu się spodobały. Wi-
docznie przyłożył się do słuchania czytania, które 
wykonywałem i zachwycił się jakimś fragmen-
tem Biblii. Odpowiedziałem mu, że może je od-
naleźć w Piśmie Świętym i w każdym momencie 
przeczytać. Zdziwiony stwierdził, że nie wiedział 
o tym. Nie wiem, czy to była jego ignorancja, czy 
po prostu nigdy wcześniej nie zastanawiał się, 
skąd pochodzą czytania wykonywane podczas 
Mszy Świętej, ale często przypominam sobie 
to wydarzenie. Uświadomiło mi ono, że warto 
podjąć osobistą lekturę Pisma Świętego, choćby 
po to, by usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć 
podczas liturgii. Ten epizod uwrażliwia mnie 
jednocześnie, że czytanie słowa Bożego w trakcie 
liturgii jest bardzo ważnym momentem. Pokazuje 
mi, że słuchający rzeczywiście pragną w tym 
momencie spotykać Boga, dlatego jako diakon, 
proklamując Ewangelię, staram się wykonywać 
ją wyraźnie i powoli, aby mogła dotrzeć nie tyl-
ko do uszu słuchaczy, ale też do ich serc. Dzięki 
temu sam bardziej pochylam się nad znaczeniem 
poszczególnych fragmentów, co pomaga mi 
stawać się świadkiem czytanego tekstu, czyli żyć 
według wymagań słowa Bożego tak, aby móc 
powiedzieć, że „wierzę w to, co głoszę, nauczam 
tego, w co wierzę i żyję tym, czego nauczam” 
(por. Obrzęd święceń diakonatu).

To pytanie mojego znajomego skłoniło rów-
nież mnie samego do tego, aby próbować od-
najdywać czytane fragmenty w Piśmie Świętym 
i zobaczyć je w kontekście, którego nie możemy 
wyłapać podczas liturgii. Dziś, z pespektywy cza-
su, widzę, że jest to bardzo pomocna metoda 
w życiu słowem Bożym. Dzięki niej słowo czytane 
w liturgii stawało się dla mnie rzeczywiście żywe 
i skuteczne. Było prawdziwym słowem Boga 
przemieniającym moje życie. Moje obcowanie ze 
słowem Bożym dokonywało się zatem szczególnie 
w czasie liturgii, ale też poza nią. Nowy sposób 
kontaktu ze słowem rozwinął się w moim życiu, 
gdy wstąpiłem do seminarium.

Rozpoczęcie formacji zakonnej było o tyle 
przełomowe, że ułatwiło mi codzienną lekturę 

Biblii. Zaczęła ona rodzić moją głębszą zażyłość 
ze słowem Bożym, które coraz bardziej było 
dla mnie opowieścią o Jezusie. W uświado-
mieniu mi tego niebagatelną rolę odegrał fakt, 
że w którymś momencie odkryłem, iż czytania 
wykonywane w czasie Eucharystii nie są wy-
brane przypadkowo, ale starannie dobrane i ze 
sobą powiązane. Zauważyłem, oczywiście dzięki 
wykładom w seminarium, iż zawsze jest tak, 
że czytanie i Ewangelia w sposób szczególny 
próbują rozświetlić jakiś jeden, określony temat. 
Ten fakt sprawił, że każda liturgia jest dla mnie 
konkretnym pouczeniem. Wiedza ta pomaga mi 
również w poprawnym odczytaniu wielu, trud-
nych przecież, fragmentów Starego Testamentu. 
Rzeczywiście jest on bowiem zrozumiały tylko 
wtedy, gdy patrzy się na niego z perspektywy 
życia i dzieła Jezusa; wtedy całe Stare Przymierze 
staje się zapowiedzią dzieła Odkupienia. Dzięki 
takiemu spojrzeniu na słowo Boże nauczyłem 
się jeszcze jednego sposobu metody interpretacji 
i odnoszenia do swojego życia treści biblijnych 
– metody wyjaśniania jednego fragmentu za 
pomocą innego. Poszczególne księgi Pisma Świę-
tego wyjaśniają się nawzajem i stają się w pełni 
zrozumiałe dopiero wtedy, gdy patrzy się na nie 
z popaschalnego punktu widzenia.

Dowartościowanie tego, że codziennie mogę 
obcować z tymi świętymi tekstami, przyszło 
w moim życiu niedawno. Stało się to wtedy, 
gdy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę 
nasza sytuacja jest uprzywilejowana pod tym 
względem. Mówię „nasza”, ponieważ myślę 
o ludziach XXI wieku, dla których posiadanie 
Biblii nie jest niczym wyjątkowym. Od niedawna 
bowiem słowo Boże jest tak łatwo dostępne dla 
wszystkich. Święty Alfons, założyciel redemp-
torystów, który żył nie tak dawno, bo w XVIII 
wieku, musiał zmagać się z brakiem dostępności 
Pisma Świętego. Było tak z powodu braku prze-
kładów w językach narodowych oraz ze względu 
na ograniczoną liczbę egzemplarzy. Polecając 
modlitwę myślną, czyli tzw. rozmyślnie nieko-
niecznie mówił o medytacji nad słowem Bożym.  

Polecał po prostu medytację nad pobożnymi 
tekstami świętych i w ten sposób prowadził 
człowieka do Boga. Dostrzegając więc to, że mogę 
każdego dnia osobiście je czytać, jeszcze bardziej 
zacząłem cenić sobie tę wyjątkową lekturę.

Ciągle jednak jego czytanie nie jest dla mnie 
rzeczą łatwą (i nie mówię tu tylko o zwykłej 
trudności intelektualnej w zrozumieniu tekstów 
biblijnych, ale też o duchowym zmaganiu). Nie-
ustannie potrzebuję uwrażliwiać moje uszy na 
Boży głos, który każdego dnia rozlega się wokół 
mnie. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu 
bycia blisko ze słowem Bożym zrozumiałem, że 
czytanie Pisma Świętego jako zwykłego tekstu 
jest niewystarczające. Potrzeba otwarcia serca 
i formacji intelektu, gdyż zarówno jedno, jak 
i drugie jest ważne. Nauczyłem się tego, przy-
gotowując się do bycia diakonem.

Posługi diakońskiej nie wyobrażam sobie bez 
bliskiej zażyłości ze słowem Bożym. Nie mogę 
sobie też wyobrazić rozwoju duchowego bez 
częstego karmienia się nim, jest ono bowiem dla 
mnie początkiem tego życia; uczy mnie trwania 
w świadomości obecności Ducha Świętego. Pismo 
Święte stanowi dla mnie źródło homilii, które jako 
diakon mam zaszczyt głosić. Czytanie go nieustan-
nie jest wyzwaniem, któremu próbuję sprostać, ale 
które sprawia również, że każdy kolejny dzień ma 
sens. Kryje się on w tym, że poprzez lekturę Biblii 
mogę zbliżać się do Boga, cierpliwie ucząc się, jak 
brzmi głos Tego, który mnie wzywa. Jest to proces 
bardzo osobisty i wymagający. Prowadzi do uzna-
nia, że są takie obszary mojego życia, w których 
moje ludzkie zdolności nie wystarczą. Pozwala 
zrozumieć, że tylko Boże Objawienie może mi 
pomóc w pełni poznać, kim jestem i dlaczego 
jestem. Kontakt ze Słowem Bożym jest też dla 
mnie szkołą wiary. Jego mądrość uczy mnie, jak 
wierzyć w to, że Bóg jest moim Stworzycielem 
i Odkupicielem. Daje mi przekonanie, że Jemu 
mogę zaufać. Jest to dla mnie fundamentalne 
przesłanie, jakie znajduję w Piśmie Świętym: 
Bogu można zaufać; Bogu trzeba dać w swoim 
życiu pierwsze miejsce.

Być redemptorystą
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o. Tymoteusz Macioszek CSsR 
duszpasterz w Szczecinku

Pasterz

zabija stare!
Ożywiony słowem – nie stylem życia, nie pragnieniami, nie obrzędami. 

Bolesne umieranie wszystkiego, co w tobie ludzkie – bolesne rodzenie się 

wszystkiego, co w tobie ludzkie. Umiera stare i rodzi się nowe. Czy wiesz już, 

co starego nosisz w sobie? Rozpoznajesz to? Nauczyłeś się już to rozpoznawać? 

To, co nowe, pociąga, odświeża, napełnia pokojem. To jest życie Słowem: 

to wyruszanie w drogę, by szukać ubóstwa serc, zaginionych owiec. Czy pragniesz 

tego? Czy masz już serce redemptorysty, a właściwie Redemptora, czyli Odkupiciela?

nimi się posługuje: stylem życia redemptorystów, 
pragnieniami, które w sobie noszę, obrzędami, 
które składają się na piękno liturgii. Potrzebo-
wałem jednak zburzyć mój dom zbudowany na 
piasku, by móc znaleźć skałę. Przez chwilę byłem 
bezdomny, samotny, opuszczony. „Gdzie jesteś, 
moja skało?” – zdawało się krzyczeć moje serce. 
Wędrowałem, by odnaleźć ją w słowie. Nabiera-
łem zwyczaju medytacji; to jest to wędrowanie. 
Napełniasz się nim, a ono cię ryje tak, jak ryje 
się ziemię przed zasiewem. Ono użyźniało mnie 
przez wydarzenia, odsłaniało ciernie i pomagało 
je wycinać. „Gdzie jesteś dziś?” – wciąż jakby o to 
pytało. Po to przede wszystkim był nowicjat, 
seminarium to pogłębiało. Jedno wydarzenie 
miało szczególne znaczenie.

Piękna
 „Chce się wyjechać, bo tam są ludzie pozba-

wieni Dobrej Nowiny!” – mawiał na temat misji 
mój wychowawca o. Witold Hetnar. Komplet-
nie tego nie czułem, myślałem jedynie: „Spo-
ko przygoda, fajne przeżycia”. Jakby tego było 
mało, czas seminarium to w moim przypadku 
zgorszenie sobą. Moja seksualność mnie przera-
stała, byłem przerażony perspektywą celibatu. 
W tym klimacie wyjechałem w trakcie wakacji 
na Białoruś. Prowadziliśmy rekolekcje dla dzieci 
i młodzieży w bardzo ubogiej mieścinie o nazwie 
Widze. Zauroczyłem się w jednej z uczestniczek 
i toczyłem straszliwą walkę. Okoliczności tak się 
układały, że spędzałem przy niej mnóstwo czasu 
i rozgrzany byłem jak piec, a tu dookoła trwała 
misja. Patrzyłem na te dzieciaki, na ich życie. Gra-
łem z nimi w piłkę, wygłupiałem się, ogłaszałem 
Dobrą Nowinę – pokochałem je. Wtedy w liturgii 
przyszło słowo, które czytamy w uroczystość na-
szego założyciela, św. Alfonsa: „A widząc tłumy, 
litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 
jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 35-10,1). 
Słowo padło na podatny grunt mojego serca, 
było gotowe na zasiew, bo niwa została roz-
orana. Otrzymałem perłę – uczucia Odkupiciela.  
Wzruszenie, które było silniejsze od rozpaczy 

Postrzał
Nie mogłem napisać tego artykułu bez od-

wołania do mojej historii, ponieważ jest ona 
scalona ze słowem Bożym. To ono mnie odna-
lazło i wyprowadziło do ziemi, której nie znałem. 
Zostałem wezwany jak Abraham, by ruszać 
w nieznane. Byłem nastolatkiem, wiedziałem 
już, że chcę związać życie z Panem Bogiem. To 
dzięki bierzmowaniu nastąpił przełom, a potem 
nawrócenie i powrót; przyjąłem dar i łaskę wia-
ry. Płomień Ducha Świętego zagościł we mnie 
na zawsze, odbił się jak pieczęć na ramieniu. 
Pojechałem na wakacyjne rekolekcje, których 
tematem było zagadnienie Biblii jako GPS-u na 
życie. Te słowa stały się ciałem. Pamiętam dobrze, 
jak niemal każdego wieczoru przed kąpielą sia-
dałem na pralce w łazience, by otworzyć Słowo 
„na chybił trafił”. Tata się dobijał, że siedzę już za 
długo… słowo się dobijało, pytało, proponowało, 
głaskało, rozczulało, gromiło i ratowało – żyło! 
Uwiodło mnie: „Idź taką drogą jak moi wariaci, 
jak mój ubogi Franciszek z Asyżu” – zdaje się, że 
mniej więcej tak do mnie mówiło.

Zryty
Już na wejście, gdy wstąpiłem do redempto-

rystów, padł niezły strzał i to w samo serce. To 
była modlitwa wstawiennicza; Biblię otworzył 
o. Paweł Drobot, który przeczytał fragment z Li-
stu Świętego Pawła Apostoła do ukochanego 
ucznia Tymoteusza: „Ogłoś słowo…”(2 Tm 4, 2-5). 
Wiedziałem już, że się nie wywinę, że tu jest to 
miejsce, że nie mogę uciekać, zdezerterować. 
Miałem wrażenie, jakby ktoś wbił mi gorącą 
strzałę prosto w serce, a to ciepło rozeszło się po 
moich wnętrznościach. W stanie tej przedziwnej 
błogości osunąłem się nieco na krześle. Dostałem 
prezent, gwiazdę przewodnią. Miał nadejść czas 
ciemności – obrzydzenie tą drogą, tym Zgro-
madzeniem, tą wspólnotą – tym wszystkim, co 
składało się na moje powołanie. Zostało tylko 
Słowo, które raz brzmiało jak wyrok, a raz jak 
rozkoszne wołanie ukochanej… Mniejsza o to; 
ważne, że trzymało na obranej drodze. Miałem 
się nauczyć, że to nie styl życia ani moje pra-
gnienia czy obrzędy dadzą mi światło i życie, 
tylko słowo. Oczywiście, ono jest w nich ukryte,  
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spowodowanej własną słabością. Wiedziałem 
już, że nie jestem w stanie udźwignąć bezżeń-
stwa. Zrozumiałem też, że misja pośród tych ludzi 
jest pragnieniem mojego odnowionego serca. 
Wybór należał do mnie, a ja… zdecydowałem 
się bardziej zaufać słowu niż sobie.

Osada ciemności
Ono chce wybrzmieć wszędzie, także tam, 

gdzie nie jest chciane i mile widziane. W takim 
miejscu Jezus ogłasza swoją życiową misję i tę 
naszą, redemptorystowską: „Posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18). Czyni to 
w rodzinnym mieście, narażony na zlekcewa-
żenie, spojrzenia pełne politowania. Nie boi się 
i ryzykuje, bo słowo jest jak miecz – potrafi się 
obronić uroczyście ogłoszone tam, gdzie czujesz 
się najsłabszy, bezbronny, ogołocony, zraniony. 
To słowo bardziej dla ciebie niż dla innych. Kiedy 
je usłyszysz, wstaniesz i ruszysz w drogę – nie bez 
przeszkód, nie bez dawnych lęków, ale z nowym 

mieczem w ręku. Pamiętam dokładnie miejsce 
i datę, pamiętam to słowo. Wybrzmiało tak 
głośno i uroczyście, że czułem się, jakby cały 
świat patrzył zadziwiony tylko na mnie. Od tego 
momentu już nie miałem wątpliwości, czyim 
jestem synem i to nie byle jakim, ale wybra-
nym, ukochanym. Otrzymałem miecz do walki 
z największym wrogiem, z Oskarżycielem, który 
bywa, że jest we mnie, a to znowu na zewnątrz. 
Szatan, bo o nim mowa, ma jeden cel: wmówić 
nam, że jesteśmy odłączeni od miłości Boga. 
A przecież nic nas od niej nie odłączy (Rz 8, 35), 
przecież Jego miłość nigdy od nas nie odstąpi  
(Iz 54, 10). To słowo mamy ogłaszać! Dzieła potęgi 
Tego, który nas wezwał z ciemności do przedziw-
nego swego światła (1 P 2, 1)! Obfite odkupienie, 
obfite miłosierdzie, przeobfita miłość! Dziś, gdy 
patrzę na Nazaret, widzę bardzo zwykłe miasto. 
Uczniowie Jezusa stanowią tu zdecydowaną 
mniejszość; od czasu do czasu roznosi się mu-
zułmańska modlitwa z głośników. Jest gwarnie, 

brudnawo. Chłopaki szpanują w drogich autach, 
dziewczyny prezentują swoje wdzięki. Nieświęta 
ta Ziemia Święta… I dobrze. Łatwiej dzięki temu 
zrozumieć, po co Jezus przyszedł. To Światło na 
oświecenie. Ty też masz swój Nazaret, który 
potrzebuje światła słowa – pozwól, by cię wy-
pełniło i zanieś je innym, bądź światłem świata!

Poromansujemy?
Pierwszy front jest pod ostrzałem, wymaga 

skupienia i współpracy z towarzyszami. Tak się 
mówi o nas duszpasterzach i faktycznie, jest coś 
na rzeczy. Pociąga mnie obraz wojownika, po-
nieważ skupia w sobie i męstwo, i miłość. Gdy 
wspominam filmy, które od dzieciństwa poruszały 
moje serce (Ogniem i mieczem, Braveheart), to ze 
wzruszeniem to odkrywam: wielką i ukochaną 
misję. Jestem w trakcie romansu, który mam 
ponoć zapamiętać na całe życie. Współbracia 
bardzo często mi powtarzają, że pierwsza parafia 
to „pierwsza miłość”, zostaje wyryta w sercu aż do 
śmierci! I rzeczywiście, wdzięczna ta moja ukocha-
na! Służę w Szczecinku, pracy tyle, że nie wiem, 
w co ręce włożyć. I co widzę? Głód słowa. Głosimy 
z ambony, w klasie, przed kamerą, w konfesjonale. 

Zdobywam serca, zupełnie tak, jak romantyczny 
kochanek, który pragnie zdobyć ukochaną: czułe 
gesty, a gdy trzeba, to gorąca gwałtowność. Takie 
jest ogłaszanie słowa: doprowadzić do momentu, 
gdy owca odsłoni ukrytą ranę i zalać ją oliwą i wi-
nem Bożego Miłosierdzia, a gdy trzeba rozedrzeć 
zaschnięte bandaże, zdemaskować gnijące miejsce 
i je odkazić. Nieraz trzeba czasu, zwykłego bycia 
obok. Owca jest nieufna i najpierw sprawdza, 
czy nie mam złych zamiarów. Dopiero potem 
zaczyna słuchać.

Cały dla słowa – promieniujesz nim. Ile masz 
go w sobie, tyle widać na zewnątrz: w twoim 
stylu bycia, pragnieniach i obrzędach; widać 
to w twoich czynach. Mam dla was dobrą no-
winę – nie jesteście uczniami Jezusa po to, by 
podtrzymywać zamierzchłe tradycje przodków 
lub by małpować czyjeś zachowania albo wykuć 
na pamięć skomplikowany system etyczny. Je-
steście uczniami Jezusa po to, by nieść ludziom 
ożywcze słowo życia. To jest nasza tradycja, to 
jest nasz styl życia, nasza zasada – wszystko 
przemieniać w nowe. Radujmy się więc, bo Pan 
Młody jest z nami, bo nadeszły gody Baranka, 
a Jego Małżonka się przystroiła!
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o. Stanisław Paprocki CSsR
Duszpasterz w parafiach św. Urlicha i św. Afry 
oraz św. Szczepana w Kreuzlingen w Szwajcarii. 

Tajemnica

Słowa...

Jedna z sieci komórkowych w swojej reklamie 
zamieściła taką oto przestrogę: „Słowa mają wiel-
ką moc, używaj rozważnie”. Słowo jest nosicie-
lem treści, codziennie każdy z nas wypowiada ich 
bardzo wiele. Jedne są ważne lub nawet bardzo 
ważne, inne zupełnie „bez znaczenia”, ale każde 
z nich coś ze sobą niesie. One mają coś w sobie 
- zobacz, są takie, które przynoszą ze sobą radość 
i pokrzepienie, np. wtedy, gdy ci smutno i ktoś 
bliski próbuje cię pocieszyć, mówiąc: „Nie martw 
się, nie smuć, jakoś sobie poradzimy!” Innym 
razem może okazać ci swoje zainteresowanie: 
„Dlaczego jesteś smutny, co takiego przeżywasz? 
Co się stało?” Są słowa, które zapierają dech 
w piersiach: „Czy wyjdziesz za mnie za mąż?” 
albo „Zostaniesz tatą, cieszysz się?”

Słowa mogą sprawić, że pojawią 
się w naszych oczach łzy szczęścia 
i uśmiech znów zagości na naszej twa-
rzy, ale są też słowa, które ranią bardzo 
głęboko i pozostają w pamięci czasami 
na bardzo długo, nawet na całe lata. 
„Nie chcę mieć z Tobą nic wspólne-
go, odchodzę...”, „Nie odzywaj się do 
mnie!”, „Nie chcę cię znać!”, „Niena-
widzę cię!” – o tych sformułowaniach 
nie da się łatwo zapomnieć; choć są 
niechciane, pozostaną na długo. Słowa 
pomagają nam wyrazić siebie, umoż-
liwiają porozumiewanie się i odsłaniają przed 
innymi to, co aktualnie przeżywamy i o czym 
w danym momencie myślimy. 

To, co mnie zachwyca w Biblii, to fakt, że 
ta księga zawiera w sobie słowo i to nie byle 
jakie. Pismo Święte jest słowem samego Boga. 
To zdumiewające, że sam Bóg wypowiada się 
w języku ludzi. Rozmawia z człowiekiem zupełnie 
tak samo, jak tata i mama rozmawiają ze swoim 
ukochanym dzieckiem. Bóg od samego począt-
ku przemawia do człowieka w zrozumiały dla 
niego sposób. Przypomnij sobie Adama i Ewę, 
Abrahama i jego żonę Sarę czy Mojżesza oraz 
wielu innych bohaterów historii zbawienia, któ-

rych znasz z kart Starego i Nowego Testamentu.  
Oni wszyscy rozmawiali z Bogiem, każdy trochę 
inaczej – w zrozumiały i właściwy tylko dla 
sobie sposób. Te rozmowy to bardzo intymne 
spotkania ze Stwórcą, jak choćby wieczorna 
rozmowa Jezusa z Nikodemem. 

Kiedy o tym myślę, na myśl przychodzi mi 
obraz dwojga młodych, zakochanych w sobie 
ludzi, którzy na początku związku bardzo dużo 
ze sobą rozmawiają o wszystkim i o niczym 
konkretnym zarazem. Pragną się poznać, po-
być ze sobą, wystarcza im sama obecność 
ukochanej osoby. Zastanawiałeś się może 
kiedyś nad tym, dlaczego Bóg to robi? Dlaczego 
rozmawia z człowiekiem? Dlaczego chce wejść 
z nim w dialog?

Bóg nie chce pozostać anonimowym de-
miurgiem (stworzycielem świata, „bogiem filo-
zofów”), o którym można tylko dyskutować jak 
o kolejnym temacie, czego dziś wielu by sobie 
życzyło. Bóg chce – więcej – On bardzo pragnie 
się z nami komunikować, to znaczy chce z całego 
swego serca mieć kontakt z człowiekiem. On chce 
z tobą rozmawiać, opowiedzieć ci o sobie, bo jest 
w Tobie bez pamięci zakochany! Pragnie Cię też 
wysłuchać, chcąc byś przynosił do Niego swoje 
pytania i wraz z Nim szukał na nie odpowiedzi. 

Bóg chrześcijan jest Bogiem obietnicy: daje 
słowo, że czegoś dokona i liczy na to, że człowiek 
mu bezgranicznie zaufa. Tak było np. z Abra-

Codziennie wypowiadamy setki zdań. Każde z nich jest inne,  
każde jest zbudowane z paru wyrazów. Już pojedyncze słowo  

niesie w sobie treść, o czym może się łatwo przekonać ten,  
kto próbował nauczyć się języka obcego lub ktoś,  

kto był zagranicą i nie zrozumiał wszystkiego z tego, co do niego mówiono. 
Jakże ciężko jest się komunikować nawet w najprostszych,  

codziennych sytuacjach osobie, która stawia dopiero swoje pierwsze kroki 
na rozległej niwie innego narzecza! Brak znajomości słów  

jest pewnego rodzaju barierą, którą często ciężko przekroczyć.
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hamem – „Zostaw wszystko: dom, ojca i cały 
twój majątek i idź do kraju, który ci wskażę” 
(por. Rdz 12). Bóg idzie jeszcze o krok dalej, On 
nie tylko pragnie Ci opowiadać o sobie i dawać 
obietnice – chce Ci podarować siebie samego: 
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga 
i Bogiem było Słowo...” (J 1,1n) – „a Słowo ciałem 
się stało i zamieszkało pomiędzy nami”. Jezus 
jest ostatecznym Słowem Boga skierowanym 
do człowieka. On w pełni i do końca, tzn. do 
swojej śmierci krzyżowej pokazał, jak mocno 
Bóg kocha człowieka. W jaki sposób możemy 
się o tym przekonać?

Pismo Święte pozwala nam zobaczyć Boga 
oczyma biblijnych autorów. Oni użyczają nam 
swoich oczu, abyśmy mogli oczami naszej 
wyobraźni zobaczyć Jezusa, który uzdrawia, 
głosi kazania, poszukuje grzeszników. Au-
torzy natchnieni użyczają nam swoich uszu, 
abyśmy my, ludzie żyjący dwa tysiące lat po 
Chrystusie, również mieli możliwość usły-
szeć Jego słowa. Oni dają nam niejako swoje 
dłonie, abyśmy mogli dotknąć Jezusa, tak jak 
uczynił to Piotr, kiedy tonął lub Tomasz, kiedy 
nie mógł uwierzyć.

Jak to zrobić w praktyce? Święty Augustyn 
kiedyś usłyszał w swoim życiu takie wezwanie: 
„Tolle et lege” (łac. „Bierz i czytaj”)! Inaczej nie-
stety się nie da – oczywiście możesz też słuchać 
Słowa Bożego, ale lepiej je czytać. Jeśli jesteś 
całkiem początkujący i nigdy dotąd tego nie 
robiłeś, oto kilka praktycznych rad dla ciebie, jeśli 
zaś jesteś już jakoś oswojony z przebywaniem 
ze Słowem, mała powtórka na pewno Ci nie 
zaszkodzi ;).

Znajdź sobie miejsce, gdzie panuje cisza i nikt 
nie będzie Ci przeszkadzał – możesz też np. za-
palić świecę.

Wyznacz sobie czas na modlitwę Słowem 
Bożym – na początek może to być 10 lub 15 minut.

Pomódl się krótko do Ducha Świętego, który 
jest współautorem każdej biblijnej księgi. Po-
proś Go, aby odsłonił przed Twoimi oczami te 
fragmenty Biblii, które w tym momencie będą 
najbardziej pasować do Twojego życia.

Sięgnij po Biblię, ujmij ją z szacunkiem w swo-
je dłonie (możesz ją ucałować na znak szacunku 
i miłości), otwórz na Ewangelii wg św. Marka 
i powoli, bez pośpiechu, zacznij czytać słowo po 
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słowie – nie musi to być od razu cały rozdział, 
kilka zdań zupełnie wystarczy.

Po przeczytaniu tekstu świętego pozostań 
w ciszy. Jeśli nie wszystko zrozumiałeś, nie bój się 
powtórzyć tej czynności znowu, tzn. przeczytaj 
ten tekst powoli jeszcze raz – nie zniechęcaj się!

Postaw sobie pytanie: o czym jest ten tekst? 
Kto jest jego głównym bohaterem: Jezus, apo-
stołowie, a może ktoś inny? Co się wydarzyło? 
Spróbuj sobie to wyobrazić. Zobacz twarz Jezusa, 
Jego wyraz twarzy, kiedy wypowiada słowa, 
które właśnie odczytałeś.

Pomyśl, jakie emocje teraz (po przeczytaniu 
tekstu biblijnego) Ci towarzyszą? Co Bóg w nim 
do Ciebie mówi? 

Poproś Maryję o pomoc w przyjęciu słowa, 
które usłyszałeś. Nie lękaj się, jeśli pojawi się 
trudność w jego przyjęciu lub nawet bunt z Twojej 
strony – opowiedz o tym Jezusowi i postaw sobie 
pytanie: dlaczego tak jest?

Zastanów się: czego Jezus ode mnie oczekuje? 
Czego ten tekst wymaga ode mnie i mojego życia? 

Zrób sobie malutkie i praktyczne postanowie-
nie – co dziś uczynię? Jak tego dnia zrealizuję to, 

o co poprosił mnie Jezus podczas mojej modlitwy 
słowem? Może pomodlę się za kogoś, pomogę 
komuś coś zrobić? Ważnym jest, aby podjęte 
postanowienie było maksymalnie konkretne 
i możliwe do wykonania! 

Na koniec podziękuj Bogu za możliwość słu-
chania Go i rozmowy z Nim. 

Dziś wielu ludzi zdaje się być rozczarowanymi 
i krzyczeć: „Gdzie jest Bóg, dlaczego do nas nie 
przemawia, tak jak to podobno czynił w czasach 
patriarchów?” Ciężko usłyszeć kogokolwiek w ha-
łasie, kiedy się nie słucha lub nie chce słyszeć. 
Otwórzmy nasze serca, umysły i uszy na słowo, 
które Bóg do nas wciąż na nowo wypowiada 
w tekstach Biblii.
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br. Krzysztof Makowski CSsR
Posługuje w Tuchowie

Święty Gerard Majella

znakiem
obecności Boga  

w świecie

W przeszłości zepchnąłem świętych 
gdzieś głęboko do podświado-
mości. W ciągu ostatnich kilku 

lat powrócili do mnie w roli przewodników na 
drodze do Boga. Przeczytałem żywoty wielu 
z nich, sięgając także po biografie innych wiel-
kich duchem ludzi i mam wrażenie, że stali się 
oni rzeczywistymi członkami mojej duchowej 
rodziny. Są zawsze gotowi, aby mi służyć su-
gestią, dobrym pomysłem, radą, pocieszeniem 
lub dodać mi otuchy i siły. Bardzo trudno jest 
mieć umysł i serce skierowane wciąż na Boga, 
kiedy brakuje wzorców, które pomogłyby nam 
w zmaganiach. Bez świętych z łatwością można 
zadowolić się kimś mniej inspirującym i pochop-
nie podążać za tymi, którzy przez chwilę nas 
fascynują, ale na dłuższą metę nie są w stanie 
zapewnić nam wsparcia.

Drogi Czytelniku, rok 2019 w Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów poświęcony 
jest szczególnie św. Gerardowi Majelli – bratu 
zakonnemu i redemptoryście, który jest pa-
tronem dobrej spowiedzi oraz matek w stanie 
błogosławionym. To właśnie jemu w ostatnim 
czasie poświęciłem więcej uwagi. Zdecydowa-
nie stwierdzam, że jest on znakiem obecności 
Boga w świecie. Święty Gerard był skrom-
nym zakonnikiem i całe swoje życie opierał na 
zawierzeniu ukochanemu Bogu oraz miłości 
do Jezusa ukrzyżowanego. Dzięki tej zażyłości 

z umiłowanym Odkupicielem, umacnianej przez 
codzienną modlitwę i pokutę, potrafił pokornie 
służyć bliźnim, nie oszczędzając siebie. Realizował 
swoje powołanie zakonne, modląc się w dzień 
i w nocy, kwestując po miastach i wioskach czy 
ciężko pracując i pomagając bliźnim w potrzebie. 
Patrząc na jego życie, możemy zauważyć, że był 
zawsze zjednoczony z Bogiem i pełnił Jego wolę, 
posiadał głęboką, a zarazem naturalną relację 
z bliźnimi, był wewnętrznie wolny, miał pogodę 
ducha. Żył w wielkiej miłości do Eucharystii 
i Maryi, bardzo mocno też solidaryzował się 
z najbardziej potrzebującymi. Był cudotwórcą 
jeszcze za życia, co przyczyniło się do tego, że stał 
się świętym opiekunem matek oraz patronem 
dobrej spowiedzi. Święty Gerard to prawdziwy 
świadek obfitego Odkupienia.

Urodził się 6 kwietnia 1726 roku w Muro Lu-
cano we Włoszech. Jego matką była pobożna 
kobieta, Benedetta Majella. Gerard miał trzy 
siostry: Anitę, Elżbietę i Brygidę, z którymi był 
mocno związany. Jego ojciec, Dominik Majella, 
utrzymywał rodzinę z krawiectwa. W domu 
panowała bieda. Mały Gerard często uciekał 
do kapliczki Matki Bożej w pobliskim Capodigia-
no. Klękał przed obrazem – jak mówił – „Pięknej 
Pani”. Po latach Gerard wyznał siostrze Brygi-
dzie: „U stóp Pani na obrazie siedział chłopczyk. 
Ożywał, wstawał i podchodził do mnie z kawał-
kiem białego chleba. Dziś wiem, że to był Je-

zus”.  Pewnego dnia, w wieku siedmiu lat, Gerard 
wszedł do kościoła. Trwała akurat Msza Święta. 
Wspiął się na paluszki i zza balustrady dostrzegł, 
jak ksiądz udziela Komunii Świętej. Skojarzyło 
mu się to z wydarzeniami z kapliczki. Przeci-
snął się więc przez tłum i wyciągnął rękę, ale ka-
płan odmówił dziecku Komunii. „Jesteś za mały” 
– tłumaczył. Całą noc Gerard płakał w pokoju. 
Nagle w niewielkim pomieszczeniu rozlało się 
światło. Ktoś pogłaskał przyszłego święte-
go po główce – był to św. Michał Archanioł. 
„Przyniósł mi biały chleb. I powiedział: «To ciało 
Pana»” – zwierzał się Gerard siostrze. Cudowne 
wydarzenia w życiu chłopca nasilały się. Rozma-
wiał z aniołami, spotykał się z Jezusem; nikomu 

jednak o tym nie mówił. 
Kiedy miał 12 lat, umarł jego 
ojciec. Młody Majella mu-
siał szukać pracy. Najpierw 
zatrudnił się jako pomocnik 
w domu biskupa Albiniego, 
potem prowadził pracow-
nię krawiecką. Kiedy miał 
sporo pracy, mówił, że pęka 
mu serce z tęsknoty za Je-
zusem. Spędzał więc w ko-
ściele przed tabernakulum 
całe noce. Pewnej nocy 
usłyszał głos: „Gerardzie, 
jesteś szaleńcem!” Podniósł 
oczy i odpowiedział Jezu-
sowi: „To Ty jesteś szalony, 
że z miłości stałeś się więź-
niem tabernakulum”.

Zgromadzenie redemp-
torystów zaczęło kiełkować 
nieopodal Amalfi, kiedy Ge-
rard miał trzy lata. Św. Alfons 
Liguori, założyciel wspólnoty, 
chodził ze współbraćmi i gło-
sił Dobrą Nowinę w małych 
miastach wśród pasterzy 
i biedoty. Gerard podjął 
decyzję o wstąpieniu do re-
demptorystów 13 kwietnia 

1749 roku, kiedy zobaczył, jak kilku z nich głosiło 
misje święte w Muro Lucano, jego rodzinnym 
mieście. Chciał żyć jak oni; zakonnicy jednak, 
za namową matki Gerarda, nie przyjęli go. Gdy 
misjonarze opuścili Muro Lucano, Gerard zalał się 
łzami, podobnie jak wtedy w małym pokoiku, 
kiedy ksiądz odmówił mu Komunii. Po raz kolejny 
spłynęło na niego światło – usłyszał wezwanie: 
„Wstań i idź za nimi!”. Nad ranem uciekł z domu. 
W liście do mamy napisał: „Mamusiu, wybacz 
mi. Idę, by zostać świętym!”. Po kilku godzinach 
biegu dogonił misjonarzy, jednak musiał długo 
i uparcie nalegać, by pozwolili mu iść ze sobą. 
Po pół roku próby przełożony, ojciec Cafaro, 
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powiedział do Gerarda: „Chcesz być świętym? 
Pamiętaj, że musisz umierać we wszystkim, 
uniżyć siebie nawet wtedy, kiedy jesz, pijesz 
czy śpisz”. 

Ojciec Antonio Tannoia, biograf św. Gerarda, 
pisze, że ten redemptorysta godzinami leżał 
nie krzyżem, ale na krzyżu. W Wielkim Tygo-

dniu nic nie jadł i nie pił, nocami zaś modlił 
się. Wieczorem w Wielki Czwartek wchodził 
w rodzaj wewnętrznej agonii w swojej celi, jed-
nocząc się tak z Chrystusem. „Wszystko robić 
w Bogu i dla Boga. Kochać Go” – zapisywał 
na karteczkach. Był bezwzględnie posłuszny 
przełożonym – do tego stopnia, że gotów był 

wejść nawet do gorącego pieca, jeśli taka byłaby 
wola przełożonego. Zakonnicy często posyłali 
Gerarda z listami do innych miast. Kiedy trzeba 
było coś jeszcze załatwić, a przełożony zapomniał 
o tym powiedzieć Gerardowi przed wyjściem, 
wystarczyło, by pomyślał o sprawie, a święty 
na odległość nawet kilkudziesięciu kilometrów 
daną rzecz realizował.  

Krótkie życie św. Gerarda, które trwało 
zaledwie 29 lat, jest jak barwny scenariusz 
nieziemskich scen na wielkie ekrany. Piękna 
jest historia jego zaślubin z Matką Bożą, kie-
dy to w czasie procesji nałożył Jej obrączkę 
na palec albo gdy rozmnożył chleb wśród 
nędzarzy. Już za jego życia zaczęły dziać się 
cuda wokół kobiet oczekujących potomstwa. 
U jednej z nich zostawił w domu chusteczkę. 
„Przyda ci się jeszcze” – powiedział do niej. 
Kiedy miała rodzić dziecko, a lekarz obawiał 
się, że kobieta umrze, przypomniała sobie ona 
o niezwykłym podarunku od ubogiego brata 
redemptorysty i zaczęła się modlić. Gerard był 
już wtedy po drugiej stronie życia. Dziecko 
urodziło się zdrowe, a jego mama natych-
miast nabrała sił. We Włoszech, w sanktu-
arium w Materdomini, gdzie Gerard zmarł 16 
października 1755 roku, do dnia dzisiejszego 
trwają procesje i nowenny do świętego. 
Są tam również zdjęcia dzieci i mnóstwo 
listów. To wota dziękczynne od rodziców 
za urodzenie tysięcy dziewczynek i chłop-
ców, nad którymi medycyna rozkładała 
już ręce. W Muro Lucano z kolei, gdzie się 
urodził święty, co roku przez kamienne uliczki 
na wzgórzu przechodzi wielki tłum: władze 
miasta, biskupi, redemptoryści i mieszkańcy. 
Są też pielgrzymi z całych południowych 
Włoch. Kilkunastu mężczyzn niesie wtedy 
figurę św. Gerarda, wokół której idzie tłum 
kobiet. Łzy na ich policzkach mówią: tęsknię 
za macierzyństwem. Wierzą, że św. Gerard tej 
tęsknocie zaradzi. Ten święty brat zakonny 
jest najpiękniejszym kwiatem włoskiej ziemi. 
To postać, która kradnie ludzkie dusze (w jak 
najlepszym znaczeniu tego sformułowania) 
i niesie je do Boga. On za życia nosił Boga 
innym w słowie i czynach; teraz ukazuje 
Jego wszechmoc pod postacią wymodlonych 
dzieci. Chciałbym, aby św. Gerard przyciągał 
wiele serc także w naszej ojczyźnie, naszych 
parafiach i rodzinach. Drogi Czytelniku, a może 
i Twoje serce przyciągnie brat Gerard?
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W związek małżeński weszliśmy 
z różnymi bagażami doświadczeń 
i wzorców przekazanych nam przez 

rodziców. Często się kłóciliśmy, bo każde z nas 
ciągnęło w swoją stronę. Przez nasz egoizm 
raniliśmy siebie i dzieci, które musiały patrzeć 
na nasze chore relacje.

Punktem zwrotnym była choroba naszego 
syna Maciusia, który miał wtedy cztery lata. Dzia-
ło się to wówczas, gdy na świat przyszła nasza 

córeczka Oliwia (było to jedenaście lat temu).  
Ela zajmowała się nowo narodzonym dzieciąt-
kiem, a ja spędzałem dnie i noce z Maciusiem 
w szpitalu. W tamtym czasie podjąłem decy-
zję o codziennym uczestnictwie w Eucharystii 
i czytaniu Pisma Świętego. Wstawałem wcze-
śnie rano, aby czytać i wsłuchiwać się w słowo 
Boże. Nie rozumiałem, dlaczego nas to spotkało. 
Zamiast zajmować się firmą budowlaną i pro-
wadzić sklep, siedziałem z synem w szpitalu.  

Wspólna

„Droga”
Wszystko zaczęło się na sali gimnastycznej w szkole średniej, kiedy zobaczyłem Elę. 

Wtedy powiedziałem moim kolegom, że ona zostanie moją żoną.  

Z każdą randką coraz bardziej przekonywałem się,  

że chcę z nią spędzić resztę życia. Mógłbym porównać tamten okres  

do czasu spędzonego ze słowem Bożym, do czasu modlitwy, w którym przez słowo 

poznaje się Tatę w niebie: co lubi, jakie są Jego oczekiwania i plany na nasze życie.

Z dnia na dzień popadaliśmy w coraz więk-
sze długi. Miałem pretensje do Pana Boga 
i pytałem, dlaczego to wszystko się dzieje 
– przecież modlę się i trwam przy Tobie, 
Panie… W szpitalu była kaplica, w której 
był wystawiony Pan Jezus w Najświętszym 
Sakramencie. Klęcząc przed Nim, doświad-
czyłem spotkania z Żywym Bogiem, zostałem 
napełniony przez Niego miłością i pokojem. 
Podniósłszy się z kolan wróciłem na oddział 
jako inny człowiek. Mój syn stał się zdrowy. 
Ja zrozumiałem, że przez cztery lata byłem 
pracoholikiem i nie miałem czasu na roz-
wijanie relacji z moim synem. Bóg przez te 
cztery lata mówił do mnie przez moją żonę 
i różne okoliczności, ale ja nie słuchałem, idąc 
swoją drogą i realizując swój własny plan.

Zacząłem zauważać, że Ela się zmienia 
i zrozumiałem, że to moje nawrócenie i zgoda 
na panowanie Jezusa w moim życiu jest przy-
czyną tego wszystkiego. Od tego momentu 
zaczęliśmy zgłębiać i poznawać wspólnie 
zamysł Pana dla naszego małżeństwa. Doko-
nywało się to przez Studium Teologii Rodziny 
na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie 
przez wspólne studia słowa Bożego i na-
uczania Kościoła na temat małżeństwa. Od 
tej pory zaczęliśmy patrzeć w jednym kie-
runku, a wszelkie konflikty ustąpiły, robiąc 
miejsce poznanej Prawdzie i planowi Boga 
na nasze życie. 

Słuchaj Izraelu
Wziąłem odpowiedzialność za słuchanie 

i przekazywanie Słowa Bożego żonie i dzie-
ciom. Dokonuje się to tak, że ja czytam słowo 
Boże, np. w celu uzyskania odpowiedzi na 
pytania o to, jak Bóg widzi wychowywanie 
dzieci. W jaki sposób On mnie wychowuje, 
prowadzi w tej relacji i koryguje moje po-
tknięcia? Poznając Jego podejście do mnie, 
uczę się, jak mam podchodzić do żony i dzieci; 

następnie proszę o łaskę i wprowadzam 
słowo w czyn.

Pewnego dnia byłem na Mszy świętej. 
Akurat czytano hymn o miłości z Pierwsze-
go Listu do Koryntian, gdzie padają słowa: 
„Miłość cierpliwa jest...”. Ksiądz, który miał 
kazanie, mówił je do mnie (chociaż mnie 
nie znał, ale Chrystus działający przez niego 
znał mnie doskonale) i powiedział, że jeżeli 
nie ma w tobie cierpliwości, to nie ma też 
miłości. Wtedy uświadomiłem sobie, że nie 
mam cierpliwości do mojego syna, więc 
stając w prawdzie, poprosiłem Pana o tę 
łaskę. Poprosiłem i dostałem – kiedy wró-
ciłem do domu, sprawdziłem Maciusiowi 
zeszyty. Zaczął się źle do mnie odnosić, ja 
zaś znosiłem cierpliwie jego zachowanie. 
W tamtym czasie mieliśmy zwyczaj, że z żoną 
codziennie odmawialiśmy dziesiątek różańca 
wieczorem. Dzieci nie musiały z nami klęczeć, 
ale miały obowiązek być z nami w pokoju 
i zachować ciszę do momentu, aż skończymy 
się modlić. W pewnym momencie Maciuś 
podczas naszej modlitwy powiedział: „I co, 
myślisz, że ta dziesiątka ci coś pomoże”? Ja 
cierpliwie to zniosłem i zaraz po modlitwie 
podszedłem do niego z miłością. Patrząc 
mu głęboko w oczy, powiedziałem: „Ma-
ciuś, mimo wszystko i tak cię kocham”. Po 
tych słowach jego stosunek do mnie uległ 
zmianie, a atmosfera w całym domu się 
zmieniła. To wydarzenie nauczyło mnie, że 
Pan wysłuchuje naszych modlitw, ale by do-
świadczyć Jego zwycięstwa i chwały, często 
przechodzimy przez próbę, aby okazało się, 
czy naprawdę i do końca wierzymy, bo On 
jest zawsze wierny i chce wypełnić swoje 
obietnice. Problem z realizacją danego przy-
rzeczenia jest po naszej stronie, kiedy nasza 
wiara jest poddawana próbie, a my, widząc 
okoliczności i przeciwności, zaczynamy wąt-
pić. Bez wiary Bogu podobać się nie można, 
przystępujący do Niego musi wierzyć, że On 
istnieje i wynagradza tych, którzy mu ufają.

Grzegorz i Elżbieta Bieniek wraz z dziećmi - Maćkiem i Oliwią
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Życie przynoszące lekcje
Każdy dzień ma swoją biedę. Stykając się co-

dziennie z trudnościami i przeciwnościami, mamy 
szansę czegoś się nauczyć. My wierzymy Bogu 
i kiedy czytamy, że On jest naszym lekarzem, to  
gdy stykamy się z grypą, anginą czy zranieniami 
serca, przychodzimy do Jezusa i wzajemnie w Jego 
imieniu posługujemy sobie przez nałożenie rąk. 
My i nasze dzieci doświadczamy Jego realności, 
czujemy, że Jego słowo jest prawdą, że On jest 
Prawdą. 

Pewnej nocy Oliwia obudziła nas przez swój 
płacz, bolało ją gardło. Kiedy zapytaliśmy ją, co 
się stało, powiedziała o swoim problemie. Wtedy 
razem z Elą nałożyliśmy swoje ręce i zmówiliśmy 

Ojcze Nasz. Po modlitwie spokojnie zasnęła i rano 
po chorobie nie było śladu. Nieraz, kiedy idę z cór-
ką na spacer, a przejeżdża ktoś chory na wózku 
lub o kulach, Oliwia mówi do mnie: „Tata, idź się 
za tę panią pomodlić”.

Ostatnio mieliśmy sytuację, gdy babcia Zo-
sia obcięła za krótko Oliwce włosy. Córce było 
z tego powodu smutno, obraziła się na babcię 
i płakała. Przez to zdarzenie mogliśmy wsłuchać 
się w jej ból i, nawiązując do tego, pokazać, 
jak niesprawiedliwie cierpiał Jezus. Z drugiej 
strony mieliśmy też okazję uświadomić córce, 
że my jako ludzie jesteśmy zdolni do tego, aby 
ranić i sami potrzebujemy przebaczenia. Popro-
wadziłem ją wtedy w modlitwie przebaczenia 
babci, następnie zachęciłem ją, aby porozmawiała 

w cztery oczy z babcią o tym, czym poczuła się 
zraniona przez tę sytuację. 

Dla nas jako rodziców nie tyle jest ważne, aby 
nasze dzieci znały słowo Boże na pamięć, ale 
żeby je widziały w naszej codzienności, w naszej 
relacji małżeńskiej i postępowaniu.

Trwanie w relacji
Parę lat temu, poruszony fragmentem z Pierw-

szego Listu św. Jana Apostoła (1 J 4,19): „W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 
Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy”, postanowiłem wprowadzić to Sło-
wo w naszą codzienność. Każdego dnia, kiedy 
wstawałem, zadawałem sobie pytanie, dlaczego 

wstaję i w duchu odpowiadałem, że Bóg pierw-
szy mnie umiłował i to jest moja odpowiedź na 
Jego miłość. Zanim rano zrobiłem żonie herbatę, 
zadawałem sobie pytanie, dlaczego robię jej 
tę herbatę i odpowiadałem: „Bo  Ty pierwszy 
mnie umiłowałeś i to jest moja odpowiedź na 
Twoją miłość”. Tak też czyniłem ze wszystkim: 
robiąc dzieciom kanapki do szkoły, idąc do pracy 
i pracując dla ludzi. Pewnej niedzieli wróciliśmy 
z trzydniowych rekolekcji, które prowadziliśmy 
w Krakowie i marzyłem tylko o tym, by położyć 
się spać. Kiedy się kładłem, Maciuś przyszedł 
do mnie i zapytał, czy pójdziemy na Kalatówki. 
Tak bardzo mi się nie chciało, ale zadałem so-
bie znów pytanie: dlaczego mam iść z synem? 
Odpowiedziałem kolejny raz, że Jezus pierwszy 
mnie umiłował, a to jest moja odpowiedź na tę 
miłość. Następnie doświadczyłem łaski, która 
mnie wzmocniła i w jednym momencie zmę-
czenie znikło, a w jego miejsce zstąpiła miłość 
przepływająca w kierunku mojego syna. To 
był czas łaski, jedna z najpiękniejszych chwil 
spędzonych z moim synem.

Maciek ma piętnaście lat i teraz jest dla niego 
czas szukania swojej tożsamości. Przeżywa okres 
buntu w stosunku do Kościoła i Pana Boga. My 
nie naciskamy i nie zmuszamy go do modlitwy 
i chodzenia do kościoła, ale sami będąc w tej rela-
cji i uczestnicząc w życiu wspólnoty, przynosimy 
Bożą obecność do naszej rodziny. Towarzyszymy 
mu w jego planach i zamiarach, podobnie jak 
Bóg często nam towarzyszy w sferach, w których 
nie daliśmy Mu miejsca i nie pozwoliliśmy na 
Jego zamysł i panowanie. On jednak jest blisko 
i kołacząc, czeka, aż otworzymy Mu, aby mógł 
być z nami w relacji.

Dla nas bunt nie stanowi problemu, bo sami 
byliśmy buntownikami i chodziliśmy swoimi 
drogami, ale kiedy odkryliśmy, że tylko sta-
wiając Boga na pierwszym miejscu i poznając 
Go przez słowo, wprowadzimy Jego drogi do 
naszego życia, zauważyliśmy, że mamy już na 
ziemi królestwo Boże, prawdziwy raj. Trzeba być 
całkowicie posłusznym i zależnym od Stwórcy, 
wtedy osiąga się sprawiedliwość, radość i pokój 
w Duchu Świętym.
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Sama nazwa Namiot Spotkania została 
zaczerpnięta z Pisma Świętego, a do-
kładnie z Księgi Wyjścia. Mojżesz po 

wyprowadzeniu narodu wybranego z Egiptu 
spotykał się z Bogiem Jahwe właśnie w namiocie 
specjalnie do tego przeznaczonym (Wj 33, 7-20). 
Namiot Spotkania jest więc modlitwą, osobistym 
spotkaniem z Bogiem w Piśmie Świętym.  

Modlitwa natomiast to rozmowa z Przyjacie-
lem – to jest niebywale ważne, ponieważ chodzi 
o utrzymanie żywej relacji z Panem. Dodatko-
wo ważne jest też, by spotkanie odbywało się 
w odosobnieniu. Czasem jest to niemożliwe, 
więc bardzo ważną kwestią jest wcześniejsze 
wyciszenie się.

Przez wiele lat miałam okazję doświadczać 
takiego spotkania z Bogiem – czy to podczas 

dwutygodniowych wakacyjnych 
rekolekcji, czy for-

macji w Ruchu podczas roku szkolnego. Do-
świadczyłam go jako zwykły uczestnik, który 
dopiero stawia pierwsze kroki na drodze wiary, 
ale także jako animator – ten, który pomaga in-
nym wejść na tę ścieżkę i stara się pomóc swoim 
własnym doświadczeniem. Muszę przyznać, że 
każde spotkanie z Bogiem w tej formie było dla 
mnie inne. Nieważne, ile razy czytałam dany 
fragment Słowa Bożego – zawsze znajdowałam 
w nim coś nowego. 

Chciałabym podzielić się jednym z moich 
doświadczeń tego rodzaju spotkania, podczas 
lektury słowa Bożego, na którymś ze spotkań 
formacyjnych w ciągu roku. Animator kazał nam 
wówczas przeczytać urywek z Pierwszego Listu 
św. Jana Apostoła. Przeczytałam go i niewiele 
mi mówił, jednak wtedy, przez „przypadek”, 
natrafiłam na inny fragment, który miał dla mnie 
duże znaczenie: 

Karolina Czarnotta
OAZA Elbląg

Twarzą

w twarz

“W miłości nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka,
nie wydoskonalił się w miłości.”(1J 4,18)
W tym momencie poczułam się tak, jakby to 

było napisane specjalnie dla mnie. Od tamtego 
czasu bardzo często myślę o tych słowach. Jestem 
osobą, która boi się wielu rzeczy. Nie chodzi mi 
tylko o takie sprawy jak pająki czy wysokość 
– dla przykładu mogę opowiedzieć o strachu, 
z którym walczę chyba od zawsze: zmianach. To, 
co nieznane, przeraża mnie. Po co zmieniać coś, 
co działa dobrze? Takie myśli zazwyczaj chodzą 
mi po głowie, tak było też wtedy i niestety trwa 
nadal. Nie pamiętam, o co dokładnie wówczas 
chodziło – może o szkołę lub znajomych. Wiem, 
że bardzo się tym męczyłam. Po przeczytaniu tego 
fragmentu zrozumiałam, że mogę się bać, bo to 
ludzkie. Tylko Bóg jest miłością doskonałą, tylko 
On „wydoskonalił się” w miłości. My, ludzie, 
możemy tylko dążyć do takiej perfekcji. Ważne 
jest, żeby próbować – gdy upadasz, to podnosisz 
się i próbujesz jeszcze raz. Stwierdziłam też, że 
jeśli oddam ten lęk Bogu, to On mi pomoże: 
da mi siłę i miłość, abym, cokolwiek się stanie, 
mogła iść dalej. 

Ten fragment towarzyszy mi więc za każdym 
razem, gdy w moim życiu zachodzą duże zmiany, 
nawet teraz, gdy zmieniałam pracę i bardzo się 
denerwowałam, jak to będzie. Niby praca taka 
sama, tylko inny szef i dodatkowe obowiązki. 
W pewnym momencie pomyślałam o tym frag-
mencie – o tym, że mam doskonalić się w miłości 
poprzez przezwyciężanie lęków. 

Innym ważnym spotkaniem z Bogiem w Pi-
śmie Świętym były dla mnie ostatnie rekolek-
cje, w których uczestniczyłam jako animatorka  
(na II stopniu Oazy Nowego Życia). Podczas 
spotkań i Namiotu Spotkania skupiamy się głów-
nie na Księdze Wyjścia i szczególnie na samym 
exodusie. Mimo że już wcześniej brałam udział 
w swoim exodusie, ten był dla mnie szczególnie 
ważny, chociażby ze względu na świadomość, 
że po tych wakacjach nie będę już brała w tym 
udziału, że nie będę częścią tej wspólnoty. Re-
kolekcje te były więc moim własnym „nowym 
wyjściem”. Zostawiłam za sobą coś, co było 
potężną częścią mnie i ruszałam dalej, w nie-
znane, zupełnie niczym Izraelici, którzy wyszli 
z Egiptu, chociaż nie wiedzieli, co czeka ich dalej. 
Wiele myślałam o tym, co spotka mnie później. 
Tak wiele zmian naraz... Podczas tych rekolekcji 
słuchałam Pana w każdym czytanym przeze mnie 
fragmencie - czy to podczas Namiotu Spotkania, 
Eucharystii, czy celebracji słowa Bożego. Księga 
Wyjścia miała duży wpływ na moje postrzega-
nie tego przejścia. Czułam się jak ci Izraelici: nie 
chodzi mi o niewolę w Egipcie, bardziej o to, że 
Izraelitom dobrze było tak, jak było. Trudno im 
też było zaufać w to, że Bóg ich wyzwoli; nie 
wiedzieli, co ich czeka – miałam dokładnie tak 
samo. Bałam się i nie wiedziałam, co ze sobą 
zrobię. Cały proces wyjścia z Egiptu pomógł 
mi uporządkować moje własne życie i stanąć 
naprzeciw nowym wyzwaniom. 

Mam na imię Karolina. Jestem z Elbląga. 

Bardzo długo należałam do Ruchu Światło-Życie, 

potocznie nazywanego Oazą. Chciałabym się dziś podzielić 

moim doświadczeniem spotkania z Bogiem w Namiocie 

Spotkania. Na początku jednak warto krótko wyjaśnić, 

czym Namiot Spotkania dokładnie jest. 
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Młodzi młodymMłodzi młodym

Natalia Bożejewicz
Wspólnota młodzieżowa Św. Józefa w Toruniu

Wiele parafii i wspólnot zachęca dziś 
do włączania się w tworzenie Ko-
ścioła, kładąc duży nacisk na to, by 

był to Kościół ludzi młodych, ponieważ to przede 
wszystkim od nich zależy Jego przyszłość. Zachę-
cenie młodzieży do obecności i czynnego udziału 
w życiu parafii nie jest jednak łatwe; szukamy 
więc nowych sposobów, za pomocą których da 
się w sposób atrakcyjny zrealizować to zadanie. 

Kiedy zaczyna się okres świąt Bożego Naro-
dzenia, w niektórych parafiach praktykuje się 
rozdawanie paczek ze słodyczami dla dzieci. Tego 
dnia kościoły są zapełnione po brzegi rodzicami 
i ich pociechami. Odbywa się to cyklicznie – tak 
długo, jak rozdawane są paczki. Kolejnym przy-
kładem świadczącym o praktyce „brania” jest 
korzystanie z wyjazdów, które są organizowane 
przez kapłanów. Różne wycieczki zachęcają do 
wykorzystania okazji i zobaczenia czegoś nowego, 
często za „małe” pieniądze. Podczas wszelkich 
festynów i imprez widzimy wiele uśmiechniętych 
twarzy młodych ludzi, którzy w miły sposób 
mogą spędzić swój czas i poznać innych ludzi. 

Wyżej wymienione przykłady są wspaniałe i na 
pewno budujące dla organizatorów, zwłaszcza 
jeśli później wzrasta liczba członków wspólnoty. 
Na podstawie swoich obserwacji stwierdzam, że 
coraz liczniejszym grupom udaje się to osiągnąć, 
a młodzieży włączającej się w nowe inicjatywy 
jest coraz więcej. Jednak nie na samym braniu 
kończy się ta aktywność – człowiek młody jest 
pełnym energii i niewyczerpywalnym złożem 
pomysłów na nowe inicjatywy; to również 
kopalnia wiedzy o jego rówieśnikach. Grupy 
młodzieżowe włączają się w tworzenie nowych 
dzieł i ich organizację. 

Dobrym tego przykładem jest spotkanie na 
temat Europejskich Dni Młodzieży Redemptory-
stowskiej, które odbyło się w Krakowie w dniach 
27–29 września. Miało ono na celu omówienie 
najbliższej edycji tego wydarzenia, które ma od-
być się w Bratysławie na Słowacji. Zgromadzili 
się tam przedstawiciele młodzieży wszystkich 
państw europejskich, w tym Polski (z domu za-
konnego redemptorystów w Toruniu). Podczas 
trzech dni każda prowincja zaprezentowała dzia-

Stawać się

dawcą
Ludzie XXI wieku skupieni są w znacznej mierze na tym, 

co można dostać czy wziąć, na tym, co materialne, 

a nie zawsze istotne. Kolorowe reklamy, którymi otoczeni 

jesteśmy z każdej strony, powodują, że ciężko przejść 

obok nich obojętnie. Dla wielu ludzi jest to bardzo trudne 

lub wręcz niemożliwe, szczególnie dla człowieka młodego. 

Między innymi dlatego każdego dnia galerie handlowe  

pełne są ludzi. My, młodzi, mamy potrzebę, by posiadać 

wiele różnych rzeczy. Bierzemy z tych miejsc, które oferują 

nam coś interesującego, modnego… również z Kościoła. 

łalność wspólnoty młodzieżowej funkcjonującej 
na jej terenie. Odbyły się również dyskusje na 
temat planowanych ulepszeń w zakresie orga-
nizacji oraz bezpieczeństwa uczestników podczas 
wspólnego pobytu w Bratysławie. Spotkanie 
w Krakowie pokazało, jak ważną rolę odgrywa 
młody człowiek w Kościele oraz jego chęć do 
działania. Każdy z nas ma możliwość włączenia 
się w tworzenie tego dzieła w różny sposób: mo-
żemy posługiwać w grupach muzycznych, dziale 
ochrony, jako głoszący ewangelizatorzy, osoby 
z zaplecza technicznego, kierowcy oraz spełniać 
wiele innych funkcji niezbędnych przy przygoto-
wywaniu tak wielkiego wydarzenia. Miłym jest 
fakt, iż nie ma problemu z rozdzieleniem wyżej wy-
mienionych obowiązków. Ten przykład pokazuje 
działanie i umiejętność dawania czegoś od siebie 
w skali globalnej, gdzie łączy się ze sobą wiele kul-
tur w jednym celu, jakim jest pogłębianie wiary, 

a przy okazji również integracja oraz wymiana 
doświadczeń. Sama uczestniczę w działalności 
grupy młodzieżowej, jeżdżę również i odwiedzam 
inne wspólnoty, gdzie z wielką radością widzę 
zaangażowanie oraz nowe inicjatywy, jakimi są 
m.in. wieczory chwały dla parafian, koncerty oraz 
prowadzenie rekolekcji przeznaczonych dla wielu 
różnych środowisk. 

Działanie młodych ludzi w Kościele jest 
czymś pięknym, czymś, co marzy się wielu 
kapłanom oraz parafianom. Dają oni nową 
siłę i wprowadzają świeżość w spojrzeniu na 
problemy, które z różnych perspektyw mogą 
nabrać zupełnie innego wymiaru. Msze święte 
nabierają energii, a korytarze i salki rozbrzmie-
wają śmiechem i modlitwą. Zanim jednak za-
czniemy wymagać, musimy dać coś od siebie, 
aby pokazać istniejące możliwości i zachęcić 
do konkretnego działania. 
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Zmiany… zmiany… zmiany także w redakcji Rodziny Odkupiciela.  
Dziękujemy ojcze Witoldzie i ojcze Arturze za wieloletnią i bardzo owocną współpracę  

w dziele tworzenia tego Biuletynu.  
Na pokładzie witamy Ciebie ojcze Szczepanie i oddajemy Wam głos.

        Redakcja

Centrum Duszpasterstwa Powołań Centrum Duszpasterstwa Powołań

Pozdrawiam serdecznie z Togliatti w Rosji, dokąd zosta-
łem posłany w tym roku. Jest to ogromne, liczące około 800 
tysięcy mieszkańców miasto, jednak katolicy stanowią tutaj 
niewielki odsetek. W parafii mamy około stu osób, z których 
część musi pokonać 60 kilometrów, aby dotrzeć na Eucharystię. 
Mamy też wiele grup duszpasterskich: róże różańcowe, „Matki 
w modlitwie”, dzieci, młodzież i ministrantów. Czas biegnie 
bardzo szybko. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. Jestem 
odpowiedzialny m.in. za młodzież i liturgiczną służbę ołtarza. 
Po trzech tygodniach nauczyłem się odprawiać Mszę świętą po 
rosyjsku, mam też za sobą pierwsze kazania. Ludzie są bardzo 
wyrozumiali i życzliwi; bardzo cenią obecność kapłanów. Od 
2012 roku budujemy kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła 
II. Polecam siebie, o. Zenona, naszych parafian i budowę ko-
ścioła, którą prowadzimy, Waszej modlitwie. Do zobaczenia!

o. Artur Pruś CSsR

Pierwszy numer miałem w rękach jako uczeń 
szkoły podstawowej… Towarzyszyła mi przez kilka 
lat rozeznawania swojego powołania. Współreda-
gowałem ją jako postulant, nowicjusz i kleryk. Po 
święceniach, jako duszpasterz powołań, współ-
pracowałem z nią jako redaktor powołaniowego 
biuletynu „Barka”. Pracując w Głogowie, z podziwem 
patrzyłem na kolejne, pełne świeżej formy i dobrej 
treści egzemplarze przychodzące do naszej parafii. 
Gdy przyszedł czas długich lat posługi dyrektora 
Duszpasterstwa Powołań, pojawiła się myśl, by 
wysyłać ją do naszych młodych przyjaciół. To była 
piękna przygoda i jak ufam nasz mały wkład w to, 
by redemptoryści głosili Ewangelię przez to cza-
sopismo oraz stawali się jeszcze bliżsi młodszym 
i starszym czytelnikom. Dziś, jako proboszcz Parafii 
Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wro-
cławiu, czekam na kolejne numery, by zaproponować 
je moim parafianom. A Was, Drodzy Redaktorzy 
i Czytelnicy, pozdrawiam, dziękując Panu Bogu za 
RODZINĘ ODKUPICIELA!

o. Witold Baran CSsR

o. Szczepan Hebda CSsR                                                                                                                                         
Dyrektor Centrum Duszpasterstwa Powołań 

Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Powołanie -

i co dalej?

Powołanie to wielki dar. To nie tylko przekonanie kogoś do tego, żeby został kapłanem lub siostrą 
zakonną. To tajemnica miłości Boga do człowieka, „(…) ponieważ życie dane nam przez Jezusa 
jest historią miłości, historią życia, które chce się połączyć z naszym życiem i zapuścić korzenie 

w ziemi każdego z nas” (por. adhortacja Christus vivit). Bóg zaprasza każdego człowieka do podjęcia z Nim 
wspólnych kroków w historii życia każdego z nas, a chodzi tu o to, by przestrzegając Prawa Bożego i mo-
dląc się, współpracować z Jego darami „na miejscu”, czyli tu, gdzie jesteśmy i gdzie żyjemy w tej chwili: 
w domu rodzinnym, w szkole czy na uczelni, w pracy i podczas odpoczynku. To właśnie w tych środo-
wiskach powinniśmy przynosić ewangeliczne owoce naszych dobrych uczynków. Żyjąc w ten sposób, 
nadajemy wartość swojemu życiu. Wtedy możemy mówić o dobrych rodzinach, wspaniałych mężach 
i żonach, posłusznych dzieciach. Ponadto dajemy Bogu możliwość, by działał i zasiewał w sercach młodych 
ludzi ziarno powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Ktoś powie: „Ludzie dzisiejszego świata coraz 
częściej nie żyją w ten sposób”. Z przykrością 
trzeba stwierdzić, że jest to prawda. Wydaje się, 
że współczesny człowiek nie chce żyć w miłości 
z Bogiem, a nawet i ze sobą nawzajem. Co jest 
powodem tego kryzysu? Na pewno ogromne 
problemy z wiarą w Boga i porzucenie sakramen-
tów świętych. Papież Franciszek w posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Christus vivit podaje kon-
sekwencje tego stanu rzeczy: „(…) niewątpliwie 
wzrost liczby separacji, rozwodów, powtórnych 
związków i rodzin niepełnych może 
powodować u mło-
dych wielkie cierpienia 
i kryzysy tożsamości”. 
Niestety, tego typu zja-
wiska widać w Europie, 
ale również w naszym 
kraju, który przez tyle 
wieków nazywany był 
chrześcijańskim. Papież, 
zatroskany o przyszłość 
młodego pokolenia, do-
daje: „Nie pozwólcie, by 
ukradziono wam możli-
wość kochania na serio. 
Nie dajcie się zwieść tym, 
którzy proponują życie in-
dywidualistycznego rozpa-
sania, które w ostatecznym 
rozrachunku prowadzi do 
izolacji i najgorszej samot-
ności”.

Dzisiaj rzeczywiście pa-
nuje kultura tymczasowości, „zapewniając” 
młodych ludzi, że nic nie może być trwałe, że 
liczy się tylko moje „JA”, że to ja mam dążyć 
do celu i mam używać tego świata na tyle, ile 
się tylko da.

Jak zatem w takiej rzeczywistości odkryć 
swoje powołanie? Jak rozpoznać wezwanie do 
życia kapłańskiego i zakonnego? Czy Bóg jeszcze 
powołuje? 

Powołanie do świętości życia i zbawienia jest 
cały czas aktualne. Pan Bóg chce, by rodziny były 
święte i trwałe. Dobry Jezus cały czas wzbudza 
w sercach młodych ludzi pragnienie do pójścia 
za Nim, by oddać się służbie niesienia Ewan-
gelii wszelkiemu stworzeniu. Papież w adhor-
tacji zapewnia młodych: „Bądź pewien, że jeśli 
rozpoznasz powołanie Boże i pójdziesz za nim, to 
będzie to tym, co nada pełnię twojemu życiu”. 
Bez wątpienia każdy z nas chce być szczęśliwy 
i w pełni realizować swoje powołanie.

Wielu młodych ludzi 
stawia sobie najważniej-
sze w życiu pytanie: „Czy 
Bóg powołuje mnie do 
kapłaństwa lub życia za-
konnego?” W tej kwestii 
nie można być obojętnym, 
trzeba szukać odpowie-
dzi. Tylko ten człowiek, 
który realizuje w pełni 
wolę Pana Boga, może 
być naprawdę szczęśli-
wy. Wiemy, że odkrycie 
swojego powołania nie 
jest łatwe ani też nie 
dokonuje się w jednej 
chwili, dlatego chce-
my pomóc młodym 
ludziom w znalezieniu 
odpowiedzi na pyta-
nie: „Czego ode mnie 
oczekujesz, Boże?”

Jako redemptoryści każdego roku organizu-
jemy w czasie ferii rekolekcje, które są doskonałą 
okazją do tego, by spotkać się i odpocząć w gronie 
swoich rówieśników. Jest to też doskonały czas, 
aby pogłębić swoją relację z Panem Bogiem. Aby 
każdy (bez względu na to, w jakim czasie ma 
ferie) mógł skorzystać z rekolekcji, organizujemy 
je w kilku terminach i w różnych miejscach. 
W tym roku zapraszamy Cię do Barda Śląskiego 
(20-24 stycznia 2020 r. oraz 10-14 lutego 2020 r.) 
i Lubaszowej (3-7 lutego 2020 r.).

Na rekolekcje do redemptorystów 

jeżdżę już od siedmiu lat i nie wy-

obrażam sobie ferii czy wakacji bez 

„powołaniówki”. Jest to czas, kiedy 

mogę wypocząć i nabrać sił w wymia-

rze duchowym, ale nie tylko. Uciekam 

wtedy od monotonii dnia codzienne-

go, mam też czas na ważne kwestie: 

kim jest dla mnie Chrystus, jak się do 

Niego upodabniać, i przede wszystkim, 

jakie jest moje powołanie. W trakcie 

rekolekcji spotykam redemptorystów, 

którzy nigdy nie odmawiają rozmowy. 

To też jest dla mnie ważne, ponieważ 

mogę zapytać o wszystko, poprosić 

o radę czy zostać wysłuchanym. Po-

znaję tam również osoby w moim 

wieku, które mają podobne zainteresowania. Wspólne granie w gry planszowe, 

aktywność fizyczna czy oglądanie filmu w tak licznej grupie sprawia wiele radości. 

Podsumowując, spotkania te dają mi możliwość pogłębienia więzi z Bogiem 

poprzez modlitwę i refleksję nad własnym życiem; przynoszą też odpoczynek od 

codzienności, dając sposobność do aktywnego spędzania czasu oraz poznania 

ciekawych ludzi.
Marcin Mróz

Od czterech lat mam okazję uczestniczyć w „Spotkaniach z Redemptorystami”. Co roku są 

organizowane rekolekcje powołaniowe i Dni Otwartych Drzwi w tuchowskim seminarium.

Od razu mówię, że nie są to rekolekcje tylko dla przyszłych zakonników - jest to czas, 

w którym rozeznajesz, do czego powołuje cię Bóg. Może wezwać cię do bycia dobrym mężem, 

lekarzem, policjantem itd. Wiem na pewno, że dni spędzone na rekolekcjach nie są czasem 

zmarnowanym. Wiele osób mówi: „Czy on do końca 

zwariował!? Cały tydzień siedzieć z jakimiś zakonni-

kami i nie wychodzić z kościoła?!” – zapewniam, że 

wcale tak nie jest. W trakcie rekolekcji zawsze znajdzie 

się czas na rozmowę i integrację. Chyba nigdy nie za-

pomnę wieczornych gier w „Mafię”. Będąc na dniach 

skupienia, możesz poznać wielu dobrych ludzi. Zawsze 

dobrze wspominam ten czas, który jest zbliżeniem się 

do ludzi i do Boga. Teraz wiem, że redemptoryści to 

pozytywni „Boży wariaci”, z którymi zawsze możesz 

pogadać i pożartować. Bardzo zachęcam do wzięcia 

udziału w rekolekcjach, naprawdę warto!
Kuba Różycki
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Wydarzyło sięZ życia seminarium postulat

20 września 2019 roku to dzień, kiedy do 
wspólnoty redemptorystów w Bardzie, gdzie 
mieści się Postulat Prowincji Warszawskiej 
Redemptorystów, przybyli młodzi mężczyźni, 
aby podjąć drogę formacji zakonnej. 

Kilka dni później rozpoczęliśmy rekolekcje, 
które poprowadził o. Marcin Klamka CSsR. 
Udzielił nam wielu cennych wskazówek, sta-
nowiących pomoc we wchodzeniu w pierwszy 
etap formacji. Czas ten przeżyliśmy w ciszy i na 
wspólnej modlitwie.

26.09.2019 r.
Tego dnia miała miejsce inauguracja Po-

stulatu 2019/2020, która odbyła się w obec-
ności o. Janusza Soka, Prowincjała Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. Punktem 
kulminacyjnym naszego spotkania była 
Msza Święta, której przewodniczył ojciec 
Prowincjał wraz z naszymi formatorami 
i rekolekcjonistą. 

9-10.10.2019 r.
W tych dniach przebywaliśmy w Tuchowie. W pierwszym dniu wzięliśmy udział w inau-

guracji nowego roku akademickiego w WSD Redemptorystów, podczas której wysłuchaliśmy 
wykładu na temat „Czy 
warto jeszcze studiować 
teologię?” Następnie zo-
staliśmy przedstawieni 
całej wspólnocie semi-
naryjnej. 10 paździer-
nika uczestniczyliśmy 
w święceniach diakona-
tu braci Pawła i Maksy-
ma, których udzielił im 
ks. bp Janusz Mastalski, 
biskup pomocniczy ar-
chidiecezji krakowskiej. 
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Wydarzyło się Z życia seminarium nowicjat

Rozpoczęcie nowicjatu 
14.08.2019

W przeddzień uroczystości Wniebowzięcia 
Matki Bożej i pierwszych ślubów naszych star-
szych braci, podczas uroczystych nieszporów 
pod przewodnictwem o. Prowincjała, rozpo-
częliśmy nasz nowicjat. W czasie modlitwy 
brewiarzowej dokonał się akt objęcia funkcji 
przełożonego lubaszowskiej wspólnoty za-
konnej przez o. Dariusza Pabisia CSsR. Wszy-
scy z radością i zaciekawieniem patrzymy na 
czekający nas rok.

Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

„Nowicjat pod krzyżem” 
14.09.2019

Wizyta nowicjatu wer-
bistów 1-3.09.2019

W pierwszych dniach września odwiedzili nas 
bracia z nowicjatu werbistów. Dowiedzieliśmy się, 
jak przebiega ich formacja i na czym polega chary-
zmat Zgromadzenia Słowa Bożego. My również 
podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i wiedzą 
na temat wspólnoty redemptorystów. 

W święto Podwyższenia Krzyża Święte-
go jednoczyliśmy się z całą Polską, biorąc 
udział w akcji „Polska pod Krzyżem” w Tu-
chowie. Podejmując refleksję nad Męką 
Pańską, zawierzaliśmy naszą ojczyznę Chry-
stusowi w znaku Krzyża Świętego, który 
jest dla nas symbolem zbawienia i nadziei.

Misje parafialne
6-13.10.2019

W drugim tygodniu października byli-
śmy uczestnikami misji świętych w para-
fii św. Gerarda w Lubaszowej. Nie tylko 
pomagaliśmy ojcom misjonarzom, ale też 
rozbudzaliśmy w sobie pragnienie głosze-
nia Ewangelii potrzebującym. Niedzielna 
Msza święta kończąca czas misji była także 
dniem świętowania 30-lecia istnienia ko-
ścioła i 20-lecia istnienia tutejszej parafii. 
Uroczystość wiązała się także z centralnymi 
obchodami Roku św. Gerarda w Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów.

Kurs teologii moralnej
30.08-4.08.2019

W Krakowie, na początku września, blisko 20 
kleryków redemptorystów głowiło się nad zagad-
nieniami teologii moralnej, studiując je w duchu 
św. Alfonsa. O. prof. Vimal Tirmann CSsR z Akade-
mii Alfonsjańskiej usystematyzował naszą wiedzę 
i zaprosił do dyskusji o palących problemach natury 
moralnej. Uczestnikami kursu byli bracia z Polski, 
Czech, Słowacji, Ukrainy, Londynu i Wietnamu. 

Wspólne wakacje 
w Kościelisku
9-20.09.2019

Nadszedł upragniony czas wakacji, podczas 
których mogliśmy odpocząć zarówno fizycznie 
jak i psychicznie, aby dobrze przygotować się do 
wyzwań nowego roku akademickiego. Wielu z nas 
spędziło ten czas, przemierzając tatrzańskie szlaki 
i zdobywając szczyty. Był to wyjątkowy i przeło-
mowy czas, ponieważ nawet br. Paweł Głodowicz 
pierwszy raz od wielu lat podjął górską wędrówkę. 

Profesja zakonna
15.08.2019

22 braci kleryków w kaplicy semina-
ryjnej ponowiło swoją profesję zakonną. 
O godzinie 12:00 dwóch naszych współ-
braci, Paweł Orzeł i Maksym Łabkow, 
złożyło swoją profesję wieczystą. Bądź 
uwielbiony, Boże, za tych braci i daj im 
łaskę wytrwałości.

Europejska
pielgrzymka

śladami
św. Klemensa

24.08-30.08.2019
W pielgrzymce wzięło udział 26 re-

demptorystów (kleryków i przełożonych) 
z prowincji warszawskiej, wietnamskiej, 
londyńskiej, madryckiej, lwowskiej oraz 
bratysławsko-praskiej. Nasi współbracia 
zwiedzili Bratysławę, Wiedeń, Tasovice, 
Kraków i Warszawę; odwiedzili też Jasną 
Górę, aby pokłonić się Matce Najświęt-
szej. Rekolekcje przed rokiem 

akademickim
21.09-25.09

Wiedza i doświadczenie spotkały się na ambo-
nie – naszym przewodnikiem był ks. prof. Adam 
Rybicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Konferencje poświęcone były tematowi duchowo-
ści. Nasz rekolekcjonista mówił nam o biblijnych 
obrazach mężczyzny oraz o tym, jak być prawdzi-
wym mężczyzną na wzór Chrystusa. Dla niektórych 
z nas te rekolekcje były jednymi z lepszych w ciągu 
dotychczasowej formacji. 
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Rekolekcje Różańcowego Dzieła 
Wspierania Powołań Redemptorystowskich

Dni otwarte w WSD – Eucharystia

Goście, goście

Wykład z Pisma Świętego

Niedzielna kawa Płonie ognisko na Lubaszowej

Centrum Duszpasterstwa PowołańWydarzyło się Z życia seminarium studentat

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
5.10.2019

Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęliśmy uroczystości inauguracyjne śpiewem hymnu 
Gaude Mater Polonia. Następnie miało miejsce przemówienie i sprawozdanie rektora, o. Macieja 
Sadowskiego CSsR. Kolejnym punktem było przywitanie braci postulantów i immatrykulacja 
nowych braci studentów pierwszego roku. Później został wygłoszony wykład inauguracyjny, po 
którym odbyła się uroczysta Eucharystia. Po jej zakończeniu spotkaliśmy się na wspólnej kolacji 
w seminaryjnym refektarzu.

Święcenia diakonatu  
br. Maksyma Łabkowa  

i br. Pawła Orła
6.10.2019

Po uroczystym wyznaniu wiary i przyjęciu czterech to-
mów Liturgii Godzin, nasi dwaj bracia przyjęli święcenia 
diakonatu. Cała uroczystość miała miejsce w tuchowskiej 
bazylice  o godzinie 12:00. Mszy Świętej przewodniczył 
i sakramentu udzielił JE ks. bp. Janusz Mastalski.

Terezjanka
12-13.10.2019

Zaraz po obiedzie wyjechaliśmy na 
„terezjankę” do Łomnicy. W drodze 
zatrzymaliśmy się w Podegrodziu,  
by nawiedzić tamtejsze sanktuarium 
św. Stanisława Papczyńskiego.  
Na miejscu wspólnie modliliśmy się 
nieszporami. Mogliśmy wysłuchać cie-
kawych informacji na temat świętego, 
które przygotował dla nas tamtejszy 
kustosz. Później dotarliśmy do Łom-
nicy, gdzie czekała na nas zamówiona 
wcześniej baranina (serdecznie pole-
camy). Nazajutrz niektórzy z nas poszli 
w góry, a ojciec Adam Kośla na grzyby; 
reszta spała bądź oglądała telewizję.  
Po obiedzie wróciliśmy do domu. 



Drzwi zawsze otwarte

Jest humor

Sport

Pracusie

Najlepsza reklama

Nasze drogi zawsze prowadza do kaplicy

Praca, praca, praca

Poranna remisja

Postulat

Rekolekcyjna rekreacja

Wyprawa „pod krzyż”

Sport to zdrowie

Z tubylcami

Wypad w góry

Centrum Duszpasterstwa Powołań
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Reprezentacja postulatu w siatkówkę

Sportowo

Wspólny czas

Przechadzka z prefektem

Są widoki!

Tyyyle nauki

U sióstr Elżbietanek

Urodziny o. socjusza Józefa

Akcja - Polska pod Krzyżem 

Spotkanie z krewnymi br. Kacpra

Nowicjat

Odpust parafialnyOdpust parafialny

Pierwsze śluby

Pierwsze śluby

Takie tam koszeniePraca w ogrodzie

Postulat



Rekolekcje przed rozpoczęciem nowicjatu

Rozpoczęcie nowicjatu Rozpoczęcie nowicjatu

Spotkanie z nowicjatem werbistów Spotkanie z misjonarzem - o. A.Rąpałą CSsR

Radość nowicjuszaZdobywcy

Czekając na śluby

Diakoni ze swoimi „żonami”

Eucharystia ze święceniami diakonatu

Kamień milowy w drodze na szczyt

Być bliżej Ciebie chcę!

Czuwanie młodzieżowe

Coś się święci

Gaudeamus Igitur

Kolejka do świętości

Dni Otwartych Drzwi

StudentatNowicjat
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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

Obfite w Nim

Oto jestem

Przewodnik muzealny

Rekolekcje

Uczestniczy „Drogi wewnętrznej”

Ostatnia prosta przed ślubami

Pogrzeb o. Steca CSsR

Radość życia ślubami

Śladami św. Klemensa

Msza Święta – Dni Otwartych Drzwi

Nowy garniak

Studentat



«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)

W ten sposób wspólnota chrześcijańska 
staje się znakiem obecności Boga w świecie.

Ożywiana bowiem słowem Bożym daje 
świadectwo Chrystusowi, 

w tajemnicy Eucharystii nieustannie 
pielgrzymuje z Chrystusem do Ojca, 

rozpalona duchem apostolskim 
postępuje w miłości.

  
       Konstytucja CSsR 12

znak obecności 

Boga w świecie

Oży�cze 

Słowo Boże

Rodzina
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