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Słowo o. rektora

Ora et labora!

Praca stanowi jeden z najważniejszych wymiarów ludzkiego życia. Jest to współuczestniczenie 
w dziele samego Stwórcy w tworzeniu zasobów i wartości istotnych zarówno dla własnej 
egzystencji, jak i dla dobra wspólnego. Tę prawdę zrozumiał najlepiej ojciec zachodniego 

monastycyzmu św. Benedykt z Nursji, gdy swą sławną regułę oparł na prostym wezwaniu: „Ora 
et labora - módl się i pracuj!”

Z radością oddajemy w dłonie Czcigodnych i Szanownych Czytelników kolejny numer naszego 
seminaryjnego periodyku, tym razem poświęconego wspólnocie pracy. Pragniemy odsłonić waż-
niejsze aspekty naszego seminaryjnego trudu, ale nade wszystko ukazać pociągające przykłady 
apostolskiego zapału oraz zwykłej, często ukrytej pracowitości, z której owoców na co dzień ko-
rzystamy. Widomym znakiem tej zgodnej synergii talentów i wspólnej pracy jest wreszcie także 
ten numer „Rodziny Odkupiciela” :)

Wraz z życzeniem miłej lektury oraz z zapewnieniem o naszej szczerej modlitwie  
przed tronem Tuchowskiej Matki oddany w Chrystusie Odkupicielu

o. Maciej Sadowski CSsR
rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, 
że dnia 2 lipca 2018 r. o godz. 6.00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie  

w czasie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego zostanie odprawiona msza święta w intencji 
wszystkich P.T. Czytelników i Dobrodziejów biuletynu seminaryjnego  

„Rodzina Odkupiciela”. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!
Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –

wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela – są dostępne 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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Godzina 

5.00, minut ...

W drodze do...

br. Dariusz Dudek CSsR, 
rok IV

Dzwon. Nie... Dzwony. Cała bateria 
dzwonów. Czyli jest 5.30. Jeszcze parę 
minut i będzie spokój… Nie… To dopie-

ro początek! Kiedy cichnie dzwon budzi się trąbka 
i z wieży na pół Tuchowa da się słyszeć pieśni ma-
ryjne… Już nie zasnę… a pierwszy dyżur dopiero na 
Mszy o 9.00. Znowu się nie wyśpię… Na szczęście 
jeszcze dzień i zmęczenie połączone z przyzwycza-
jeniem wyciszą wszelkie dzwony i trąbki.

Zwlekam się z łóżka, toaleta, jeszcze trzeba się 
ubrać i założyć habit. Sięgam ręką po czarny strój 
redemptorysty i krzywię się… Jest jeszcze wilgot-
ny po wczorajszym praniu, ale to nie problem! 
Przy trzydziestostopniowym upale wyschnie 
w kilka minut. Wychodzę z pokoju.

Wielki Odpust Tuchowski. Mimo perma-
nentnego niewyspania, przegrzania i pewnej 
monotonii uwielbiam ten pierwszy tydzień lipca 
w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, które 
ukazuje swoje doniosłe miejsce w diecezji tar-
nowskiej przyjmując przez te osiem dni kilka-
dziesiąt tysięcy pielgrzymów. A w sprawnym 
funkcjonowaniu tego przedsięwzięcia ważną 
rolę odgrywamy my – bracia klerycy i junioryści1.

W klasztornej jadalni – refektarzu – czuwają 
klerycy, nowicjusze i postulanci. Śniadanie od-
pustowe, a więc nie może zabraknąć drożdżówki 
i miodu. Prawdziwy ruch w tym miejscu zacznie 
się dopiero po sumie. Wtedy współbracia będą 

1 Bracia zakonni w czasie formacji.

musieli obsłużyć do 70 osób. Po śniadaniu ruszam 
do kaplicy polowej, bo choć moją funkcją jest 
animacja śpiewu w czasie liturgii i nabożeństw, to 
trzeba jeszcze pomóc w zbieraniu składki i udzie-
laniu Komunii. Wydaje się, że moja funkcja nie 
jest taka ciężka. Racja – wydaje się! Kilka Mszy 
i nabożeństw w pełnym słońcu (lub podczas 
burzy połączonej z oberwaniem chmury) mogą 
zrobić swoje, a zmęczenie utrudnia zachowanie 
powagi, zwłaszcza gdy śpiewa się „Bernatka, 
dziewczynka, szła po drzewo w las...” na roz-
poczęcie Mszy z udziałem pracowników lasów 
państwowych! 

Po Mszach o 7.00 i 9.00 przeciskam się przez 
zapełniony ludźmi plac sanktuaryjny i prze-
chodzę w stronę furty klasztornej. Przy wejściu 
do sklepiku jeden z braci sprzedaje „Rodzinę 
Odkupiciela”, nieco dalej znajduje się namiot, 
gdzie współbracia przyjmują intencje mszalne. 
O tej godzinie jest tam najwięcej ludzi. Długa 
kolejka posuwa się z wolna do stolików, gdzie 
klerycy nie tylko notują intencje, ale słuchają 
o wielu problemach, z jakimi ludzie przychodzą 
do Matki Bożej. Ze stolików znikają obrazki ze 
świętymi, a zwłaszcza ze św. Gerardem, opieku-
nem matek i patronem małżeństw starających 
się o dzieci. Wielu „daje na Mszę” o potomstwo 
dla siebie, dla swoich dzieci, a wielką radością jest 
usłyszeć, jak ktoś prosi o Mszę dziękczynną, bo 
w tamtym roku prosili o dziecko, a dziś mogą za 
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nie dziękować Bogu. Wstawiennictwo świętych, 
a przede wszystkim Maryi, działa cuda!

Te cuda dzieją się jednak głównie w konfe-
sjonałach, których kilkanaście otacza bazylikę 
i plac sanktuaryjny. Ojcowie redemptoryści, ale 
też księża z pobliskich parafii służą sakramentem 
pojednania przez niemal cały dzień. Dla wielu 
ludzi z okolicy nie do wyobrażenia jest lipiec bez 
spowiedzi w tym sanktuarium w czasie Wielkiego 
Odpustu Tuchowskiego.

Chronię się w chłodnym wnętrzu klasztoru. 
Mam kilkanaście minut do następnej Mszy. 
Idę do muzeum misyjnego, gdzie przy obsłudze 
szopki ruchomej pracuje młodzież z Redemp-
torystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Mi-
sji, a swoje punkty powołaniowe mają siostry 
zakonne i moi współbracia. Kręci się tu trochę 
osób. Jeden z redemptorystów rozmawia z kil-
koma gimnazjalistami, pokazując im prezentacje 
o seminarium i Zgromadzeniu. Po chwili wręcza 
im ulotki i zaproszenie na wakacyjne rekolekcje 
dla młodzieży, po czym rusza w stronę następ-

nych osób. Przechodzę przez salę i wychodzę na 
zewnątrz. Wokół mnie masa kramów. Otaczają 
z obu stron główną drogę prowadzącą na Lipowe 
Wzgórze. Po południu będzie przechodzić tędy 
pielgrzymka z Chotowej, którą już tradycyjnie 
prowadzi któryś z kleryków. Ruszam w kierunku 
stoiska Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców 
Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”. Wolonta-
riusze wraz z klerykami rozprowadzają tam losy 
– każdy wygrywa, a dochód przeznaczony jest na 
wyjazd podopiecznych stowarzyszenia. Ostatnio 
wylosowałem bardzo sympatryczną maskotkę-
-wielbłąda (swoją drogą dobrze byłoby być tak 
odpornym na upały w czasie tego odpustu jak 
ten wielbłąd). Co teraz? Książka kucharska… 
Może przyda się w klasztornej kuchni?

Żegnam się z wolontariuszami i ruszam do 
zakrystii – zaraz kolejna Msza Święta. W zakrystii 
duży ruch, bo sumę będą celebrowali kapłani 
obchodzący jubileusz święceń. W tym roku jest 
ich naprawdę sporo! Jeden z kleryków zapisu-
je przyjezdnych kapłanów, by można było ich 
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W drodze do...

przywitać. Br. Rafał, zakrystianin, pomaga im 
ubrać szaty liturgiczne. Zaczyna się formować 
procesja. Upewniam się co do śpiewów i ruszam 
na moje stanowisko w kaplicy polowej. Żar leje 
się z nieba, a ze mnie pot. Habit do prania!

Po Mszy jeszcze procesja eucharystyczna i „po 
robocie”; wracam do klasztoru, ale obiad jeszcze nie 
dla mnie! Potrzeba pomocy w zmywaniu naczyń… 
Nie ma problemu! Schabowy nie zając, nie uciek-
nie, ale nim uda mi się go złapać mija nieco czasu. 

Po południu mam chwilę przerwy. Idę do 
bazyliki. Modlę się przed cudownym obrazem 
i słucham, jak na zewnątrz, na placu, współbracia 
wraz z pielgrzymami odprawiają Drogę Krzyżo-
wą – codzienne nabożeństwo odpustowe. Ob-
serwuję, jak wiele osób przechodzi pobożnie na 

kolanach wokół ołtarza Matki Bożej powierzając 
Jej swoje intencje. Nim się obejrzę przychodzi czas 
na nieszpory maryjne i ostatnią Mszę Świętą, 
która kończy się procesją eucharystyczną i mo-
dlitwą przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. 
Podsumowanie dnia. Na dziś to już kon… Ależ 
nie! Zapomniałem o czuwaniu młodzieżowym!

Dziś, w ramach wieczoru maryjnego, wraz 
z duszpasterzami i młodzieżą tuchowskiej parafii 
organizujemy czuwanie młodzieżowe! Adoracja, 
możliwość spowiedzi i oczywiście Eucharystia... 
Całość kończy się grubo po północy. 

Teraz już na pewno koniec. Jeszcze tylko wrzu-
cę habit do prania i… lepiej,  żeby dzwony mnie 
obudziły! Dyżur zaczynam o 5.00 niedzielną 
Mszą świętą.
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Przygotowanie 

br. Aleksander Ćwik CSsR, 
rok III

do pracy 

Kiedy zacząłem myśleć nad tematem 
swojego artykułu, do głowy przyszła 
mi historia z początku mojej obecności 

w Tuchowie. Po powrocie kleryków z przerwy 
świątecznej nadszedł czas sesji. Myślę, iż każdy 
student zgodzi się z tym, że jest to czas wzmo-
żonej nauki. Siedząc zatem przy biurku czytałem 
notatki, książki i skrypty. Co rusz spoglądałem 
na indeks leżący na regale tylko po to, by po 
jakimś czasie wziąć go do ręki, przejrzeć i ko-
lejny raz przekonać się, ile jeszcze egzaminów 
pozostało do końca sesji. Siedziałem i myślałem, 
mając w pamięci niedawno odbyte rozmowy ze 
znajomymi, z których wszyscy spotkani przeze 
mnie podczas przerwy świątecznej już pracują. 
W mojej głowie pojawiło się wówczas pytanie: 

A ja, co robię? A ja siedzę nad książkami... Udałem 
się wtedy do wychowawcy, by podzielić się 
tym, co wówczas mnie męczyło. Ojciec prefekt 
wyjaśniał mi, że naszą pracą w seminarium jest 
nauka. Naszą pracą jest przygotowanie, dobre 
przygotowanie się do tego, by później móc służyć 
innym. Być dla innych ludzi pomocą. To przy-
gotowanie odbywa się właśnie poprzez naukę. 

Wkrótce na własnej skórze przekonałem się, 
że słowa, które wówczas powiedział mi wycho-
wawca, sprawdziły się w moim życiu. Wkrótce, 
bo już trzy miesiące po naszej rozmowie, podczas 
kolejnej przerwy świątecznej, nastąpił kolejny 
wyjazd do domu rodzinnego, czyli kolejna okazja 
do spotkania ze starymi znajomymi i początek 
trudnych pytań. „Czy potrafisz mi podać drogę 

przez  pracę



świadczącą o istnieniu Boga, ale nie powołując się na 
Pismo Święte? Dlaczego, skoro twierdzisz, że Bóg jest 
tak wspaniały, ludzie cierpią głód, chorują i umierają 
w młodym wieku?” Wówczas dzięki wykładom z me-
tafizyki i filozofii Boga potrafiłem jakoś na te pytania 
odpowiedzieć, potrafiłem temu człowiekowi pomóc, 
a nie były to pytania zadawane po to, by w złośliwy 
sposób mnie ośmieszyć. To były pytania zadawane 
przez człowieka, który od dłuższego czasu szukał na nie 
odpowiedzi. W tym miejscu mógłbym mnożyć przy-
kłady, sytuacje, kiedy z takimi bądź innymi pytaniami 
musiałem się skonfrontować, a przy których niezbędna 
była wiedza zdobyta na wykładach i przyswojona 
podczas studium. 

W związku z tym, co napisałem wyżej, obiema rę-
kami podpisuje się pod stwierdzeniem, iż nauka jest 
przygotowaniem do późniejszej pracy duszpasterskiej. 
Skoro zaś nauka jest tym przygotowaniem, to zgadzam 
się także ze stwierdzeniem, że jest ona naszą pracą 
tutaj, w seminarium. Jest pracą, która nas kształtuje, 
która nam pomaga i którą powinniśmy wykonywać 
solidnie i z oddaniem, a która w przyszłości na pewno 
wyda owoce.

Nie chcąc jednakże, by ten artykuł był tylko moim 
zdaniem na temat nauki w naszym seminarium, posta-
nowiłem zadać to pytanie także moim współbraciom: 
br. Tomaszowi Bilowi oraz o. Maciejowi Sadowskiemu, 
rektorowi naszego seminarium. 

br. Tomasz Bil CSsR, rok IV
Muszę przyznać, że mam problem z nazwaniem 

nauki w seminarium pracą. Słowo „praca” kojarzy mi 
się raczej z zajęciami wykonywanymi przez ludzi, którzy 
kierują firmą, siedzą przy kasie w sklepie, projektują 
domy, budują drogi itp. Chylę czoła przed ich wysiłkiem 
i miałbym spory opór, by powiedzieć mojemu tacie, 
który dopiero wrócił z nocki za kierownicą miejskiego 
autobusu, że ja, studiując w Tuchowie, pracuję. Owszem, 
nauka wiąże się z jakimś wysiłkiem i być może da się ją 
nazwać pracą w pewnym specyficznym sensie, a jednak 
mojej szkolnej edukacji nigdy pracą nie nazywałem…

Inaczej ma się sprawa z nazwaniem studiowania 
przygotowaniem do pracy. Student medycyny musi 
się uczyć, by skutecznie ratować ludzkie życie i by nie 
zrobić krzywdy ludziom jako lekarz. Student teologii 
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w seminarium musi się uczyć, by pomóc innym spo-
tykać Pana Boga, a także po to, by nie gadać głupot na 
ambonie, by nie zrobić komuś krzywdy w konfesjonale 
itd. Kapłaństwo to powołanie, nie nazwałbym go za-
wodem, ale z pewnością wymaga ono zawodowego 
profesjonalizmu. Głupi ksiądz może wyrządzić Kościo-
łowi wiele szkody…

Sam zdążyłem przekonać się o tym, że choćby bez 
wiadomości z bioetyki zdobytych na wykładach by-
łoby mi dużo trudniej rozmawiać z osobami, które dziś 
zadają mi trudne pytania dotyczące tematów takich 
jak np. aborcja. Nauka jest więc niezbędna do podjęcia 
posługi, co pokazuje choćby postać wszechstronnie 
wykształconego Pawła Apostoła. Z drugiej strony studia 
nie mogą stać się jakimś bożkiem, okazją do zdoby-
cia zawodowego czy naukowego tytułu i nie należy 
przeakcentować ich znaczenia. Przecież Skałą, na której 
Jezus zbudował Kościół, okazał się prosty rybak Szymon 
– człowiek bez wątpienia mądry, ale bez magisterium 
z teologii, o doktoracie nie wspominając… 

o. Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD w Tuchowie
„Nil est in homine bona mente melius” – te słowa 

łacińskiej sentencji widnieją na XVI-wiecznym portalu 
Domu Jana Długosza w Krakowie, obecnej siedzibie 
rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 
„Nie ma w człowieku nic lepszego nad dobrą myśl”, 
być może dlatego, że, jak twierdził Seneka, bez Boga 
żadna myśl nie jest dobra. Jakże trudno będzie Panu 
Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest 
rozumny! Taki człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Kto 
chce zrozumieć naturę wiary religijnej, winien być przy-
gotowany na spotkanie z prostotą. Trudność rozumienia 
nie polega bowiem na tym, że wiara jest złożona, a my 
prości, ale na tym, że to my często jesteśmy powikłani, 
a wiara prosta. Seminarium duchowne winno być 
spotkaniem ludzi wolnych i rozumnych, którzy mimo 
swego powikłania podejmują trud odkrywczej podróży 
w poszukiwaniu prostej prawdy, sensu życia i wiary, 
stąd trud długich 6-letnich studiów filozoficzno-teo-
logicznych, tysiące godzin spędzonych na wykładach 
i ćwiczeniach, dziesiątki zdanych egzaminów, żarliwej 
pasji w odkrywaniu i niczym niezmąconej satysfakcji 
w dzieleniu się odkryciem i dotknięciem tajemnicy 
Boga, Stworzyciela i Odkupiciela…
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Szef sektora apostolatu
Wbrew pozorom funkcja szefa sektora apostolatu w naszym seminarium nie wiąże 

się z władzą. Jest to raczej zadanie typowo animujące i koordynujące życie apostolskie 
studentatu. Należy do mnie organizacja wszelkich wyjazdów kleryków poza semina-
rium, naszego udziału w różnego rodzaju spotkaniach modlitewnych oraz wyjazdów 
związanych z uroczystościami pogrzebowymi współbraci i ich rodzin. Niewątpliwie 
najbardziej angażującym zadaniem, które spoczywa na mnie jest przygotowywanie wraz 
z miejscowym duszpasterzem czuwań dla młodzieży „Droga wewnętrzna”, odbywają-

cych się w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Kierowanie sektorem apostolatu jest dla mnie 
bardzo rozwijające, ale i wymagające. Myślę, że przede wszystkim uczy ono sztuki rozmawiania 
i nawiązywania kontaktów z ludźmi. Wszystko to staram się robić tak, by jak najmniej przeszkodzić 
Panu Bogu w realizacji Jego woli.

br. Patryk Reczek CSsR

Porządkowy
Tabelki, podział obowiązków, zarządzanie zasobami ludzkimi. Czyżby korporacja? 

Nie… wspólnota zorganizowana.
Każdy ma swoje codzienne zajęcia: oprócz pracy są porządki w domu, trzeba coś 

zjeść - to coś naturalnego. W niewielu miejscach poza seminarium trzeba te obowiązki 
wpisywać w tabelki. Pewnie gdyby ktoś zobaczył naszą tablicę ogłoszeń po raz pierwszy, 
pomyślałby: „nie można tego zrobić… tak po prostu?” Przy trzydziestu osobach potrzeba 
jednak organizacji.

Czego uczy mnie wpisywanie w tabelki imion współbraci? Zarządzania zasobami ludzkimi? To 
byłoby zbyt proste i banalne. Funkcja porządkowego uczy mnie życia we wspólnocie, zwracania 
uwagi na to, czy ten lub inny współbrat jest w domu, czy jest w stanie coś zrobić danego dnia. 
Uczy mnie dialogu, radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialnością oraz zwyczajnego zrozumienia 
drugiego człowieka. Bo… czy mogę zostać wielkim misjonarzem, jeśli nie potrafię zrozumieć tego, 
który żyje pod tym samym dachem?

br. Karol Łukaszczyk CSsR

Liturgista
Liturgista to osoba w naszej wspólnocie, która odpowiada za sektor życia duchowego 

i liturgii. Jednym z podstawowych moich zadań jest planowanie i dbanie o poprawny 
przebieg poszczególnych celebracji w seminarium. Innym moim obowiązkiem jest 
wyznaczenie różnych funkcji na każdą z naszych liturgii.

Codzienne życie liturgisty upływa więc pod znakiem troski o piękno modlitwy 
seminaryjnej. Wymaga to wiele zaangażowania, które przychodzi jednak z łatwością, 
gdy rozumie się i wierzy w sens tej posługi.

br. Paweł Orzeł CSsR

Wspólnota seminarium to wspólnota pracująca, angażująca się w różne sektory życia: apostolat, 
liturgię oraz utrzymanie porządku w całym domu. Ta wspólnota pracy jest także wspólnotą upo-
rządkowaną, a nad poszczególnymi sektorami życia kleryków czuwają członkowie Rady Studentatu, 
wśród nich: szef apostolatu, porządkowy i litrugista.

Ogarniamy to razem!W drodze do...
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Broadway 
w Tuchowie

br.  Tomasz Bil CSsR,
rok IV

Jeden kleryk w seminarium to zawsze 
kulturalny… Nie, nie chodzi o to, że 
tylko jeden z nas umie się zachować, 

tylko o to, że ów kulturalny zajmuje się 
kulturalnym życiem wspólnoty. Biedny 
jest ten kleryk, bo o ile zorganizowanie 
wyjazdu na koncert albo przygotowanie 
projekcji filmu nie jest wielkim problemem, 
to przygotowanie różnych wydarzeń lub im-
prez w seminarium wymaga dużo wysiłku. 
Kiedy zbliżają się np. imieniny rektora, to 
ten właśnie kleryk szuka pomysłu, jak te 
imieniny uczcić. Koncert, sztuka teatralna, 
wieczór poetycki – to tylko niektóre pomy-
sły naszych kulturalnych współbraci, które 
zorganizowaliśmy we wspólnocie semina-
ryjnej. W tym roku wystawiliśmy musical, 
a ściślej High Rektor Musical. Ale po kolei…

Nie pamiętam już, czy gdy kilka tygodni 
przed imieninami rektora przyszedł do mnie 
Irek, oddawałem się w swym pokoju mo-
dlitwie, czy też może wytężonemu studium 
teologicznemu. Irek to obecny kulturalny, 
więc gdy przestępując próg mojego poko-
ju rzucił znane seminaryjne hasło: „Bilu, 
jest sprawa”, czułem, że nie będzie lekko. 
W krótkich żołnierskich słowach powiedział, 
że robimy musical i zaproponował mi pracę 
przy scenariuszu. Gdy masz przed sobą ogo-
lonego prawie na łyso, potężnie zbudowa-
nego faceta, który trochę bardziej krzyczy, niż 

mówi (u Irka między opcją „szept”, a opcją 
„krzyk” nie ma nic pomiędzy, a przynajmniej 
nie odkryliśmy jeszcze tej funkcji), jakoś tak 
trudno odmówić. Ech, ci kulturalni…

Jak przystało na prawdziwego artystę, do 
pracy wziąłem się w pierwszym momencie, 
w którym 
l i tośc iwe 
muzy ob-
d a r z y ł y 
mnie na-
tchnieniem, 
czytaj: na 
o s t a t n i ą 
chwilę. Po 
w y p i c i u 
kilku kaw 
(inne używ-
ki, którymi 
od wieków 
wspomaga-
ją się przy-
stępujący 
do dzieła 
twórcy, nie są godne chrześcijanina, a już 
na pewno nie kleryka) scenariusz był go-
towy (przynajmniej tak mi się zdawało, 
ale o tym potem). Na kilkunastu kartkach 
papieru została spisana trochę zabawna, 
ciut wzruszająca i troszeczkę prześmiewcza 
historia redemptorysty, który nagle został 

W drodze do...
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rektorem naszego seminarium. Wszystko to 
okraszone trochę zmodyfikowanymi utworami 
muzycznymi znanymi ze współczesnej kinema-
tografii. Irek dostał scenariusz, a więc większość 
pracy za nami… 

Nic z tych rzeczy! Trzeba 
przecież znaleźć ludzi, którzy 
w tym musicalu zagrają. Sko-
ro pokazujemy w krzywym 
zwierciadle nasze semina-
rium, to ktoś musi zagrać 
rektora, ktoś prefekta, a nie-
którzy… samych siebie. A jeśli 
to musical, to przynajmniej 
niektórzy muszą umieć śpie-
wać… Na szczęście wśród 
braci kleryckiej nie braku-
je szlachetnych dusz, które 
mimo braku jakiegokolwiek 
wynagrodzenia, normalnie 
przysługującego aktorom, po-
święcą swój czas w służbie 
sztuki. Tymek (pseudonim ar-
tystyczny Tymski) zagra rektora, Dominik (znany 
publiczności jako Królik) zaśpiewa w chórkach, 
a Tomek (oficjalnie nie ma pseudonimu) ułoży 
choreografię, której nie powstydziłaby się Shakira, 

Jennifer Lopez albo Zenek Martyniuk. Jeszcze 
tylko dziesięć osób i mamy całą obsadę…

A przecież to nie wszystko! Irek może i obsłuży 
oświetlenie i efekty specjalne, ale nic nie zrobimy 
bez dźwiękowca. Na szczęście mamy Sławomira, 

który dzięki przenikliwemu 
spojrzeniu, wyczuciu rytmu 
i muzyczno-technicznemu 
zmysłowi obsłuży dwie kon-
sole, laptopa i zasadniczo 
wszystko, co ma przyciski. 
Tylko graj zgodnie ze scena-
riuszem, bo inaczej Sławek 
przyciśnie ciebie!

Skoro już wychodzimy na 
scenę, to zarówno scena, jak 
i my sami musimy jakoś wy-
glądać! Olek z Grzegorzem 
przygotują do scenografii, 
co trzeba, a Łukasz znów 
da upust swoim plastycz-
nym zdolnościom. Rucho-
me platformy, przebrania, 

atrapy – daj mu klej, spinacze biurowe i słoik 
musztardy, a on zrobi z tego helikopter. Ktoś 
pamięta serial MacGyver?

W drodze do...

Na szczęście wśród 
braci kleryckiej nie 
brakuje szlachetnych 
dusz, które mimo bra-
ku jakiegokolwiek 
wynagrodzenia, nor-
malnie przysługujące-
go aktorom, poświęcą 
swój czas w służbie 
sztuki. 
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W drodze do...

Jeszcze tylko diakon Dominik (z racji 
komputerowych zdolności zwany niekiedy 
Windowsem) zrobi plakat zapraszający na 
wydarzenie i możemy wystawiać musical! 
No dobrze, jeszcze jedna próba… druga… 
trzecia… czwarta… Jednak jeśli chcemy coś 
zrobić dobrze, to musimy to opanować do 
perfekcji! Co ciekawe, z każdą kolejną próbą 
scenariusz rozrasta się, każdy dodaje coś od 
siebie, a efekt końcowy wydaje się coraz 
bardziej satysfakcjonujący. Niektóre dodane 
elementy na pewno nie wejdą do ostateczne-
go występu, ale co się pośmiejemy w naszym 
artystycznym gronie, to nasze…

Sam już nie wiem, czy więcej radości daje 
sam występ, czy jednak przygotowania do 
niego. Przygotowaniom brakuje jednak 
tego niezapomnianego uczucia tremy, tej 
adrenaliny, która nakazuje się skupić tylko 
i wyłącznie na występie. Zacznijmy więc! 
Starsi współbracia na widowni śmieją się 
w głos, gdy jakiś kleryk parodiuje jednego 
z nich, czasem zastanawiają się, który z nas 
jest na scenie, bo charakteryzacja uniemożli-
wia identyfikację delikwenta (w tym miejscu 
ukłony dla Michała, który chcąc upodobnić 
się do socjusza pozbył się swojej bujnej czu-

pryny – oto poświęcenie w służbie sztuki!). 
Gra świateł, dym z maszyny, ktoś na sce-
nie płacze, podstawiona na widowni osoba 
krzyczy… Zresztą co i rusz burzymy teatralną 
„czwartą ścianę” angażując w nasz występ 
publiczność, zapraszając na scenę to rektora, 
to prowincjała… Oczywiście nie zapowiadając 
im wcześniej, że czeka ich występ!

Wreszcie koniec. Oklaski, życzenia, prezenty 
dla solenizanta. Ojciec Maciej swoim brawu-
rowym występem wygrywa Voice of Poland, 
a poza tym otrzymuje platynową płytę za 
krążek „Credo”, który nagrał z Misjonarzami 
Nadziei (to musical, trzeba mieć rozmach!). 
Jeszcze pamiątkowe wspólne zdjęcie i idziemy 
zjeść pyszną kolację, którą przygotowały nasze 
nieocenione panie i siostry z klasztornej kuchni 
(o ich wyczynach, których nie powstydziłaby 
się Magda Gessler, szerzej w innym artykule 
tego numeru „Rodziny Odkupiciela”). Jeszcze 
przez kilka najbliższych dni będziemy śpie-
wać teksty piosenek z naszego ostatniego 
występu. A to poczucie, że kolejny raz zrobi-
liśmy razem coś dobrego, pozostanie w nas 
jeszcze dłużej. Nie da się ukryć, bawiliśmy się 
świetnie. Cóż więc powiedzieć na koniec? Do 
zobaczenia na scenie!
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„Stawiamy na 
młodzież…”

Z o. Antonim Wesołowskim CSsR, wieloletnim ekonomem 
domu zakonnego i seminarium w Tuchowie,  

rozmawia br. Maksym Łabkow CSsR.

br. Maksym Łabkow: Skąd Ojciec pochodzi 
i jak się stało, że Ojciec został redemptorystą?

o. Antoni Wesołowski: Pochodzę z Bielczy, 
wioski położonej blisko Szczepanowa, z której 
pochodzi św. Stanisław. Z Bielczy pochodzi też o. 
Andrzej Wodka, kolega ze szkoły podstawowej. 
W ramach pielgrzymek dekanalnych, jako mini-
stranci często pielgrzymowaliśmy do Szczepano-
wa, a w czasie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 
jeździliśmy do Tuchowa. Jako młody chłopak nie 
myślałem, że zostanę redemptorystą. Naukę 
rozpocząłem w szkole zawodowej przy Zakładach 
Mechanicznych w Tarnowie. Następnie podjąłem 
pracę oraz naukę w technikum dla pracujących. 
Andrzej po ukończeniu liceum rozpoczął nowicjat 
w Tuchowie i podczas moich odwiedzin u niego 
zaczęła kiełkować mi w głowie myśl – może to 
też moja droga życiowa? Tak więc to, że jestem 
redemptorystą, a nie księdzem diecezjalnym 
to zasługa o. Andrzeja Wodki. Do seminarium 
w Tuchowie przybyłem 2 lata później niż on, 
dokładnie 9 września 1980 r.

M.Ł.: Czym się Ojciec zajmował po święceniach?
A.W.: Po święceniach zostałem posłany do 

Tirocinium w Krakowie, gdzie przygotowywałem 

się do głoszenia misji ludowych w kraju. Po jego 
ukończeniu skierowano mnie do Torunia jako 
misjonarza i duszpasterza powołaniowego. Potem 
te same zadania wykonywałem w Krakowie. 
Ówczesny prowincjał, o. Leszek Gajda, zapropo-
nował mi objęcie funkcji ekonoma w Tuchowie. 
Długo zwlekałem z podjęciem decyzji, gdyż 
obawiałem się ogromu prac. Jednak podjąłem 
to wyzwanie i od 1 maja 1992 r. jestem u Matki 
Bożej Tuchowskiej. Przez pierwszy rok byłem 
pomocnikiem ekonoma, a od 25 lat pełnię tę 
funkcję samodzielnie.

M.Ł.: Ojciec jest znany ze swojej oddanej 
pracy na rzecz domu zakonnego i seminarium 
w Tuchowie. Czym jest dla Ojca praca?

A.W.: Szkoła i praca zawodowa dały mi dobre 
podstawy funkcjonowania w społeczeństwie. 
Pracowałem w brygadzie, w zespole, który uczył 
solidarności i odpowiedzialności, poznałem pro-
blemy pracownicze, nauczyłem się, na czym 
polega zarządzanie.

M.Ł.: W jaki sposób ta praca, którą wy-
konuje Ojciec, staje się częścią misji Zgro-
madzenia?

Być redemptorystą
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Być redemptorystą

A. W.: Praca dla domu zakonnego, dla se-
minarium czy sanktuarium opiera się przede 
wszystkim na pracy osób świeckich, z który-
mi współpracuję i którymi zarządzam. Polega 
na służbie konkretnemu miejscu i konkretnym 
wspólnotom. Nasza praca nie jest produkcją 
w zakładzie, ta praca jest odpowiedzią na zapo-
trzebowanie ludzi i miejsca. Polega na zapewnie-
niu bezpieczeństwa i podstawowych warunków 
bytowych, aby wszyscy mieszkańcy naszego 
domu czuli się tu komfortowo, mogli spokojnie 
funkcjonować (klerycy, ojcowie, bracia zakonni). 
Aby i młodzi i starsi, schorowani, czuli się „jak 
w domu”, aby wszyscy mogli na wzór apostołów 
oddać się pracy głoszenia i nauczania.

M.Ł.: Co Ojciec rozumie przez sformułowanie 
„wspólnota pracy”?

A.W.: To jest pewna grupa osób. W każdym 
okresie mojego pobytu tutaj, była w klasztorze 
odpowiednia ilość pracowników świeckich. W la-
tach 80, gdy byłem klerykiem, to w tuchowskim 
klasztorze mieszkało ok. 120 kleryków, 30 ojców, 
zaś świeckich pracowników było ok. 40, bo takie 
było zapotrzebowanie. Nie było firm budowla-
nych, a powstawały nowe budynki. Obecnie 

pracowników zatrudnionych jest o wiele mniej, 
bo i mieszkańców mniej, a prace remontowo-
-modernizacyjne wykonują firmy zewnętrzne. 
Uważam, że bez świeckich pracowników kom-
pleks by nie funkcjonował.

Wyjątkowość tego obiektu polega na tym, że 
mimo różnorodności instytucji, z których on się 
składa, np. dom zakonny, sanktuarium, parafia, 
seminarium, biblioteka, archiwum prowincjal-
ne i inne, to funkcjonuje on w pewnym sensie 
jako całość, można powiedzieć „pod jednym 
dachem”. Jest jedna furta, jedna kuchnia, jedna 
pralnia i jeden ekonom. Minimalizuje to koszty 
utrzymania domu zakonnego. Według mnie to 
jest właśnie wspólnota pracy.

M.Ł.: Czy Ojciec doświadcza troski o dom 
przez współbraci?

A.W.: O dom troszczą się wszyscy, każdy ze 
współbraci robi to na miarę swoich sił i moż-
liwości. Doceniam codzienny trud kleryków 
w podawaniu do stołu, zmywaniu, sprzątaniu, 
a nawet pracy fryzjera. Gdyby nie wy, młodzi, 
to musiałbym zatrudnić kilka osób. Odbywa się 
u nas wiele różnorodnych wydarzeń i większość 
z nich sami obsługujemy. Wielki Odpust Tuchow-

Być redemptorystą



Rodzina Odkupiciela 2 (81) 201816

ski przyciąga codziennie tysiące pielgrzymów, 
więc pracy wtedy bardzo dużo. Troska współ-
braci o klasztor wyraża się też w tym, że traktują 
go jako swój dom, niczego nie niszczą, a gdy 
zauważą usterkę to natychmiast to zgłaszają.

M.Ł.: Po co pracownicy świeccy?
A.W.: Obecnie klasztor zatrudnia ok. 20 osób 

świeckich i 2 siostry zakonne, służebniczki dębic-
kie. Jest wiele zadań, które wymagają przygo-
towania zawodowego. Nie jesteśmy dobrymi 
ślusarzami, hydraulikami czy elektrykami, więc 
korzystamy z usług fachowców. Chorzy potrzebu-
ją opieki medycznej, więc są pielęgniarki, wszyscy 
korzystają z usług kuchni, w której zatrudniamy 
wspaniałe kucharki. Zatrudniamy kierowcę, który 
ma ogromny zakres obowiązków. Wszystko po 
to, aby klerycy mieli czas na wykłady, proboszcz 
na sprawy parafialne, ojcowie na posługę ka-
płańską. Świeccy pracownicy są nieodzowną 
pomocą w codziennym funkcjonowaniu. Przez 
codzienne obcowanie z nimi poznajemy ich 
troski, problemy, cieszymy się z ich sukcesów.

M.Ł.: Czy Ojciec otrzymuje wsparcie od kle-
ryków?

A.W.: Oczywiście, przecież stawiamy na mło-
dzież! Klasyk pisał: „trzeba z młodymi naprzód 
iść!” To nie slogan, to sens naszej codzienności. 
U nas, jak w domu rodzinnym: rodzice pracują nie 
dla siebie lecz dla dzieci, wiedzą, że w przyszłości 
role się odwrócą. My czynimy podobnie, przyje-
dzie czas, że będziemy starzy, schorowani więc 
będziemy zależni od młodszych, sprawniejszych.

M.Ł.: Co w posłudze ekonoma daje Ojcu 
najwięcej radości i satysfakcji?

A.W.: Od dziecka byłem nauczony pracy, tato 
zmarł, gdy byłem małym chłopcem, więc śp. 
mama i starsza siostra miały dużo pracy w gospo-
darstwie. Starałem się pomóc jak tylko mogłem. 
Czuję radość z dobrze wykonanej pracy. Chętnie 
służę innym, cieszę się, gdy moja praca przynosi 
widoczne efekty. Cieszy mnie sprzątanie, bo 
wiem, że zarówno w budynku jak i na zewnątrz 
jest czysto. Mam świadomość, że przyjeżdża 
wiele osób, które podpatrują niektóre nasze 
rozwiązania techniczne, wzorują się na naszych 
pomysłach. W codziennym zabieganiu staram 
się wszystko „ogarniać”, niczego nie zaniedbać. 
Taka rola gospodarza.

M.Ł.: Jest Ojciec znany także z tego, że zazwy-
czaj odprawia pierwszą parafialną Mszę Świętą 
o 6:00. Jak Eucharystia wpływa na Ojca dzień 
i pracę, którą podejmuje?

A.W.: Eucharystia o 6 rano, to można po-
wiedzieć, już tradycja. Wynika to z faktu, że 
mój dzień to wielka niewiadoma, składa się 
z nieprzewidzianych sytuacji. To nie jest przysło-
wiowa dniówka, a potem odpoczynek. To takie 
„pogotowie całodobowe”, coś się dzieje więc 
trzeba reagować. Często wymaga to szybkich 
i trudnych decyzji.

Eucharystia to także błogosławieństwo na 
cały dzień. Większość obecnych to stała grupa 
osób, powtarzam, że to taka Msza robotnicza. 
Br. Rafał, który wstaje bardzo wcześnie i z któ-
rym spotykam się w zakrystii słyszy ode mnie: 
„pierwszy i najważniejszy punkt dnia za nami”.

Być redemptorystą
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M.Ł.: Czy ekonom w Tuchowie ma czas na 
jakieś hobby?

A.W.: Od dzieciństwa interesuje mnie tech-
nika i motoryzacja. Lubię czytać nowinki z tych 
dziedzin. Dostrzegam kwiaty, piękno przyrody, 
ale rozwiązania techniczne lub elektroniczne 
to moje hobby. Nie mogę pozwolić sobie na 
dłuższy urlop, a nawet na ścisłe przestrzega-
nie porządku dnia przyjętego we wspólnocie, 
gdyż muszę być do dyspozycji osób z zewnątrz 
i pracowników.

M.Ł.: Przebywa Ojciec w Tuchowie od wie-
lu lat. Czy są tu jakieś wydarzenia lub osoby 
szczególnie drogie Ojca sercu?

A.W.: Wobec ogromu spraw z którymi mam 
na co dzień do czynienia, nie mogę pozwolić 
sobie na chwile słabości, muszę „być twardzie-
lem”. Decyzyjność w wielu ważnych sprawach 
powoduje, że dopadają mnie chwile słabości. 

Na pewno najtrudniejszym dla mnie wy-
darzeniem była nagła śmierć pana Stanisława 
Karasia, naszego wieloletniego kierowcy, z któ-
rym byłem zaprzyjaźniony. Zawsze mogłem na 
niego liczyć. Równie mocno przeżyłem śmierć 
o. Stańczyka juniora.

Na szczęście radosnych chwil jest więcej. 
Przez te 26 lat pobytu tutaj poznałem i współ-
pracowałem z wieloma ojcami i braćmi. Wie-
lu z nich mile wspominam. Doceniam pracę 
br. Rafała, który podobnie jak ja, od wielu lat 
pracuje dla naszego sanktuarium. Cieszę się, 
że mogłem pomóc ludziom z okolicy, np. pani 
Zosi, pani Marysi i pani Stefanii. Oby Bóg dał 
siły do dalszej pracy.

M.Ł.: Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę. 
W imieniu całej wspólnoty seminaryjnej 
dziękuje Ojcu także za życzliwość wobec nas, 
kleryków!

Być redemptorystą
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Idźcie na cały świat

Droga Rodzino naszego Odkupiciela. 
Chcę podzielić się z Wami moim do-
świadczeniem wspólnoty i pracy. Od 
prawie 4 lat żyję i mieszkam w Albanii 

na obrzeżach Tirany, sto-
licy kraju. Jak to się stało, 
iż mamy tu naszą misję? 
Kilka lat temu były generał 
naszego Zgromadzenia 
zaproponował , aby 
redemptoryści europejscy 
p o d j ę l i  w s p ó l n ą 
działalność w jakimś 
regionie, gdzie żyją biedni 
i opuszczeni.

Raj na Ziemi?

Dla wielu Polaków pra-
ca i Albania to wyklucza-

jące się słowa, bo Albania kojarzy się 
tylko z kierunkiem wakacyjnym i miej-
scem, gdzie można miło spędzić czas. 
Wiele osób przyjeżdżając do Albanii 
poprzestaje na pluskaniu się w wodzie 
i zwiedzeniu dwóch, trzech miejsco-
wości turystycznych. Z tego powodu 

powstaje złudne wyobrażenie o tym 
kraju. W pamięci pozostają jedynie 
spoty reklamowe. Sami Albańczycy 
dziwią się, że mieszkamy w tym kra-
ju. Pytają — jak to, wszyscy chcą stąd 
uciekać, marzą o emigracji do Wielkiej 
Brytanii bądź USA, a wy mieszkacie 
tu dobrowolnie?

I was będą  
prześladować

Albania 51 lat temu została ogłoszona 
pierwszym na świecie ateistycznym 
krajem. Zamknięto wszystkie kościo-
ły, meczety i cerkwie prawosławne. 
Jedyną religią była wiara w „Partię 
Pracy”, i ta „nowa religia” pod osłoną 
ateizmu zrujnowała wartości związane 
z pracą i relacjami międzyludzkimi. Nie 
można budować przyszłości, rozumieć 
teraźniejszości, jeżeli nie poznamy 
przeszłości i nie uczynimy nad nią 
refleksji. Małe gospodarstwa rolne, 
stada kóz i owiec, które posiadły ro-
dziny, zostały skolektywizowane. Lu-
dziom nie wolno było mieć na własność 
kur. Nawet drzewa na podwórzu były 
własnością Partii. Miało być pięknie 

o. Andrzej Michoń CSsR,  
misjonarz w Albanii

[Miejscowi] 

pytają – jak to, 

wszyscy chcą 

stąd uciekać, ma-

rzą o emigracji 

do Wielkiej Bry-

tanii bądź USA, 

a wy mieszkacie 

tu dobrowolnie?

Być redemptorystą

Codzienność 
a ewangelizacja
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Być redemptorystą

i dostatnio, tak obiecywał dyktator, a często-
kroć ludzie umierali z głodu... Wszyscy mieli 
wspólnie troszczyć się o ideały komunistycz-
ne, a skończyło się na cierpieniu i bólu. Przez 
40 lat ludzi utwierdzano, że powodem tych 
niepowodzeń, cierpień, braku wspólnoty jest 
właśnie wiara, Kościół katolicki i wszystko, co 
związane z tradycyjnymi wartościami. Trudno 
teraz mówić tutaj o wartości i etosie pracy, zaufa-
niu społecznym, nadziei na lepsze jutro i potrzebie 
nieustannego rozwoju. Słowa często rzucane są 
na wiatr i dlatego potrzeba naszego świadectwa.

Aby wszyscy  
stanowili jedno

Naszą wspólnotę tworzą: o. Laureano 
z Hiszpanii, o. Manilo z Prowincji Neapol i ja. 
Pierwszym problemem i wyzwaniem jest ję-
zyk komunikacji. W ojczystym języku nie mam 
z kim rozmawiać, ale „życie zmusiło” do szybkiej 
nauki porozumiewania się w języku albańskim, 
włoskim i angielskim. Tu widzimy, co to znaczy 
Kościół powszechny. Doświadczamy na własnej 
skórze, że dar jezyków, który był dany w Dziejach 
Apostolskich, trwa do dziś. Na terenie naszych 
parafii posługuje kilka zgromadzeń zakonnych 
i siostry, z którymi współpracujemy. Pocho-
dzą z takich krajów, jak Węgry, Italia, Francja, 
Brazylia, Argentyna, Indie, Kenia i Bangladesz. 

Wstajemy zazwyczaj o godz. 6.30, następnie 
o godz. 7.00 mamy poranną modlitwę i przy-
gotowanie do Mszy Świętej. W naszym domu 
zakonnym nie mamy kucharki, sprzątaczki ani 
innych zatrudnionych osób. Sami gotujemy, 
sprzątamy, i wykonujemy resztę zajęć. Zepsuty 
kran, grzyb na ścianie, problem z samochodem 
lub biurokracja albańska to codzienne wyzwania 
i nieoczekiwane, niekoniecznie przyjemne przy-
gody. Inność kulturowa to Wielkanoc bez procesji 
rezurekcyjnej czy grobu pańskiego oraz Boże 
Narodzenie bez choinki, a także dzień Wszyst-
kich Świętych z poczęstunkiem przy grobach... 
Również pogrzeby są dla nas nie lada wyzwa-
niem. W Albanii panuje tradycja, że zmarłych 
należy pochować w ciągu 24 godzin, wiec często 
o pogrzebie dowiadujemy się 2-3 godziny przed 
pochówkiem. Wymaga to od nas zmiany planów 
i związanych z nimi prac.

„Co uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych…”

Wielką radością jest dla mnie to, że jestem 
proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jana 
Pawła II. Wielu Albańczykom Polska kojarzy się 
jednoznacznie ze św. Janem Pawłem II. Dla Papie-
ża Albania była bliska sercu. Dnia 2 stycznia 1981 
r. na audiencji prywatnej z biskupem nazywają-
cym się Nik Prela, papież powiedział takie słowa 
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„Po narodzie polskim najbardziej kocham naród 
albański, a to z dwóch powodów: po pierwsze 
dlatego, że Albańczycy cierpieli bardzo długo, 
bardzo ciężko i bardzo niesprawiedliwie, a po 
drugie, że dali światu Matkę Teresę z Kalkuty”. 
Wraz z siostrami i kilkoma współpracownikami 
prowadzimy w centrum socjalno-edukacyjnym 
oratorium dla dzieci i młodzieży. Codziennie 
ok. 80 dzieci może przyjść do świetlicy, aby się 
pobawić się, pograć na boisku piłkarskim czy 
odrobić zadania domowe pod okiem opiekuna. 
Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, 
włoskiego oraz nauka gry na pianinie i gitarze. 
Choć szkoły są powszechne, to są dzieci, które 
są analfabetami. Ważnym aspektem jest praca 
wśród kobiet. Tą pracą zajmują się głównie nasze 
siostry zakonne, ale wymagana jest też nasza 
obecność. Prowadzimy nie tylko spotkania forma-
cyjne, ale też pomagamy zdobyć zawód. Często 
kobiety mają ukończone tylko kilka klas w szkole, 
dlatego uczymy ich zawodu. Organizowane są 
kursy: krawieckie, szycia, zdrowego odżywiania 
i gotowania. Wiele z tych kobiet po zakończe-
niu kursu może zdobyć pracę, zakupić dzieciom 
przybory szkolne, opłacić lekarza lub lekarstwa. 
Albańska mentalność jest bliższa muzułmań-

skiej i kobieta ma 
znacznie niższy 
status społeczny 
niż mężczyzna. 
To na barkach 
kobiety spoczy-
wa troska o dom 
i dzieci. Do dziś 
w wielu przypad-
kach, szczególnie 
z dala od centrów 
dużych miast, to 
nie dziewczyna 
decyduje o tym, 
z kim weźmie 
ślub, ale jej rodzi-
na. Decydujące 
zdanie ma ojciec. 

Przy parafii mamy również centrum osób 
niepełnosprawnych pod nazwą „Piotr Don-
ders”. W Albanii niepełnosprawni pozostają na 
marginesie społeczeństwa. Często są zamknięci 
w domu, aby nikt ich nie zobaczył, bo są po-
wodem do śmiechu. Przez 5 dni w tygodniu 
przywozimy ich do centrum parafialnego, gdzie 
mogą wyrwać się ze swoich czterech ścian. Tu 
mają zajęcia z logopedą, fizjoterapeutą, czy 
psychologiem. Praca z dziećmi i kobietami, jak 
również z niepełnosprawnymi, to ewangelizacja 
przez postawę naszego życia. Większość osób, 
które uczestniczą w życiu naszego centrum, to 
muzułmanie. Naszym celem nie jest „nawracanie” 
na siłę, ale przez postawę zgodną z Ewangelią, 
naszą uczciwość, zaangażowanie i otwartość 
w głoszeniu Jezusa.

Szukajcie, a znajdziecie

Podczas wakacji odprawiamy również Mszę 
Świętą w języku polskim dla polskich tury-
stów, wypoczywających na albańskich plażach. 
Nasi rodacy poszukują w obcym dla siebie mie-
ście, wśród meczetów, kościoła katolickiego. 
Muzułmanie często mówią, że chcieliby mieć 
tak mocną wiarę, aby jechać na wakacje i w 
nieznanym mieście zadać sobie tyle trudu, aby 
uczestniczyć w Eucharystii. Nawet będąc na 
wakacjach w dalekim kraju można być misjo-
narzem i znakiem!

Nie samym chlebem 
żyje człowiek

Trochę statystyki. Pracujemy w dwóch dużych 
kościołach. Mamy 4 małe kaplice dojazdowe. 
Katechezę prowadzą katecheci świeccy. Mamy 
ok. 250 dzieci. W niedzielę w Eucharystii 
uczestniczy ok. 600 osób. Nie prowadzimy ka-
techezy w szkole. Mamy ograniczony wstęp do 

Być redemptorystą
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szpitali, ale staramy się wykorzystywać każdą 
okazję do mówienia o Jezusie. Podczas rozmowy 
z księżmi i siostrami, którzy pracowali tu długie 
lata, zadawszy pytanie, co jest najważniejsze 
w pracy tutaj, w Albanii, odpowiedziano mi: „tracić 
czas”. Kolejne zderzenie się z kulturą i zwyczajami 
innego kraju: brak czasu na rozmowę, odrzucenie 
proponowanej gościnności, wiąże się z urażeniem 
godności i brakiem szacunku. Trzeba stracić czas 
na modlitwę z ludźmi i za ludzi, tracić czas, aby 
wysłuchać tych, którzy przychodzą ze swoimi 
troskami, żalami i obawami. Tracimy czas na 
bycie z młodymi ludźmi. Tracimy ten czas na 
poszukiwanie katolików, odwiedzając po kolei 
domy w dzielnicy muzułmańskiej. Tracimy czas 
na snucie planów i programów duszpasterskich, 
które czasem życie weryfikuje w brutalny sposób… 

ale żyjemy tu nadzieją. Otuchy dodają słowa 
Jezusa „kto straci swe życie [dla Chrystusa], ten 
je zachowa”.

Kto wytrwa do końca

Nie wiemy, co wydarzy się w przyszłości. Być 
może muzułmanie, którzy są większością w Alba-
nii, zapanują i wymażą ślady naszej pracy. To jest 
jak ewangeliczne okopywanie drzewa figowego 
i czekanie na to, że za rok wyda plony. Naszym 
głównym celem jest misja. Nasza praca i życie 
wspólnotowe wynika z naszych zaangażowań. 
Staramy się, aby codziennie napotykany czło-
wiek, często opuszczony i ubogi, był punktem 
odniesienia całej naszej misji.

Być redemptorystą
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Neoprezbiterzy

o. Adam Dudek CSsR

„Duch Pański 
spoczywa na Mnie,

ponieważ Mnie namaścił 
i posłał Mnie,

abym ubogim niósł 
dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,
a niewidomym 

przejrzenie;
abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi,

abym obwoływał rok łaski 
od Pana.”

Łk 4, 18-19

parafia pw. 
św. Antoniego 
Padewskiego
w Łagowie

diecezja legnicka

Kapłaństwo jest dla 
mnie niezasłużonym darem 
i jednocześnie zadaniem. 
Bóg obdarował mnie nim 
nie dla mnie samego, ale 
bym służył innym. Dzięki 
temu jeszcze pełniej mogę 
realizować Misję redemp-
torysty, którym jestem, czyli 
głosić Obfite Odkupienie. 
Głosić nie tylko słowem, ale 
również przez szafowanie 
sakramentami, szczególnie 
Eucharystii oraz pojednania 
i pokuty, przez które obja-
wia się Boże Miłosierdzie, 
tak potrzebne każdemu 
człowiekowi. Pragnę być 
świętym kapłanem-żertwą 
na wzór Chrystusa.

Neoprezbiterzy
Z radością informujemy, że czterech naszych współbraci  
przyjęło 26 maja 2018 r. sakrament święceń kapłańskich. 

o. Tymoteusz Macioszek 
CSsR

„Ogłoś słowo...” 
2 Tm 4, 2-5

parafia pw. 
św. Jadwigi Królowej

w Rzeszowie
diecezja rzeszowska

Kapłaństwo to przede 
wszystkim wielki prezent, 
spełnienie marzeń! To bycie 
narzędziem Bożego miłosier-
dzia, znakiem Jego miłości. 
Jako prezbiter widzę swoje 
zadanie potrójnie: uświęcać 
innych, wstawiać się za in-
nymi, ofiarować się za/dla 
innych. Czyli być jak Jezus. 
Dać się ogarnąć mocy Du-
cha Świętego, który przez 
moją małość objawi wiel-
kość Boga Ojca!

o. Krzysztof Wąsiewicz 
CSsR

„Potrzeba, 
by Jezus wzrastał,

a ja się umniejszał.”
J 3,30

parafia pw. Matki Boskiej 
Królowej Polski w Elblągu

diecezja elbląska

Kapłaństwo to dla 
mnie przede wszystkim 
Jezus Chrystus. To On jest 
jedynym i wiecznym kapła-
nem, jedynym pośrednikiem 
między Bogiem i ludźmi. Ja 
zaś jestem szafarzem Jego 
łaski. Nie ze swoich sił i nie 
dla swojej własnej chwa-
ły otrzymałem ten dar. 
Dlatego pragnę, aby moja 
posługa, moja praca była 
dla każdego okazją do spo-
tkania, nie tylko ze mną, ale 
przede wszystkim z kocha-
jącym Bogiem.

o. Dominik Jurek CSsR

„Bo u Pana  
jest łaska i obfite u Niego 

odkupienie!” 
Ps 130,7

parafia pw. 
Chrystusa Króla 
w Siedliskach 
Tuchowskich

diecezja tarnowska

Posługa kapłańska dla 
mnie to przede wszystkim 
sprawowanie sakramentów. 
To jest ta rzeczywistość, 
w której prezbiter staje się 
na wzór Chrystusa, staje 
się alter Christus. Z pewno-
ścią wielką radość sprawia 
uczestnictwo i towarzysze-
nie ludziom w ważnych mo-
mentach w ich życiu.
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Znaczenie pracy i jej etosu są tematami 
stale aktualnymi i ciągle niedoceniany-
mi we współczesnych społeczeństwach. 

Niektórzy alarmują nawet, że jest to kwestia 
w świecie podstawowa, której niedoceniając, 
nie da się rozwiązać innych globalnych proble-
mów, takich jak społeczna niesprawiedliwość, 
migracja, czy przestępczość. Zacznijmy więc od 
wyjaśnienia  wykładni Kościoła na temat pracy.

Najogólniej rzecz biorąc, istnieją dwie za-
sadnicze teorie pracy: mechanistyczna i huma-

Katolicka 
duchowość 

pracy

o. Piotr Łacheta CSsR
misjonarz w Rosji

nistyczna. Naukę Kościoła interesuje podejście 
humanistyczne, które pracę ujmuje jako środek 
doskonalenia człowieka i traktuje ją całościo-
wo, dostrzegając zarówno podmiotowy, jak 
i przedmiotowy wymiar pracy. W świetle spo-
łecznego nauczania, problematyka ludzkiej pracy 
sprowadza się nie do techniki czy ekonomii, ale 
do kategorii podstawowej, jaką jest godność 
człowieka. Według Słownika Teologicznego 
„praca jest świadomą i wolną, choć życiowo 
konieczną działalnością ludzką, podejmowaną 

Duchowość
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dla zaspokajania potrzeb, połączoną z trudem 
i radością, a mającą na celu podporządkowanie 
sobie świata poprzez tworzenie użytecznych 
społecznie wartości materialnych i duchowych”. 
Wyżej wymienione elementy ukazują pracę 
w całej jej złożoności. Praca jest czynnością wol-
ną, gdyż człowiek jest obdarzony wolną wolą. 
Natura skłania osobę ludzką do pracy, ale jej 
nie zmusza. Ma więc moralny charakter. Ro-
zum wskazuje natomiast na konieczność pracy 
jako na naturalny i niezastąpiony środek dla 
utrzymania się przy życiu. Pracę charakteryzuje 
także ambiwalencja trudu i radości, przy czym 
oba te zjawiska wzajemnie się nie wykluczają. 
Największym źródłem radości jest świadomość 
tworzenia, która przypomina człowiekowi, że 
jest współpracownikiem Boga w przedłużaniu 
aktu stworzenia.

Już na pierwszych stronicach Księgi Rodzaju 
znajdujemy słowa nawiązujące do znaczenia 
pracy. Zostały w nich wypowiedziane zasadnicze 
prawdy o człowieku w kontekście tajemnicy 
stworzenia i prawdy te wytyczają główne linie 
jego bytowania na ziemi, zarówno w stanie 
pierwotnej sprawiedliwości, jak też po złama-
niu przymierza przez grzech pierworodny (por. 
Laborem Exercens 4). Adam został umieszczony 
w Edenie, by go pielęgnował i doglądał, z drugiej 
zaś strony ziemia orna zostaje po grzesznym 
upadku przeklęta, a człowiek musi w pocie czoła 
zdobywać z niej chleb. „Opis więc stworzenia, jest 
równocześnie jakby pierwszą ‘ewangelią pracy’, 
ukazuje bowiem, na czym polega jej godność, 
uczy, że człowiek pracując, winien naśladować 
Boga, swojego Stwórcę, nosi bowiem w sobie 
– on jeden – ów szczególny pierwiastek podo-
bieństwa do Niego” (Laborem Exercens 25). Trud 
natomiast i uciążliwość pracy teologia wiąże 
z upadkiem pierwszego człowieka, który po 
grzechu pierworodnym usłyszał słowa: „W pocie 
więc oblicza twego będziesz zdobywał poży-
wienie” (Rdz 3,19). Stale więc na kartach Biblii 
występują dwa odmienne podejścia do pracy: 
to negatywne, które akcentuje jej uciążliwość 

(por. Wj 1, 13-14; 2 Sm 12,31) i pozytywne, które 
docenia jej wartość (por. Ps 104, 14; Mdr 9,2). Sy-
rach zaleca: „Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej 
i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy” 
(Syr 7, 15). Widzimy więc, że w Starym Testa-
mencie obok zdecydowanie pesymistycznych 
ocen, są na temat pracy także bardzo pozytywne 
wątki myślowe.

Wypadałoby się tu zgodzić z obiegowym 
powiedzeniem, że „żadna praca nie hańbi, ale 
każda męczy.” Dlatego błędnym jest psycholo-
giczne łudzenie człowieka płytką motywacją, że 
praca ma być przyjemna. W pracy nie musi być 
przyjemnie, nie temu ona służy. Czasami daje 
ona przyjemność i satysfakcję, ale zwykle jest 
trudną koniecznością.

Duchowość
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Duchowość

Zakłada się, że już wczesnochrześcijańskie 
źródła rozumiały pracę jako współdziałanie czło-
wieka w stwórczym dziele Boga. W pewnym 
sensie zgadza się to ze znanym zdaniem św. Paw-
ła: „Kto nie chce pracować, ten też niech nie je”  
(2 Tes 3,10), w którym można dostrzec nawiązanie 
do innego przekonania Apostoła Narodów, że 
on sam wypracowuje sobie swoje utrzymanie, 
aby nie być dla nikogo ciężarem (por. 1 Tes 2, 1-9).  
Św. Paweł karci jednocześnie tych, którzy się 
włóczą bezczynnie, czekając na bardzo rychłe, 
ponowne przyjście Pana. Kiedy umieścimy tę 
wypowiedź w kontekście ówczesnej greckiej 
kultury, nie uznającej zbytnio godności pracy, 
to będzie ona wyrazem mocnej zmiany w na-
stawieniu do tego zagadnienia.

Doskonaląc rzeczywistość, praca doskona-
li również samego człowieka. W pracującym 
człowieku dojrzewa i wzrasta świadomość, od-
powiedzialność, urzeczywistnia się jego osobo-
wość, wzrasta udział w tworzonym dobru. Myśl 
chrześcijańska nie przecenia jednak owego twór-
czego charakteru pracy. Nie jest ona jedynym 
sposobem samorealizacji osoby ludzkiej. Człowiek 
poprzez pracę czyni sobie ziemię poddaną, o ile 
sam okazuje się panem, a nie niewolnikiem 
ziemi, a także panem, a nie niewolnikiem pracy. 
To rozważanie można podsumować następującą 
konkluzją: każdy człowiek zdolny jest zarówno 
do pracy, jak też do kontemplacji, bo każdy jest 
z natury wolny. Właśnie myśl ukazująca źródło 
godności pracy w godności człowieka, stała się 
największym wkładem chrześcijaństwa w okre-
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ślenie tej kwestii. Skoro zaś myśl chrześcijańska 
postrzega pracę jako współpracę z Bogiem, to 
nie można już ograniczać pracy do samej tylko 
działalności fizycznej. Również działalność na-
ukowa i nauczanie innych zostają pojęciowo 
włączone do pracy.

Przyjrzyjmy się co na temat pracy mówią 
„Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświęt-
szego Odkupiciela”. W rozdziale „Wspólnota 
pracy”, konstytucja 39 mówi – „Każdy ze współ-
braci, zgodnie z rozporządzeniem właściwego 
Przełożonego oraz stosownie do swych zdolności 
i możliwości, podejmuje tę część prac wspól-
noty i te obowiązki, jakich wymaga misyjne 
powołanie. Takie bowiem wypełnianie własnej 
misji stanowi ważny czynnik obser-
wy zakonnej”.

Ten przepis wskazuje, że praca jest 
zadaniem powierzonym przez prze-
łożonych, jej rozmiar i charakter ma 
być adekwatny do możliwości i jest 
motywowana wyższym dobrem, 
czyli dziełem misyjnym. Wreszcie, 
nie należy zapominać, że wypeł-
nienie powierzonych obowiązków 
wpisuje się w całość zakonnego 
porządku i ślubu posłuszeństwa. 

Gdyby redemptoryście ciągle bra-
kowało motywacji do pracy, to z po-
mocą przychodzi nam konstytucja 64 
z rozdziału mówiącego o ubóstwie: 
„Jako ubodzy niech się tak czują poddani prawu 
pracy, aby każdy wykonując swój obowiązek, 
przyczyniał się według możliwości do własnego 
oraz innych utrzymania”. Trudno tu cokolwiek 
dodać. Jeśli ślubowaliśmy ubóstwo, to jako lu-
dzie ubodzy mamy pracować i wspólnie nieść 
odpowiedzialność za swoje utrzymanie. Te dwie 
prawne formuły akcentują wiec zarówno wysoką 
religijną motywacje, jak i zwyczajną życiową 
konieczność pracy, co już wcześniej zauważy-
liśmy w biblijnych i kościelnych wykładniach. 

Z misyjnego punktu widzenia, praca ma szcze-
gólne znaczenie w klasztorze i parafii. Codzienna 
regularna praca nadaje porządek naszemu życiu 

i wkładając nas w konkretne ramy czasowe 
i swojego rodzaju ograniczenia, więcej od nas 
wymaga. Pracując w Rosji i Kazachstanie w ma-
łych wspólnotach i wśród nielicznych parafian, 
życie wychowuje nas do bezpośredniej odpo-
wiedzialności za kościół, czy tez dom zakonny. 
W naszej rzeczywistości wschodu, który bardziej 
niż Polska doświadczył brzemienia socjalizmu, 
wbrew dawnym przekonaniom o chwale klasy 
robotniczej, prosta fizyczna praca nie cieszy się 
specjalnym prestiżem. Dlatego np. kapłan wyko-
nujący prace porządkowe czy remontowe, budzi 
duże zdziwienie. Może być wtedy świadectwem 
dla bogatych i wysoko postawionych oraz pod-
niesieniem na duchu dla ubogich.

Z perspektywy 25 lat obecności 
redemptorystów w Rosji i Kazach-
stanie, można śmiało powiedzieć, 
że czas ten również w kontekście 
tematu pracy był dość intensywny. 
Trudna do zmierzenia jest praca du-
chowa, czy w ogóle duszpasterska. 
Natomiast da się ocenić to, co wi-
dzialne. Na naszych 6 placówkach 
zostały w tym czasie zbudowane  
3 nowe kościoły (1 jest w budowie) 
a 2 inne były odrestaurowane. Nie 
wspominając już o innych kaplicach 
czy budynkach mieszkalnych oraz 
o tworzeniu struktur kościelnych. 
Należy zaznaczyć, że ze względu na 

nasze ograniczone środki, we wszystkie te dzieła 
współbracia wnosili osobisty, często fizyczny trud.

Miejmy nadzieję, że nasza praca będzie dawała 
nam chleb i satysfakcję z realizacji powołania 
współpracowników Boga w dziele udoskonalania 
świata. Niech nie zabraknie także tego dumnego 
przekonania, ze to Kościół katolicki wypracował 
jedyny i niepowtarzalny etos pracy, zgodnie 
z którym dotknięty niedoskonałością człowiek 
gotowy podjąć życie na własny rachunek, może 
poprzez swój wytrwały trud doświadczyć blisko-
ści ze Stworzycielem i Odkupicielem.

Duchowość

Niech nie za-

braknie także 

tego dumnego 

przekonania, ze to 

Kościół katolicki 

wypracował je-

dyny i niepowta-

rzalny etos pracy
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Hrabia 
w winnicy 

Pana

o. Maciej Sadowski CSsR,
rektor WSD Tuchów

Boży szaleniec

Gilbert Chesterton 
stwierdził kiedyś, 
iż tradycja nie 

oznacza, że żywi są martwi, 
lecz że martwi żyją. Taką żywą 
do dziś ikoną apostolskiego 
zapału i misyjnej pracowito-
ści polskich redemptorystów 
jest czcigodny sługa Boży  
o. Bernard Łubieński. Jego po-
stać legła u podstaw powrotu 
Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela na ziemie polskie. 
Ojciec Łubieński w niezwy-
kły sposób połączył w długim 
i bogatym życiu swe arysto-
kratyczne pochodzenie ze 
szczerą i żarliwą pobożnością, 
niezmordowaną gorliwość 
duszpasterską z intelektualną 
i fizyczną pokorą, przeżywa-
ną w tajemnicy znoszonego 
przez pół wieku kalectwa. Był 
on zakonnikiem i kapłanem, 
którego wszechstronna dzia-
łalność apostolska wybitnie 
przyczyniła się do wzrostu 
życia religijnego na ziemiach 
polskich przełomu XIX i XX w., 
a przez to do rozbudzania po-
stawy duchowej i moralnej 

niepodległości zniewolonego 
od 123 lat narodu.

Bernard Alojzy Łubieński 
przyszedł na świat 9 grudnia 
1846 roku w Guzowie koło 
Warszawy. Redemptorystów 
poznał w dalekiej Anglii, gdzie 
został wysłany przez rodziców, 
by zdobyć odpowiednie dla 
swego stanu wykształcenie. 
W maju 1866 roku, pomi-
mo sprzeciwu rodziny złożył 
pierwsze śluby zakonne, po 
których kontynuował studium 
filozofii i teologii. Po święce-
niach neoprezbiter Łubieński 
został przeniesiony do londyń-
skiego klasztoru w dzielnicy 
Clapham, gdzie posługiwał 
jako pomocnik w miejsco-
wym duszpasterstwie. Z pole-
cenia przełożonego zajmował 
się biednymi i opuszczonymi 
oraz otaczał opieką miejsco-
wych polskich emigrantów. 
Praca ta, jak wspominał po 
latach, była „doskonałą szko-
łą życia, w której nauczył się 
sztuki podchodzenia do dusz 
na ambonie i w konfesjonale”. 
W tym samym okresie brał 
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także udział w co najmniej 20 misjach, prowa-
dzonych przez redemptorystów głównie w prze-
mysłowych ośrodkach Anglii.

Dzięki poparciu wielu wypływowych du-
chownych i świeckich o. Bernardowi udało się 
w 1883 roku doprowadzić do fundacji klasztoru 
w Mościskach, który stał się domem-matką 
dla trzeciego już pokolenia redemptorystów na 
ziemiach polskich. Przed swym ostatecznym 
przybyciem do Mościsk Łubieński pisał do swo-
ich sióstr: „dzięki Bogu (…) tułactwo skończone 
będzie i jak mi się zdaje, dojdę do mety życia 
mego, tj. zobaczę dom Zgromadzenia na ziemi 
polskiej. Lecz podobno dużo pracy i cierpienia 
mnie czeka”.

Słowa te okazały się prorocze, bowiem na 
przełomie 1884 i 1885 roku w wyniku trudnych 
warunków życia i pracy o. Bernard został do-
tknięty paraliżem. Po wielomiesięcznej kuracji 
i rekonwalescencji częściowo odzyskał siły, ale 
z pełnego energii i tryskającego zdrowiem męż-
czyzny w sile wieku zmienił się w krótkim czasie 
w kalekę z nieodłączną już do końca życia laską.

Niezwykła osobowość arystokraty w skrom-
nym misjonarskim habicie, jego znajomość spraw 
Kościoła polskiego oraz rozległe kontakty osobiste 
z elitą duchową sprawiły, że w 1908 roku Łu-
bieński był poważnym kandydatem na wakującą 
metropolię mohylewską. Propozycję tę, tak do-
brze wpisującą się w historię i tradycje rodzinne 
rodu Łubieńskich, ze względu na swe kalectwo 
jednoznacznie odrzucił, nad zaszczyty i władzę 
przedkładając ewangeliczny imperatyw: „Głosić 
Ewangelię ubogim posłał mnie Pan”. Oprócz dzia-
łalności misyjno-rekolekcyjnej i owocnej posługi 
pióra wielką zasługą o. Bernarda Łubieńskiego 
dla polskiej religijności i pobożności maryjnej 
przełomu wieków było upowszechnienie kultu 
ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przejawem niezwykłej pracowitości i apo-
stolskiej gorliwości czcigodnego sługi Bożego 
o. Bernarda Łubieńskiego były dziesiątki misji 
oraz rekolekcji głoszonych we wszystkich trzech 
zaborach, a następnie już w wolnej II Rzeczpo-
spolitej. Od początku swej obecności na ziemiach 
polskich redemptoryści byli postrzegani przede 
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wszystkim poprzez swą 
posługę słowa. Istotną 
trudnością w początkowej 
fazie ich misyjnej posługi, 
w tym również o. Bernar-
da Łubieńskiego, był fakt, 
iż „pierwsi misjonarze albo 
byli obcokrajowcami, albo 
otrzymali wykształcenie 
za granicą. Stąd choć byli 
wielkimi kaznodzieja-
mi i misjonarzami, języ-
kiem polskim mówili źle 
albo niepoprawnie”.

Pośród misjonarzy 
redemptorystów o. Łu-
bieński zyskiwał zaś co-
raz większą sławę jako 
znakomity, choć „kulawy 
kaznodzieja”, a jego wi-
doczne kalectwo wywie-
rało na słuchaczach wielkie 
wrażenie. Wystarczy za-
uważyć, iż w samym tyl-
ko roku 1894 niewielka 
redemptorystowska gru-
pa misyjna odprawiła 35 
misji i renowacji, 20 serii 
rekolekcji oraz 2 serie dla 
duchowieństwa. Prym 
wiódł niezmordowany 
w misyjnym apostolacie 
o. Bernard. Na szczególną 
uwagę zasługiwały misje 
przeprowadzone w naj-
ważniejszych krakowskich 
kościołach: Mariackim, Bo-
żego Ciała oraz św. Piotra 
i Pawła. O tej ostatniej 
misji Łubieński pisał, iż 
„nie było między naszy-
mi słuchaczami ani sena-
torów, ani też z wyższych 
stanów ludzi, jeno ludek 
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nasz ukochany, który słuchał słów pewnie nie 
skargowskich, a przecież za Bożą pomocą kru-
szył się i po kilku dniach oblegał konfesjonały”.

W tym apostolskim zapale, mimo trudno-
ści piętrzących się z powodu Kulturkampfu, 
sługa Boży przeprowadził dziesiątki serii misji 
i rekolekcji parafialnych oraz zamkniętych na 
terenie zaboru pruskiego. Tam, gdzie udało 
się zorganizować misje, były one często prze-
rywane przez niemiecką policję a misjonarze 
wydalani. Stąd w 1889 r. najpierw o. Bernard 
Łubieński, a następnie inni współbracia w prze-

braniu księży diece-
zjalnych udali się do 
Poznania i rozpoczęli 
serię misji w tamtej-
szej archidiecezji, m.in. 
w Rzegocinie, Sobót-
ce i Kościanie. Misje 
w parafii św. Marii 
Magdaleny w Po-
znaniu, prowadzone 
w grudniu 1889 r. zgro-
madziły takie tłumy, 
że sprowokowało to 
zainteresowanie po-
znańskiej tajnej policji. 
W konsekwencji misje 
skrócono, ale Łubień-
ski pozostał w Wiel-
kopolsce jeszcze dwa 
miesiące, prowadząc 
kolejne serie misji i re-

kolekcji formalnie jako kapłan diecezjalny.
O. Bernard pozytywnie odpowiedział też 

na zaproszenie niemieckich redemptorystów 
z prowincji kolońskiej do udziału w serii wspól-
nych misji obejmujących również licznych 
polskich emigrantów sezonowych w Westfalii. 
Zorganizowane latem 1891 roku prace prze-
prowadzono w języku polskim i niemieckim 
w okolicach Dortmundu oraz Bochum. Podczas 
tych ostatnich „nie tylko Polacy miejscowi, 
a było ich około tysiąca, lecz i z dalszych stron 

przybywali na misję. Dla mężczyzn były kaza-
nia podwójne ze względu na dzienną i nocną 
pracę w kopalniach. Ponieważ zdziczenie oby-
czajów było tu jeszcze większe niż gdzie indziej, 
praca była niełatwa”. Praca w Bochum była dla  
o. Łubieńskiego szczególnym przeżyciem, 
o czym donosił, gdy kościół „napakowany 
był robotnikami polskimi. Śliczny to był widok, 
który człowieka porywał na ambonie. O nie-
bie mówiłem i o przygotowaniu się za życia 
do nieba”. Kościół w Bochum stał się odtąd 
centrum polskiego duszpasterstwa emigra-
cyjnego prowadzonego przez redemptory-
stów niemieckich.

Język kaznodziejski Łubieńskiego obfitował 
w liczne obrazy i porównania, stąd jego zdol-
ności w plastycznym przedstawianiu prawd 
wiary. Posiadał on też wyjątkową zdolność 
dramatyzowania, a wypowiadane słowa peł-
ne były ładunku emocjonalnego. Łubieński 
nie był być może mistrzem słowa, co więcej 
trafiały mu się nawet błędy językowe, lecz 
miał dar trafiania do serc słuchaczy. Pomimo 
swego kalectwa był najaktywniejszym polskim 
misjonarzem-redemptorystą. Od czasu swego 
powrotu do Polski sługa Boży wziął udział 
w imponującej liczbie 244 misji i 58 renowacji 
misji parafialnych.

W odrodzonej Polsce „kulawy misjonarz” 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia 
musiał zaniechać wyjazdów na forsowne mi-
sje i poprzestał na rekolekcjach zamkniętych, 
najpierw w klasztorze krakowskim, a od 1926 
roku w Warszawie. Znakiem szacunku, jakim 
cieszył się nestor polskich redemptorystów 
w Kościele polskim, były rekolekcje dla ca-
łego episkopatu, które odprawił w Gnieźnie 
we wrześniu 1928 roku. „Apostoł Polski” – jak 
nazwał go kard. Aleksander Kakowski – zmarł 
w Warszawie 10 września 1933 roku. Ojciec św. 
Franciszek dnia 7 marca br. podpisał na Waty-
kanie dekret o heroiczności cnót sługi Bożego 
o. Bernarda Łubieńskiego. Do potwierdzenia 
jego beatyfikacji potrzeba już „tylko” cudu… 

Ojciec  św. 
Franciszek dnia 
7 marca br. pod-
pisał na Waty-
kanie dekret 
o heroiczności 
cnót sługi Boże-
go o. Bernarda 
Łubieńskiego. 
Do potwier-
dzenia  jego 
beatyfikacji po-
trzeba już „tyl-
ko” cudu… 
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Większość ludzi ma jakąś pasję. Jed-
ni lubią grać w piłkę, inni jeździć 
konno, jeszcze inni zbierać znaczki. 

Niektórzy poświęcają swój czas na poznawa-
nie nowych krajów i kultur, próbując coraz to 
nowych potraw. Wiele jest pasji i można by je 
wymieniać w nieskończoność, ale jedna z nich 
jest wyjątkowa i bliska memu sercu. Jest nią 

gotowanie. Z wykształcenia i zamiłowania jestem 
kucharzem, dlatego też nie wyobrażam sobie 
mojego życia bez kuchni. Każdy kraj ma swoją 
kuchnię, dania regionalne, a i panie domu także 
przygotowują swoje specjały. W tej różnorodno-
ści jest także miejsce na niezwykłą kuchnię, jaką 
jest kuchnia klasztorna. Skoro o niej mowa, to 
warto się przy niej zatrzymać na trochę dłużej. 

Gdzie 
kucharek sześć… 
czyli praca od kuchni

br. Tomasz Marcinek CSsR, 
rok III

Autor z s. Klemensą, panią Małgorzatą i panią Krystyną
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Chciałbym więc, abyśmy poznali to nietypowe 
miejsce. Zapraszam Was w niezwykłą podróż! 

Mówi się, że najlepszymi kucharzami są męż-
czyźni. Jako człowiek po fachu i mężczyzna po-
winienem to potwierdzić, ale przekonajmy się 
sami, czy to na pewno jest prawda? 

Wśród wielu pomieszczeń tuchowskiego klasz-
toru redemptorystów obok kaplicy, sal wykła-
dowych i refektarza, niezwykłe miejsce zajmuje 
kuchnia. Bardziej jednak niż samo miejsce liczą się 
osoby, które tam pracują. Wbrew pozorom nie 
są to mężczyźni, lecz panie i siostry, które spra-
wiają, że to pomieszczenie tętni życiem i mocno 
oddziałuje na całą wspólnotę. Będąc już trzeci 
rok w Tuchowie z każdym dniem przekonuje się, 
że twierdzenie, iż to mężczyźni są najlepszymi 
kucharzami, w tym miejscu jakby słabnie i po 
prostu się nie sprawdza. Ale moi drodzy, żebyśmy 
się zbytnio nie rozmarzyli, mówiąc o jedzeniu 
przyrządzanym przez nasze panie i siostry, chciał-
bym abyśmy teraz poznali te niezwykłe osoby 
i zobaczyli, jak wielkie znaczenie ma ich praca 
w całym dziele redemptorystów w Tuchowie.

W klasztornej kuchni pracuje pięć pań, z któ-
rych dwie są siostrami zakonnymi. Każdego dnia 

pośród kuchennych garnków i naczyń można 
spotkać: siostry Klemensę i Anastazję (służeb-
niczki dębickie) oraz panie Małgorzatę i Krystynę 
(które są rodzonymi siostrami), a także panią Jani-
nę. Mam nadzieję, że pośród wielu obowiązków 
znajdą czas, by powiedzieć coś o swojej pracy. 
Wejdźmy więc do kuchni i poznajmy je lepiej:

br. Tomasz Marcinek: Siostro Klemenso! Czym 
dla Was, pracujących w naszej kuchni, jest praca 
wspólnotowa? Oprócz Was, sióstr zakonnych, 
pracują tu także osoby świeckie.

s. Klemensa: Dzięki wspólnej pracy możemy 
się przede wszystkim nawzajem ubogacać. Nie 
zawsze posługiwanie dla tak wielkiej wspólnoty 
jak ta w Tuchowie jest łatwe. Jednakże dzięki 
tej „wspólnocie”, którą tu tworzą siostry i panie, 
wszystko wydaje się być łatwiejsze.

T.M.: Czym jest dla Was współpraca z re-
demptorystami, co ona Wam daje?

s.K.: Jeżeli chodzi o wspólnotę seminaryjną, to 
dzięki pracy tutaj możemy niewątpliwie dostrze-
gać i obserwować rozwój braci i ich przemianę. 
Widząc ich przychodzących na pierwszy rok, 
a potem gdy dochodzą do święceń, zauważamy 
efekty ich pracy nad sobą i przemiany. 

Rodzina Rodziny

Pani Janina
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T.M.: Na pewno wielu 
czytelników interesuje, 
czym dla Was jest go-
towanie i skąd bierze-
cie inspiracje kulinarne, 
aby przygotowywać te 
wszystkie smakołyki, któ-
re wielu z nas i z naszych 
gości zachwala? Pytanie 
to kieruję do pań Małgo-
rzaty i Krystyny.

panie Małgorzata 
i Krystyna: Samo goto-
wanie jest bardzo ciężką 
pracą, ale gdy widzimy, że 
ci, którzy jedząc potrawy 
przyrządzane przez nas są 
zadowoleni, czyli że im 
smakowało, to również 
i nam przynosi to wiele sa-
tysfakcji i radości. A jeżeli 
chodzi o inspiracje kulinar-
ne to korzystamy z Inter-
netu i zawsze dodajemy 
coś od siebie, to, czego 
same się nauczyłyśmy.

T.M.: Zawsze mnie nur-
towało to pytanie, więc 
pozwolę je sobie zadać. 
Czy kuchnia klasztorna 
różni się czymś od innych 
kuchni? Czy inaczej gotuje 
się dla kleryków? Mają 
panie przecież także do-
świadczenie pracy w szpi-
talnej kuchni.

M.i K.: W rzeczywisto-
ści nie ma żadnej różnicy 
w gotowaniu. W każdym 
miejscu, gdzie się pracuje, 
trzeba uwzględniać różne 
okoliczności, np. czy ktoś 
ma jakąś dietę.
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Już poznaliśmy nasze kucharki, ale pewnie 
zastanawiacie się, dlaczego ich praca jest tak 
bardzo ważna w dziele redemptorystów? Moi 
drodzy, trochę cierpliwości, teraz postaram się 
Wam to wyjaśnić. Zaczynamy. 

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia 
bez jedzenia. Gdyby go nie było, to po prostu 
prędzej czy później byśmy umarli. Człowiek, 
który jest niedożywiony, ma mało siły i nie jest 
w stanie nic zrobić. W życiu każdego człowieka 
jedzenie jest jego nieodłączną częścią. Podobnie 
jest w życiu zakonnym i kapłańskim. To, że każ-
dego dnia mamy co jeść, sprawia, że mamy siłę 
do studiowania i podejmowania obowiązków. 
Wielu z nas pewnie nie zastanawia się nad tym, 
ale to, że nie chodzimy głodni, to zasługa naszych 
dobrodziejów oraz właśnie sióstr i pań, które 
ofiarnie pracują w naszej klasztornej kuchni. 
Zapewne myślicie sobie, co to za sztuka, by 
przygotować, śniadanie, ugotować obiad, czy 
upiec ciasto? W rzeczywistości nie jest to takie 
łatwe. Oprócz umiejętności, trzeba mieć trochę 
wyobraźni oraz być dobrym z matematyki. 
Z matematyki? Co liczby, zbiory i inne wzory 
mają wspólnego z kuchnią? A właśnie mają, i to 
bardzo dużo! Wyobraźcie sobie, że każdego dnia 
od samego poranka, nasze kucharki przygoto-
wują posiłki dla 60 osób (co dopiero w Wielki 
Odpust Tuchowski, kiedy każdego dnia trzeba 
przygotować jedzenie dla 150-200 osób). Praca 
w kuchni jest bardzo ciężka i często niezauwa-
żalna. Wiem co mówię, bo sam pracowałem 
w restauracji. Nie możemy przejść obojętnie 
wobec naszej klasztornej kuchni i pracujących 
tam osób. Można śmiało powiedzieć, iż mają one 
bardzo duży wkład w naszą redemptorystowską 
misję. Dzięki ich ofiarnej pracy nigdy nie chodzi-
my głodni, a człowiek, który jest najedzony, jest 
radosny i gotowy do pracy. Poza tym to, w jaki 
sposób i co przygotowują nam nasze kucharki 
do jedzenia sprawia, że o tej klasztornej kuchni 
po prostu nie można zapomnieć.

Cechą charakterystyczną redemptorystów 
jest niewątpliwie gościnność. Wyraża się ona 

przede wszystkim w rodzinnym przyjmowaniu 
naszych gości, którzy przez swoją obecność 
uczestniczą w naszym życiu. Kuchnia odgrywa 
w tym przypadku ogromną rolę. Chyba każdy 
z nas ma swoją ulubioną potrawę, którą przy-
rządzała nam mama. Jedząc ją, przypominamy 
sobie dom i rodzinną atmosferę, która w nim 
panowała. Podobnie jest w Tuchowie. To, w jaki 
sposób i co przygotowują nam siostry i panie, 
sprawia, że można się tu poczuć jak w domu. 
Ja sam odkryłem swoje powołanie do redemp-
torystów właśnie podczas obiadu w klasztorze, 
kiedy byłem na Wielkim Odpuście Tuchowskim 
w 2013 r. Wtedy to moi przyszli współbracia 
bardzo serdecznie mnie przyjęli, co sprawiło, 
że poczułem się tu jak w domu i zapragnąłem 
resztę mojego życia spędzić właśnie z nimi. 
Pan Bóg szuka człowieka na różnych drogach, 
a mnie znalazł podczas obiadu w Tuchowie. 
Niewątpliwie i w moim odkrywaniu powołania 
ważna rolę odegrała praca pań i sióstr w kuchni. 

Kończąc naszą podróż po klasztornych za-
kamarkach musimy (przynajmniej w Tucho-
wie) obalić przysłowie „Gdzie kucharek sześć, 
tam nie ma co zjeść”. U nas po prostu się to 
nie sprawdza. Nie wierzycie mi? Sprawdźcie 
sami. Kto raz posmakuje naszej kuchni, już 
zawsze będzie chciał tu wracać. Zapraszamy 
do Tuchowa!

I jeszcze ostanie zdanie. Wiecie jaki jest 
przepis na najlepszą na świecie kuchnię?  
Posłuchajcie: szczypta umiejętności, dwie gar-
ści cierpliwości, łyżka odwagi, dwie krople 
pracowitości, dużo uśmiechu i wiele miłości. 
Gdy to wszystko połączycie, gwarantuję, że się 
nie zawiedziecie. Jeśli będziecie mieć problem 
z tą recepturą, przyjedźcie do Tuchowa i zapy-
tajcie naszych pań i sióstr – one opanowały ją 
do perfekcji.

PS: Drogie Siostry Klemenso i Anastazjo, 
drogie Panie Krystyno, Małgorzato i Janino, 
dzięki Wam możemy wzrastać i rozwijać nasze 
powołanie. Dziękujemy Wam, że tak ofiarnie 
o nas dbacie. Bóg zapłać!

Rodzina Rodziny
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Swego czasu kabaret Otto śpiewał 
taką piosenkę, w której odlicza się 
miesiące i dni do wakacji. I my dziś 

możemy już odliczać dni do kolejnych wakacji. 
I znów będą to „Wakacje z redemptorystami”! 
Jak co roku, jako Duszpasterstwo Powołań, 
w czasie wakacji organizujemy rekolekcje dla 
młodzieży męskiej. W tym roku zapraszamy 
naszych młodych przyjaciół do Lubaszowej 
i do Kościeliska. W Lubaszowej organizujemy 
3 turnusy: pierwszy dla maturzystów i kandy-
datów do Zgromadzenia w dniach 25-28.06, 

kolejne dwa dla gim-
nazjum i szkoły śred-
niej: 29.06-3.07 oraz 
9-13.07. Natomiast 
do Kościeliska za-
praszamy w dniach 
16-20.07. Rekolekcje 
w Kościelisku rów-
nież są przeznaczone 

dla młodzieży z gimnazjum i szkół średnich, 
a szczególnie dla tych, którzy chcą poznać pięk-
no gór i się z nimi zmierzyć, gdyż nie zabraknie 
okazji, by zdobywać tatrzańskie szczyty.

Kiedy czytasz ten tekst, możesz sobie po-
myśleć, że to kolejny raz to samo, zaproszenie 
na rekolekcje, te same miejsca, podobny czas… 
Ale zapewniam cię że tak nie jest. Na rekolek-
cjach z redemptorystami nigdy nie ma nudy 
i choć może spotykamy się w tych samych 

miejscach, co rok temu, to każde spotkanie jest 
inne. Marek, który wiele razy uczestniczył już 
w rekolekcjach i dniach skupienia u redemp-
torystów tak napisał w tamtym roku po wa-
kacjach w Tuchowie: „Bardzo lubię jeździć na 
każde rekolekcje do redemptorystów, jest to dla 
mnie takie oderwanie 
się od rzeczywistości, 
od szarej codzienności. 
Każde spotkanie, każ-
da konferencja wnoszą 
coś nowego w moje 
życie, czasem odpo-
wiadają na pytania, 
które sobie stawiam 
i skłaniają do refleksji 
nad moim życiem. Naj-
bardziej wymownym 
dla mnie momentem, 
podczas każdych re-
kolekcji, jest adoracja 
Najświętszego Sakra-
mentu, profesjonalnie 
przygotowana – jeśli 
można tak powiedzieć. 
Pięknym doświadcze-
niem jest też świadec-
two życia i powołania, 
jakie dają bracia nowi-
cjusze i klerycy, których 
można podczas tych dni 

„Wakacje, 
znów będą 

wakacje...”

o. Artur Pruś CSsR,
duszpasterz powołań

Każde spotka-
nie, każda kon-
ferencja wnoszą 
coś  nowego 
w moje życie



Centrum Duszpasterstwa Powołań

poznać. W gronie uczestników i braci za-
wsze panuje autentyczna radość, jest wiele 
momentów, kiedy można się ze sobą spo-
tkać i pogadać na ważne dla nas tematy. 
Oprócz konferencji i modlitwy nie brakuje 
też czasu wolnego dla siebie i innych braci 
i uczestników rekolekcji i to właśnie tworzy 
ten szczególny klimat, dla którego chce się 
tam wracać.” J

No właśnie „ten szczególny klimat, dla 
którego chce się tam wracać”… Myślę, że 
każdy, kto choć raz był na rekolekcjach 
z redemptorystami, może za Markiem po-
wtórzyć te słowa. Dla tych zaś, którzy jeszcze 
nie byli, a może teraz czytają te słowa, po-
wiem: ZARYZYKUJ i przyjedź, a przekonasz 
się, jak to jest! J Jako młody chłopak sam 
kilkakrotnie wracałem na rekolekcje do Lu-
baszowej, a kiedy się kończyły, wraz z całą 

paczką znajomych po powrocie do naszych 
domów odliczaliśmy 
dni, kiedy kolejny raz 
się tam spotkamy… 
A w uszach wciąż 
brzmiało: „wakacje, 
znów będą wakacje”… 
i rekolekcje z redemp-
torystami. Serdecznie 
zapraszamy do Luba-
szowej lub Kościeliska, 
a jeśli chcesz, zabierz ze 
sobą kolegę, by wspól-
nie z nami przeżyć te 
kilka dni. To nic nie 
kosztuje, wystarczy, 
że do nas dojedziesz, a potem o nic już nie 
musisz się martwić. J ZARYZYKUJ, bo na-
prawdę warto!

W  g r o n i e 
uczestników i bra-
ci zawsze panuje 
autentyczna ra-
dość, jest wiele 
momentów, kie-
dy można się ze 
sobą spotkać i po-
gadać na ważne 
dla nas tematy. 
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Wydarzyło się Z życia seminarium postulat

Pielgrzymka do  
Matki Bożej  

Śnieżnej 
15.04.2018 r. 

Po niedzielnej Eucharystii i wspól-
notowym obiedzie udaliśmy się na 
wycieczkę do Międzygórza, skąd 
przeszliśmy szlakiem do sanktuarium 
Matki Bożej Śnieżnej znajdującego 
się na Górze Iglicznej w Masywie 
Śnieżnika.  

Pielgrzymka
ekumeniczna

23-25.04.2018 r. 
 W tych dniach zatrzymała się u nas pięcio-

osobowa pielgrzymka prawosławno-katolicka:  
ks. bp Włodzimierz Michiejkin, ordynariusz Epar-
chii Pietropawłowsko-Bułajewskiej w północnym 
Kazachstanie, dwóch jego współpracowników 
– ks. Siergiej będący sekretarzem oraz świecki 
współpracownik, a także ks. abp Tomasz Peta, 
metropolita Astany i o. Tomasz Jakubczak CSsR, 
proboszcz z Pietropawłowska. Mieliśmy okazje 
spotkać się z księdzem arcybiskupem i o. To-
maszem na wspólnej Eucharystii sprawowanej 
w bardzkiej bazylice. Po Mszy Świętej odbyło 
się spotkanie z naszymi gośćmi, podczas którego 
mieliśmy okazję poznać ich i zadać im pytania.

Tydzień modlitw
o powołania

22-28.04.2018 r. 
 Podczas nabożeństw w Światowym 

Tygodniu Modlitw o Powołania skupiali-
śmy się  w sposób szczególny na modlitwie 
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych 
i misyjnych, szczególnie do naszego Zgro-
madzenia. Piątkową, poranną Eucharystię 
celebrowali dla nas ojcowie misjonarze:  
o. Paweł Mroczek CSsR i o. Waldemar Wa-
rzyński CSsR, pracujący w Orsku na Syberii.  
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Wydarzyło sięZ życia seminarium nowicjat

Rekolekcje  
lectio divina  

18-24.02.2018 r.
Od niedzieli 18 lutego uczestniczy-

liśmy w rekolekcjach lectio divina, 
które prowadził nasz magister o. Ma-
riusz Chyrowski. Był to czas ogrom-
nych przemian w naszych sercach, 
tak jak to było w przypadku patrona 
tych rekolekcji – patriarchy Jakuba. 
Rekolekcje tradycyjnie w całości od-
bywały się w milczeniu.

Jarmark Wielkanocny
25.03.2018 r.

W Niedzielę Pal-
mową uczestniczyli-
śmy w kolejnym już 
Jarmarku Wielkanoc-
nym zorganizowanym 
w Parafii św. Gerarda 
w Lubaszowej. Pod-
czas jarmarku odbył się 
konkurs na najładniej-
szą palmę. Nagrodą 
był darmowy wyjazd 
na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Nie za-
brakło również „żurku 
proboszcza”, przekąsek 
oraz ozdób wielkanoc-
nych.

Wyjazd do Bielska 
12.04.2018 r.

Tego dnia wraz z naszym socjuszem, o. Ludwi-
kiem Łabudą, udaliśmy się do sióstr redemptorystek 
w Bielsku Białej na pierwszą przymiarkę habitów. 
Podczas tego dnia spędzonego z siostrami mogliśmy 
lepiej poznać założycielkę redemptorystek – bł. Ma-
rię Celestę Crostarosę, prześledzić historię klasztoru 
w Bielsku oraz usiąść wspólnie przy kawie i ciastku.

„Rozmówki”
18.04.2018 r.

W tym dniu mieliśmy rozmówki 
z prowincjałem o. Januszem Sokiem, 
który chciał bliżej poznać każdego z nas. 
Ojciec prowincjał pytał między innymi 
o nasze doświadczenia przeżywanego 
nowicjatu. 

Wizytacja kano-
niczna w parafii

13.05.2018 r.
Tego dnia w parafii św. Gerarda 

odbywała się wizytacja biskupia. Wi-
zytatorem był bp pomocniczy diecezji 
tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. Po uro-
czystej Mszy Świętej w kaplicy Matki 
Bożej biskup spotkał się również z naszą 
wspólnotą nowicjatu na wspólnej kawie. 
Biskup zachęcał nas do wytrwałości 
i większej gorliwości oraz udzielił nam 
pasterskiego błogosławieństwa.
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Wydarzyło się Z życia seminarium studentat

Jak to jest  
w małżeństwie?

24.02.2018 r. 
Przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. 

Głównymi tematami poruszanymi podczas 
konferencji były: ,,Piękno życia małżeńskiego’’ 
oraz ,,Jakich kapłanów potrzebują dziś rodziny?’’. 
Spotkania były prowadzone przez państwo 
Stanisława i Małgorzatę Laszko. Małżonkowie 
podzielili się z nami swoim świadectwem prze-
żywania rodziny i małżeństwa, zwrócili także 
uwagę na potrzebę zaangażowania i dyspozy-
cyjności księży w pracę z parafianami.

Czuwanie młodzieży  
twarzą w twarz 

z Jezusem
06.03.2018 r. 

WSD Redemptorystów i nasza tuchowska 
parafia zorganizowali kolejne czuwanie z serii 
„Droga wewnętrzna”. Patronat biblijny objął 
tym razem św. Piotr Apostoł, natomiast 
temat spotkania brzmiał: „Zakrywa się przed 
Nim twarz”. W programie jak zawsze: Msza 
Święta, następnie liturgia słowa z konferen-
cją, poczęstunek i adoracja Krzyża.

Czas praktyk 
wielkopostnych
19-23.03.2018 r.

Praktyki wielkopostne poprowadziły 
nas w różne strony Polski, a nawet i za gra-
nicę naszego kraju.  Był to dla nas wyjąt-
kowy czas modlitwy z ludźmi w parafiach, 
a także czas spędzony wśród młodych ludzi 
na katechezie. 

Z Tuchowa do Bawarii
02-09.04.2018 r. 

Rok I filozofii wyruszył do Bawarii, aby lepiej 
poznać historię i duchowość naszych beatyfiko-
wanych współbraci, podziwiać piękno tamtejszej 
architektury, porozmawiać z miejscowymi  re-
demptorystami oraz spotkać się z Polonią.

Dzień Skupienia – 
Wyjdźcie i głoście!

14.04.2018 r.
Hasłem przewodnim dnia były słowa 

„Wyjdźcie i głoście! W odpowiedzi na we-
zwanie Chrystusa Zmartwychwstałego”. 
O. Dariusz Pabiś CSsR mówił o szybkich 
zmianach w świecie oraz o coraz większej 
obojętności ludzi na wiarę i Kościół.
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Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

Niedziela Dobrego 
Pasterza 

20-23.04.2018 r.
Niedziela Dobrego Pasterza stała się dla 

nas okazją do apostolskich wyjazdów do 
naszych domów zakonnych rozmieszczo-
nych po całej Polsce i nie tylko. Odbyły 
się w nich spotkania z młodzieżą i mini-
strantami mające na celu przedstawienie 
naszego Zgromadzenia, jego duchowości, 
a także tuchowskiego seminarium. Nie 
zabrakło też meczów piłki nożnej i innych 
gier zespołowych z młodymi ludźmi.

Lekcje historii o. Macieja
24.04.2018 r.

Bracia z II roku razem z o. rektorem udali się na 
nietypowe zajęcia w terenie. Zwiedzili m.in. Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz 
zespół pałacowy w Łańcucie.

Majówka RSPM-u
30.04-03.05.2018 r.

Wspólnota RSPM-u udała się na majówkę 
do Domu Rekolekcyjnego Redemptorystów 
„Marianum” w Łomnicy-Zdroju. Nie zabrakło 
wspólnej modlitwy, warsztatów, gier, zabaw 
i chodzenia po górach.

Dzień skupienia z prześla-
dowanymi za wiarę

12.05.2018 r.
Tematem rozważań było w tym dniu prześladowa-

nie chrześcijan, o którym świadczył pochodzący z Iraku 
ks. Rebwar Basa. Nasz gość szczegółowo opowiedział 
nam o sytuacji panującej w tym kraju. Mogliśmy 
poznać historię męczeństwa ludzi, których ks. Rebwar 
znał osobiście. Przekonaliśmy się, że obraz Kościoła na 
Bliskim Wschodzie to obraz ruin, krwi, ale i wierności 
Chrystusowi. Dziękujemy za to świadectwo.

Majowy zjazd  
ZM „Wschód”

30.04-03.05.2018 r.
Zespół Misyjny „Wschód” 

po raz 55 spotkał się na 
ogólnopolskim zjeździe 
w Lubaszowej. W spotkaniu 
mającym charakter forma-
cyjno–roboczy wzięło udział 
50 osób, wśród których było 
12 redemptorystów.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Dni Otwarte WSD: Zdjęcie wspólne ze wszystkimi uczestnikami

Dni Otwarte WSD: mecz z klerkami
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Dni Otwarte WSD:
Wykłady prowadzone przez braci kleryków

Dni Otwarte WSD: Podczas konferencji w kaplicy seminaryjnej



Zaczytani - oczytani

100-lecie Redemptorystów we Wrocławiu Majówka we Wrocławiu

Obowiązki

Przy ognisku

Majówka

Postulat



Uroczysta liturgia we Wrocławiu

Praca w orgodzie Przy źródle Maryi

Sportowo Spotkanie z alpinistą

W drodze do Matki Bożej

Postulat
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Nabożeństwo Majowe

Droga krzyżowa ulicami Lubaszowej

W oczekiwaniu na rozpoczęcie V Synodu 
Diecezji Tarnoswkiej

Przechadzka w Bielsku-Białej

Nowicjat
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Przygotowania do świąt

Pierwsze miary 
na habity

Szlakiem Męczęństwa 
Kroliny Kózkówny

Wiosna ach to Ty...

Nowicjat

To jest właśnie wspólnota



Oratorium Ślad Losu w Łękach Górnych

Studentat

Rekolekcje wielkopostne z o. Dariuszem Paszyńskim CSsR

Czuwanie młodzieży

br. Rafał czuwa



br. Rafał czuwa

Nowi lektorzy i akolici 

Studentat

Rok II w Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej

Udzielenie posług lektoratu i akolitatuŚwięte Triduum Paschalne

Wprowadzenie relikwii bł. Piotra Dondersa do kaplicy WSD

Spotkanie wspólnot 
formacyjnych - 

turniej bilardowy



Studentat

Prenumerata 
roczna

co? 
trzy numery 
w ciągu roku

za ile? 
za dowolną 

ofiarę
jak 
zaprenumerować? 
skontaktuj się
z redakcją

Redakcja 
“Rodziny Odkupiciela”

ul. Wysoka 1 
33-170 Tuchów

14 632 72 00
rodzina.odkupiciela@gmail.com

Wpłat za prenumeratę prosimy dokonywać przekazem pocztowym
albo na konto 47 1020 4955 0000 7102 0097 3380  

z dopiskiem „Rodzina Odkupiciela”
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Tuchów DRUKARNIA
P o l i g r a f i a 
R e d e m p t o r y s t ó w

33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1
tel. +48 14 65 25 573, e-mail: poligrafia.tuchow@wp.pl

poligrafia.redemptorysci.eu

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość
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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


