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Miłosierny jest Pan i łaskawy
nieskory do gniewui bardzo łagodny.
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„Wydoskonaleni 

Podczas ubiegłorocznej wakacyjnej pielgrzymki śladami św. Alfonsa i początków naszego Zgromadzenia 
dane nam było za Spiżową Bramą spotkać się osobiście z Jałmużnikiem Papieskim, ks. kard. Konra-
dem Krajewskim, który wypowiedział wtedy znamienne słowa, tak dobrze charakteryzujące jego 

ewangeliczną posługę: „Temu, kto nie ma zębów i nie ugryzie jabłka, muszę kupić banana. Komuś z chorymi 
nogami nie podaruję używanych butów, które zdążyły już przyjąć kształt mojej stopy. Prawdziwą jałmużnę 
daję dopiero wtedy, kiedy wczuwam się w potrzeby drugiego. Matka nigdy nie da dziecku tego, czego ono 
nie lubi. Zawsze tak podzieli obiad, że domownicy dostają lepsze kawałki niż ona. My z jałmużną robimy 
odwrotnie – dajemy to, co nam zbywa. Wychowanie w sprawiedliwości, ale bez czułości, to dom dziecka. 
Cierpiący na chorobę sierocą człowiek kiwa się potem przez całe życie. Zobaczcie, z jaką czułością zwraca się 
do nas Jezus: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię”.

Te mądre słowa utwierdziły nas w przekonaniu, że dzieła miłosierdzia prawdziwie upodabniają uczniów 
do swego Mistrza, który w miłości ich wydoskonala. On uczy nas, jaka powinna być nasza postawa wobec 
bliźnich, byśmy gromadzili sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie wła-
mują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Naszym Drogim Przyjaciołom, Dobroczyńcom oraz duchowym Członkom „Rodziny Odkupiciela” ślemy 
z tuchowskiego wzgórza, wraz z nowym numerem naszego pisma, życzenie błogosławieństwa pokoju i za-
pewnienie o naszej stałej duchowej łączności przed tronem Matki Miłosierdzia.

Oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. Maciej Sadowski CSsR

Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 5.05.2019 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 na stronie obok). 

Redakcja
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Nauczyciele 
W drodze do...

br. Jakub Wiśniowski
Postulant

Niepełnosprawność. Na ogół mamy 
z nią złe skojarzenia - większość 
z nas wiąże ją z bólem, cierpie-

niem, zespołem Downa, kalectwem, czasem 
współczuciem, żalem. Na szczęście mnie już 
zawsze będzie się ona kojarzyć z Nadzieją. 
Do stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych NADZIEJA w Tuchowie 
dołączyłem w październiku 2017 roku. Dlaczego? 
Do tej pory nie umiem sobie odpowiedzieć na 
to pytanie. Pierwsze spotkanie z tyloma osoba-
mi niepełnosprawnymi, pierwszy raz mogłem 
popatrzeć im głęboko w oczy. Początkowe od-
czucie to strach: jak z nimi rozmawiać? Jak się 
zachować? Co powiedzieć, aby ich nie urazić?  
Siedziałem i słuchałem, gdy założyciele Stowa-
rzyszenia witali wszystkich rodziców z dziećmi 
i wolontariuszy po wakacyjnej przerwie. Zasta-
nawiałem się, dlaczego Bóg tak doświadcza tych 
ludzi, dlaczego akurat to ich pociechy musiały 
urodzić się dotknięte tyloma ograniczeniami? 
Ale czy te osoby na pewno były „ograniczo-
ne”? Śmiały się głośniej, uśmiechały szczerzej, 
otwierały bardziej i bawiły z większym zapałem 
niż większość dzieciaków spotykanych na co 
dzień. Pomyślałem o tych wszystkich, którzy nie 
radzą sobie sami w życiu codziennym. Zawsze 
wydawało mi się, że to oni nas potrzebują. Ale 
to może my  potrzebujemy ich bardziej? Nikt 
z nas przecież nie wybrał sobie tego, jakim się 
urodzi, czy będzie chłopcem, czy dziewczynką, 

brunetem czy blondynem, czy urodzi się w bo-
gatej lub biednej rodzinie, czy będzie zdrowy, czy 
chory. To wszystko zależy tylko od Boga. „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię” 
(Jr 1,5). Właśnie Jemu powinniśmy dziękować za 
miłosierdzie, jakim nas obdarzył, za każdy dar, 
który od Niego otrzymujemy, za każdą, nawet 
najmniejszą rzecz, jaka nas spotyka na co dzień, 
za każdego człowieka napotkanego na naszej 
drodze, bo być może jest to osoba, która da nam 
najwięcej, choć nigdy byśmy się tego po niej 
nie spodziewali.  

Wstąpienie do Zgromadzenia dało mi kolejną 
szansę, aby uczyć się od osób niepełnospraw-
nych. W Opolnicy niedaleko Barda znajduje 
się tzw. „Zamek” (Dom Pomocy Społecznej dla 
dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie). To 
właśnie tu mieszkają osoby, do których uczęsz-
czaliśmy w ramach apostolatu. Mieliśmy się 
tylko z nimi bawić - nic prostszego; godzina 
w tygodniu i załatwione. Tak tylko wydawało 
się na początku…

Szesnaścioro dzieci, a w zasadzie osób już peł-
noletnich lub bliskich tego wieku, które czekały, 

Pokory
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br. Paweł Orzeł CSsR
Rok V

aż wejdzie nowa „partia” postulantów. Byłem 
przerażony. 

Kogo widziałem w pierwszej chwili? Osoby 
z zespołem Downa, ADHD, poważnymi wadami 
wzroku, takie, które nie potrafiły wypowiedzieć 
słowa lub mimowolnie śliniły się. Ale czy to 
w ogóle istotne? Każdy z nas ma jakieś niedo-
skonałości, z którymi musi walczyć; każdy z nas 
jest „upośledzony” w niektórych kwestiach.

Ja na przykład jestem atonalny, cokolwiek 
to znaczy. Taką diagnozę postawiła mi Pani na 
lekcjach śpiewu. Czy ktoś traktuje mnie z tego 
powodu inaczej? Nie, chociaż współczuję orga-
niście w czasie prób psalmu, a już tym bardziej 
wiernym słuchającym mojego wokalu.  

Nie traktujmy innych tak, jakby byli obcymi 
na naszej planecie. Spójrzmy na osoby niepeł-
nosprawne jak na pozostałych, bo przecież tak 
właśnie one zachowują się w stosunku do nas. 
Jak wszyscy, chcą tylko, aby ktoś spędził z nimi 
odrobinę czasu, po prostu był dla nich. Nie po-
trzebują współczucia, ale konkretnej pomocy, 
o którą zazwyczaj nie jest łatwo im prosić. Nie 
liczą na zrozumienie, ale na to, że to właśnie my 
będziemy obok, gdy zajdzie potrzeba. „Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego” 
(Mk 12,31).

Czego nauczył mnie pobyt w „Zamku”? Przede 
wszystkim tego, by nie oceniać książki po okład-
ce, a tym bardziej ludzi po wyglądzie. 

To już nie jest chłopak, który ślini się i mówi 
w sposób niezrozumiały. To Daniel, który jak 
nikt nadaje się do roli Świętego Mikołaja 
w przedstawieniu jasełkowym.

To już nie jest cicha, zamknięta w sobie, ma-
jąca problem ze słuchem dziewczynka. To Wio-
la - świetna aktorka i tancerka, zdobywczyni 
wielu nagród.

To nie jest chłopak z chorobą genetyczną. To 
Sebastian, sportowiec, zwycięzca wielu zawodów 
pływackich, zagorzały piłkarz. 

Nauczyli mnie więcej niż ja ich. Pokazali mi, 
jak usłyszeć drugiego człowieka, a nie tylko go 
słuchać. Dali mi lekcję skromności, cierpliwości 

i determinacji, stali się dla mnie przykładem, jak 
odnaleźć drogę w życiu bez względu na przeciw-
ności losu. Nauczyli mnie, jak cieszyć się każdą 
chwilą mimo przeszkód. Im wystarczyło tylko 
to, że przyjdziemy, tylko to, że ktoś godzinę 
w tygodniu poświęci specjalnie dla nich. 

Nigdy nie zapomnę naszego ostatniego spo-
tkania. Wystawiliśmy wówczas jasełka, stre-
sowałem się chyba bardziej, niż oni. Wbrew 
wszelkim obawom zagrali profesjonalnie, do 
swoich ról podeszli z ogromnym zaangażowa-
niem. Oklaskom nie było końca, lecz w końcu 
nadeszła najsmutniejsza chwila – pożegnanie. 
Większość dzieci rozpłakała się. Gdy widzisz 
łzy spływające po policzku z powodu tego, że 
odchodzisz, to czujesz się wyjątkowo. Wiesz, że 
znaczyłeś tak wiele dla osoby, która już za tobą 
tęskni. Taka reakcja mówi więcej niż jakiekol-
wiek słowa. Wtedy byłem pewien, że ani jedna 
minuta spędzona z mieszkańcami „Zamku” nie 
była zmarnowana. To my mieliśmy być dla nich. 
Teraz jednak wiem, że to oni byli dla nas. Dali 
nam więcej, niż mogliśmy sobie wyobrazić.  

Z czym mi się teraz kojarzy niepełnospraw-
ność? Z nadzieją, z przezwyciężaniem problemów, 
z tolerancją, ze szczerym uśmiechem, z wiarą. 
Z ludźmi, od których możemy nauczyć się bar-
dzo dużo. 

A wszystko zaczęło się od postanowienia, 
by zaryzykować, pójść i zobaczyć – z czystej 
ciekawości - co to „Nadzieja”. Bóg postawił przy 
mnie moją młodszą siostrę Julię. To właśnie ona 
pomogła mi stawiać moje pierwsze kroki jako 
wolontariusz. Zaprowadziła mnie na pierwsze 
„spotkanie nadziejowe”, dzięki któremu rozpo-
czął się nowy rozdział w moim życiu, który trwa 
nadal. To dzięki niej, osobom niepełnosprawnym 
i całemu Stowarzyszeniu jestem tu, w postulacie. 
Warto znaleźć kogoś, kto pomoże ci pomóc in-
nym. Kto wie, co się stanie później? „Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25,40).

Kultura jest przestrzenią, w której czło-
wiek jest w stanie wyrazić siebie, gdzie 
może także lepiej siebie zrozumieć 

i poznać, kim naprawdę jest. Wiek XXI to czas, 
w którym doświadczamy bogactwa różnych 
kultur. Niejednokrotnie przecież z podziwem 
i zainteresowaniem oglądamy filmy dokumen-
talne pokazujące życie i zwyczaje innych ludzi czy 
podróżujemy na inne kontynenty. Ta różnorod-
ność jednak, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, 
w obecnym stuleciu jest narażona na zatracenie. 
Rodzi się swoistego rodzaju kultura masowa 
sprawiająca, że zanika to, co stanowi o wyjąt-
kowości, a w pozostałe po nim miejsce wkracza 
jednolitość. Jemy podobne potrawy, nosimy nie-
malże takie same ubrania, słuchamy identycznej 

muzyki. Taki stan może uśpić człowieka i jego 
zdolności twórcze. Dorośli, zamiast zdobywać 
wiedzę i informacje o świecie, są wręcz nimi 
bombardowani. Młodzież, by posłuchać muzyki, 
nie musi grać na instrumentach. Wystarczy, że 
włączy radio lub odtworzy nagranie ze smartfona. 
Dzieci nie potrzebują już tworzyć wymyślnych 
zabawek, robią to za nie producenci. Można by 
podać jeszcze wiele przykładów na to, że nasza 
współczesna kultura nie wymaga kreatywności. 
To rodzi wiele konsekwencji, z których chyba 
najniebezpieczniejszą jest zanik krytycznego 
myślenia. Objawia się on w bezrefleksyjnym 
przyjmowaniu tego, co jest nam proponowane.

W tak przedstawiającym się świecie istnieje 
potrzeba budowania kultury promującej pełny 

Piękna 
droga 

formacji

o. rektor Maciej Sadowski podczas 
jednego z wieczorków poetyckich
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i prawdziwy rozwój każdego człowieka. Jako ludzie 
wierzący jesteśmy od samego początku powołani przez 
Boga do takiego wzrostu (por. Rdz 1,28). Stanowi on 
wyzwanie, które powinniśmy podjąć i realizować w na-
szym życiu. Przede wszystkim idzie o wzrost duchowy 
każdego z nas. Wraz z nim powinien iść rozwój naszych 
zdolności czysto ludzkich, zarówno intelektualnych, jak 
i  fizycznych. Spójny i całościowy rozkwit ludzkiej oso-
bowości stanowi miarę jakości naszej relacji z Bogiem. 
Jest wyrazem otwarcia się na Jego łaskę i wsparcie, 
którego nam udziela. Takie odczytanie rzeczywistości 
sprawiło, że w naszym seminarium zrodziła się nowa 
inicjatywa. Przybrała ona nazwę „Koła Poetyckiego”.

Przedsięwzięcie to jest wyrazem potrzeby pozna-
wania współczesnej kultury, ale i chęci przemieniania 
jej w oparciu o wartości ewangeliczne. Te dwa cele 
stanowią siłę napędową dla naszej grupy. Staramy 
się je realizować na różne sposoby, które chciałbym 
teraz zaprezentować.

Na spotkania Koła Poetyckiego regularnie uczęszcza 
około sześciu współbraci. Są również inni, którzy poja-
wiają się na nich od czasu do czasu. Każde z posiedzeń 
poprzedzone jest modlitwą. Za przygotowanie programu 
odpowiadają po kolei członkowie grupy. Tematami 
poszczególnych zebrań stają się postacie konkret-
nych twórców kultury. Prowadzący zaznajamia nas 
krótko z życiorysem omawianego autora, a następnie 
przedstawia jeden z jego utworów. Później, w ramach 
luźnej rozmowy, dzielimy się własnymi odczuciami 
wynikającymi z lektury tekstu. Szczera dyskusja często 
nie pozwala pozostać obojętnym i skłania do obrania 
własnego stanowiska wobec zaprezentowanego ma-
teriału. Metoda ta pomaga rozwijać własne myślenie 
i światopogląd, dając też możliwość poznania innych 
spojrzeń na świat czy człowieka.

Działalność Koła Poetyckiego nie kończy się tylko 
na takich spotkaniach. Staramy się podejmować róż-
nego rodzaju inicjatywy kulturalne. Ich efektem jest 
kilka zorganizowanych i koordynowanych przez nas 
wydarzeń, które odbyły się w naszym seminarium. 
Są to między innymi spektakl z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości i „Medytacja 
wigilijna”, mająca na celu wprowadzenie uczestników 
w obchód Świąt Bożego Narodzenia. Tego typu akcje 

stają się okazją do wzajemnej współpracy. Uczą, jak 
działać w grupie, aby wspólnie pokonywać trudności, 
a nie przysparzać ich sobie. Dają wiele satysfakcji i rado-
ści. Chcąc się nimi dzielić, organizujemy także „wieczorki 
poetyckie” otwarte dla szerszego grona odbiorców. 
Prezentujemy w ich trakcie poezję na wybrany temat 
lub taką, która reprezentuje jakąś konkretną epokę 
literacką. Oprócz tego warto dodać, że każde nasze 
zebranie przeżywane jest w szczególnej atmosferze. 
Tworzą ją różne drobne elementy, chociażby takie jak 
starannie dobrany rodzaj herbaty czy odpowiednia 
aranżacja światła. Całość staramy się spiąć poznawa-
niem i stosowaniem w praktyce zasad savoir-vivre. 
Dzięki temu łatwiej jest nam odnaleźć się np. podczas 
wizyty w teatrze czy filharmonii. Odwiedzając tego 
typu miejsca zwracamy szczególną uwagę na elementy 
warsztatu aktorskiego. Chcemy poprzez to osiągnąć 
lepszą sprawność posługiwania się słowem, ćwicząc 
się w sztuce oratorskiej. Nigdy bowiem nie zapomina-
my, że wszystkie działania, jakie podejmujemy, płyną 
z pragnienia zdobycia jak najlepszego przygotowania do 
głoszenia obfitego Odkupienia w Chrystusie. Wspólnie 
wykonane projekty scalają naszą wspólnotę i zachęcają 
do podejmowania nowych wyzwań, a tych nam nie 
brakuje. W planach mamy organizację kilku spotkań 
z interesującymi i inspirującymi osobami. Wśród nich 
jest pan Michał Wilk – nasz wykładowca, a jednocze-
śnie redaktor naczelny jednego z ciekawszych polskich 
portali biblijnych Orygenes.pl. Pragniemy również 
zaprosić na krótką prelekcję aktora, który przybliżyłby 
nam tajniki swojej pracy.

Podsumowując, chcę powiedzieć za Dokumentem 
Końcowym Synodu Biskupów nt. „Młodzi, wiara i roze-
znawanie powołania”: „Nie możemy zapominać, że od 
wieków „droga piękna” była jednym z uprzywilejowa-
nych sposobów wyrażania wiary i ewangelizowania” 
(nr 47). Kultura, która opiera się o wartości prawdy, 
dobra i piękna, ma szansę stać się wspaniałym nośni-
kiem zbawczego Orędzia. Tworzenie i wspieranie takiej 
kultury powinno być szczególnie ważne dla wszystkich 
wierzących w Jezusa. Koło Poetyckie jest próbą realizacji 
w praktyce tzw. inkulturacji Ewangelii, czyli wcielania 
w kulturę ewangelicznego przesłania.

słodycze często stanowią zachętę 
dla niezdecydowanych
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Miłosierdzie
w prakty-

Być redemptorystą

kach

br. Jerzy Szyłko CSsR
Rok III

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

Z Konstytucji Zgromadzenia Naj-
świętszego Odkupiciela: 

Redemptoryści są posłani do naj-
bardziej opuszczonych, w szczegól-
ny sposób do tych, których Kościół 
nie mógł jeszcze ubogacić wystar-
czającymi środkami zbawienia albo 
do tych, którzy jeszcze w ogóle nie 
słyszeli przepowiadania Kościoła… 

Pośród grup ludzi bardziej po-
trzebujących duchowej pomocy 
otoczą szczególną troską ubogich, 
słabszych i uciśnionych, których 
ewangelizacja jest znakiem dzieła 
mesjańskiego (por. Łk 4, 18) i z któ-
rymi Chrystus zechciał się w pewien 
sposób utożsamić (por. Mt 25, 40).

Wielu z nas kojarzy redemp-
torystów jako tych, którzy głoszą 
Słowo Boże na ambonie podczas 
misji świętych czy rekolekcji - i jest 
to całkowicie zgodne z naszym cha-
ryzmatem. Są jednak takie miej-
sca na świecie, gdzie synowie św. 
Alfonsa głoszą obfite Odkupienie 
w inny sposób, na przykład poprzez 
dzieła miłosierdzia na rzecz ubo-
gich. Jednym z nich jest placówka 
w Londynie, gdzie byłem na swoich 
półrocznych praktykach pastoral-
nych. To stamtąd do polskiej ziemi 

głoszenia Słowa Bożego w kościele, miejscowa wspólnota,  
poprzez bycie blisko ubogich, realizuje charyzmat redemp-
torystowski. Natychmiast zgłosiłem się do przełożonego 
z prośbą o pozwolenie na możliwość codziennej pracy 
dla tych ludzi. 

Każdy swój dzień rozpoczynałem od Eucharystii i mo-
dlitwy medytacyjnej wraz ze wspólnotą domową. Po 
szybkim śniadaniu udawałem się do „Ace of Clubs”, gdzie 
moimi obowiązkami były m.in. pomoc w kuchni, zmywa-
nie naczyń, sprzątanie, serwisowanie czy segregowanie 
darowizn. Oprócz mnie do pomocy przychodziły również 
siostry zakonne, które z wielkim oddaniem wykonywały 
powierzone im zadania. Spotkałem tam ludzi z różnych stron 
świata. Ku mojemu zaskoczeniu do przytuliska przychodziło 
wielu Polaków, którzy z różnych powodów pogubili się 
w życiu. Byli bardzo zdziwieni, że kleryk z Polski przyje-
chał, by im służyć. Starałem się codziennie rozmawiać 
z tymi ludźmi lub zjeść z nimi posiłek. Po jakimś czasie 
zrozumiałem, że w nich właśnie jest obecny Chrystus.  
Wówczas przypomniałem sobie słowa papieża Francisz-
ka: „W człowieku ubogim ciało Chrystusa staje się znów 
widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, 
niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpo-
znać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc”. Wielu z tych, którzy 
przychodzą do „Ace of Clubs”, nie chce zmienić swojego 
życia, brakuje im wiary, odwagi, nadziei. Dla nich  dom 
prowadzony przez redemptorystów stał się miejscem, 
do którego zawsze mogą przyjść, spotkać się, po-
rozmawiać, dostać coś do jedzenia.

Po powrocie do klasztoru gromadziliśmy się ze 
wspólnotą na modlitwie, aby podziękować Bogu za 
miniony dzień, za wszelkie dobro uczynione dla 
nas i ludzi. Starałem się zawsze pamiętać 
wtedy o tych wszystkich, których spotka-
łem w ciągu dnia. 

Miałem również okazję służyć i pomagać 
starszym, schorowanym współbraciom, 
którzy poprzez modlitwę i ofiarowanie swo-
jego cierpienia wnoszą swój wkład w dzieło 
ewangelizacji, a nam młodym dają moż-
liwość uczenia się miłości przez uczynki 
miłosierdzia. Wszak wszyscy redeptory-
ści – zgodnie z zapisami cytowanych na 
początku Konstytucji - są misjonarzami!

wyruszył wielki misjonarz, czcigodny Sługa Boży o. Bernard 
Łubieński, by z powrotem sprowadzić redemptorystów do 
swojej ojczyzny.

Chcę teraz podzielić się moim doświadczeniem z posługi 
w Anglii, ponieważ czas spędzony na Wyspach Brytyjskich 
wniósł wiele dobrego w moje życie zakonne.

Po ukończeniu studiów filozoficznych, zgodnie z zarządze-
niem o. Generała, zostaliśmy wysłani do różnych placówek 
w świecie, aby „poszerzyć swoje serce” i zobaczyć, jak wy-
gląda realizacja naszego charyzmatu w różnych zakątkach 
świata. Mieliśmy po prostu być blisko ludzi, zobaczyć, czym 
żyją, z jakimi problemami borykają się na co dzień. Jedni 
pojechali do Rosji,  inni współbracia do Hiszpanii, Włoch, 
Danii i Stanów Zjednoczonych.

Jako student pochodzący z Białorusi byłem pozytywnie 
zaskoczony decyzją przełożonego, który skierował mnie do 
Anglii. Otwierał się dla mnie nieznany, zupełnie inny świat: 
nowa wspólnota, kultura, język.  Po przybyciu na miejsce 
zostałem ciepło przyjęty przez  współbraci mieszkających 
w Londynie na Clapham. 

Pierwszym moim „zadaniem misyjnym” było pójście do 
szkoły, by lepiej nauczyć  się języka angielskiego, przyjrzeć 
się życiu wspólnoty i poznać miasto. 

Kiedy ukończyłem kurs językowy, zdecydowałem się 
pójść i zobaczyć, jak funkcjonuje dom dla ludzi bezdomnych  
„Ace of Clubs”, który prowadzą redemptoryści. Jest to ośrodek 
zapewniający wsparcie tym, którzy nie majac własnego 
domu, są marginalizowani na różny sposób. W ośrodku 
mogą otrzymać gorące posiłki, skorzystać z prysznica, dostać 
czyste ubrania, otrzymać pomoc z zakwaterowaniem, mają 
też zapewnioną opiekę  zdrowotną. Zrozumiałem że oprócz 

Oprócz niesienia pomocy w „Ace 
of Clubs” uczestniczyłem w życiu 
parafialnym, angażując się w różne 
celebracje i spotkania młodzieżowe. 
Tamtejsza parafia cechuje się wie-
lonarodowością. Mimo podeszłego 
wieku i ograniczonych niekiedy 
możliwości, ojcowie i bracia z wiel-
kim zapałem głoszą Ewangelię 
Chrystusową, spowiadają, orga-
nizują nabożeństwa. Szczególnie 
urzekła mnie uroczysta nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Po-
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Być redemptorystą

Światowy 
Dzień Ubogich 

w Krakowie

W drodze do...

mocy. Bardzo spodobał mi się ciekawy zwyczaj, 
polegający na wychodzeniu do ludzi po nie-
dzielnej Mszy świetej. Wszyscy ojcowie i bracia 
spotykają się wówczas z parafianami i to tworzy 
między nimi relację podobną do tej, jaka zachodzi 
między pasterzem i powierzoną mu owczarnią.

Ten dobry czas upłynął bardzo szybko i mu-
siałem wrócić do Tuchowa, żeby kontynuować 
studia. Poczułem jednak, że sam wiele otrzyma-
łem w trakcie tych praktyk, zobaczyłem też inne 
sposoby głoszenia obfitego Odkupienia dla ludzi 
ubogich i opuszczonych.

Myślę, że taka posługa pośród ludzi biednych 
i skrzywdzonych może dobrze służyć naszemu 
życiu konsekrowanemu i powołaniu, ponieważ 
poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia może-
my spotkać się z Jezusem i stawać się narzędziem 
miłości w ręku Boga. „Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili” (Mt 25, 40).

Ojciec Święty Franciszek w czerwcu 2017 roku ustanowił Światowy Dzień Ubogich, który 
ma być obchodzony w przedostatnią niedzielę zwykłą roku liturgicznego. Temat ten 
został podjęty w czasie spotkania Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej 

Ewangelizacji, którego jestem członkiem. Planowaliśmy wówczas zorganizowanie pod auspicjami 
Zespołu takiego dnia w całej Polsce, jednak zarzuciliśmy ten pomysł. Przypomniałem sobie o nim 
w trakcie rozmowy z ks. abpem Grzegorzem Rysiem (ówczesnym biskupem pomocniczym archi-
diecezji krakowskiej), która miała miejsce w okolicach początku listopada. Niestety nie było już 
wówczas czasu, by przedsiębrać poważniejsze kroki, by przygotować takie wydarzenie na skalę 
ogólnopolską. 

o. Jacek Dubel CSsR
Misjonarz 
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Ksiądz biskup niedługo po naszym spotka-
niu, bodaj dzień później, zaprosił ludzi z Krako-
wa, którzy na co dzień zajmują się niesieniem 
pomocy ubogim. Wspólnie zastanawialiśmy 
się, co możemy uczynić dla potrzebujących, 
w jaki sposób uczcić obchody nowego święta 
i jakie powinniśmy podjąć wyzwania. Przede 
wszystkim chcieliśmy wsłuchać się w słowa 
Ojca Świętego - to one wyznaczały horyzont 
naszych przemyśleń i działań. Wiedzieliśmy, że 
bardzo potrzebna jest modlitwa, dlatego od razu 
zdecydowaliśmy, by w czasie obchodów Dnia 
Ubogich, które rozszerzyliśmy do prawie tygo-
dnia, trwała nieustanna adoracja Najświętszego 
Sakramentu i tzw. Jerycho Różańcowe. 

Chcieliśmy także, by w tym czasie miały miej-
sce rekolekcje dla krakowian; sprawą szczególnej 
wagi było dla nas postawienie na Małym Rynku 
dużego namiotu, który nazwaliśmy Namiotem 
Spotkań. Zapragnęliśmy stworzyć w nim atmos-
ferę przyjazną dla budowania ciepłych i dobrych 
relacji między ludźmi, którzy tam przyjdą. Bardzo 
szybko zabraliśmy się do wprowadzania naszych 
pomysłów w życie. Nie było to łatwe, ponieważ 
startowaliśmy „od zera”, a w międzyczasie biskup 
Grzegorz Ryś został metropolitą łódzkim i opuścił 
Kraków. Wtedy z pomocą przyszedł ks. prałat 
Dariusz Raś, proboszcz Bazyliki Mariackiej (był 
on później koordynatorem II ŚDU w królew-
skim mieście nad Wisłą). Wiele można by pisać 
o samych przygotowaniach, ale najważniejsze 
jest to, że  udało nam się wystartować, a cały 
ten czas był po prostu niesamowity. 

Pan Jezus to doskonały znawca ludzkiej natury, 
dlatego tak wiele treści w ewangeliach dotyczy 
jedzenia. Gdy zasiadamy razem do stołu, dzieje 
się coś niezwykłego, tak więc kuchnia i przygo-
towywane w niej posiłki (w astronomicznych 
wprost ilościach) stała się poniekąd sercem Na-
miotu Spotkań. Byłem tam szefem i bardzo dużo 
czasu spędzałem na gotowaniu. Kosztowało 
mnie to wiele wysiłku - cały dzień na nogach, 
setki wydawanych posiłków, troska o to, by 
wszystkim starczyło, by nikt niczym się nie zatruł. 

Momentami czułem się fizycznie wykończony, 
ale jednocześnie doświadczałem niesamowitej 
radości serca i duchowej satysfakcji, że przez 
tak prozaiczną rzecz  można stać się darem dla 
najbardziej potrzebujących. Nie samym chlebem 
jednak żyje człowiek, stąd też został zorganizowa-
ny czas na wspólne tworzenie. Prężnie działały 
warsztaty fotograficzne, filozoficzne, pisarskie 
i muzyczne; równie dobrze poszła nauka szycia 
czapek czy robienia dekoracji świątecznych, a i to 
nie są wszystkie prace, jakich podejmowaliśmy 
się wtedy dla wspólnego dobra.  

Uroczyste obchody Dnia Ubogich dawały 
też okazję do skorzystania z pomocy specjali-
stów (psychologów, prawników, pracowni-
ków socjalnych, lekarzy) oraz usług fryzjera lub 
wizażystki – efektem pracy tych ostatnich były 
często niesamowite metamorfozy (taką nazwę 
nosiło zresztą przedsięwzięcie, w ramach którego 
działali wolontariusze). Nie sposób zapomnieć 

o programie artystycznym, na który składały się 
śpiewy i seanse filmowe. 

Najważniejszym jednak punktem był konfe-
sjonał, w którym kapłani nieustannie udzielali 
posługi sakramentalnej. O tym, co działo się 
w tym miejscu, najlepiej świadczy wypowiedź 
jednego ze spowiedników, który stwierdził, że 
dla jednej spowiedzi warto było to wszystko 
zorganizować. 

Do drugiego Światowego Dnia Ubogich 
przygotowywaliśmy się dłużej, mieliśmy też 
spore środki finansowe pozyskane z ogłoszonej 
przez ks. abpa Marka Jędraszewskiego składki 
w parafiach. Za zebrane fundusze zakupiono 
m.in. karetkę dla Fundacji «Przystań medyczna», 
wsparto też krakowską akcję Zupa na Plantach. 
Zaczęliśmy również realizować coraz bardziej 
ambitne plany, jak choćby doraźną pomoc stoma-
tologiczną dla biednych. Mieliśmy dużo większy 
namiot, w obchody zaangażowało się więcej 

osób i instytucji, program artystyczny został 
znacznie rozbudowany i ubogacony, a kuchnia  
była lepiej wyposażona. Najważniejsze jednak, 
czyli spotkanie z drugim człowiekiem, pozostało 
bez zmian – ciepłe, serdeczne i wartościowe. 
Wielką rolę odegrali tu wolontariusze – młodzi 
ludzie, którzy posługiwali ubogim darami chleba 
i życzliwej rozmowy. Dzięki ich zaangażowaniu 
narodziło się wiele nowych i cennych relacji, 
a niekiedy nawet przyjaźni. 

Około pięćdziesięciu osób uzależnionych od 
alkoholu zgłosiło się na leczenie odwykowe, 
pomogliśmy też wielu innym w ich prawnych 
czy finansowych problemach, wskazując drogę 
legislacyjną do ich rozwiązania. Niestety, nie 
ma jednak róży bez kolców - uświadomiliśmy 
sobie, że nasze świętowanie gromadzi w znacz-
nej mierze osoby bezdomne i  uzależnione od 
alkoholu  lub narkotyków. Nie bardzo wiemy, 
w jaki sposób zachęcić do udziału we wspól-
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O. Krzysztof Bieliński CSsR
Akademia Alfonsjańska, Rzym

Duch Święty, 
sumienie 

Być redemptorystą

nym świętowaniu tych ubogich, którzy wolni 
są od nałogów i mają własne mieszkania. Są to 
często ludzie bardzo samotni, czasami bezradni 
wobec sytuacji, które spotykają ich w życiu. Im 
właśnie miała służyć akcja Gość w Dom – Bóg 
w Dom, którą zaproponowałem dwa lata temu 
jako naturalne przedłużenie ŚDU. Polega ona na 
zaproszeniu do swojego domu w dzień Wigilii 
samotnego sąsiada, który nie ma z kim zasiąść do 
wspólnej wieczerzy. Zwyczajowo przygotowu-
jemy przecież co roku pustą zastawę dla niespo-
dziewanego gościa, co jednak z reguły pozostaje 
tylko pustym gestem. Jak na 
razie brak większego odze-
wu; wypada w tym miejscu 
zapytać, czy boimy się osób 
mieszkających najbliżej nas, 
czy też potrzeba czasu, by 
przełamać bariery i oswoić się 
z możliwością spożycia razem 
tego (nie)zwykłego posiłku? 

Jestem niezmiernie 
wdzięczny papieżowi Fran-
ciszkowi za to, że zainicjował 
Światowy Dzień Ubogich. 
Jego wrażliwość na biednych 
i wypływające z niej słowo, 
które kieruje do nas z racji 
tego święta, stały się dla mnie 
inspiracją, wręcz wezwaniem 
do zmiany optyki patrzenia 
na ludzi biednych. Z nimi po prostu trzeba być, 
słuchać ich, ewangelizować siebie nawzajem. 
Kilkanaście lat temu, przez dwa sześciolecia, 
nasze Zgromadzenie żyło hasłem „Ewangelizo-
wać ubogich i być przez nich ewangelizowany-
mi”. Stawiam sobie pytania: co faktycznie z tej 
myśli pozostało w nas? Na ile pozwalamy się  
prowadzić Ojcu Świętemu w tej drodze z ubo-
gimi? Jestem redemptorystą – czy bycie darem 
Ewangelii dla ubogich ma  być sensem mojej 
posługi w Kościele, czy może mam ją realizować 
tylko przez głoszenie Słowa? A czy może nie jest 
tak, że dziś mocniejszym słowem jest zwyczajne 

„proszę”  i uśmiech na twarzy, gdy podaję talerz 
zupy głodnemu? Nie mam gotowych odpowiedzi 
i jestem świadom, ze istnieje obok nas wiele 
zakonów, stowarzyszeń i fundacji, które przysło-
wiową kromkę chleba rozdają codziennie. Nie 
chodzi o to, by zastępować czy powielać tylko 
podobne działania;  moim doświadczeniem jest 
także i to, że gdy jako młody kapłan spowiadałem 
w noclegowni ludzi z najstraszniejszych grzechów, 
gdy odwiedzałem ich w węzłach ciepłowniczych 
i opatrywałem ich poparzone pupy, bo pijani 
położyli się na rozgrzane rury, byłem darem 

Bożego życia dla nich, byłem 
Ewangelią. To, w połączeniu 
z materialnym darem serca, 
tworzy wyjątkowy podaru-
nek, którym jest prawdziwa 
Boża miłość.

Na koniec świadectwo 
z II Światowego Dnia Ubo-
gich. Trwa występ baletu 
studentów Uniwersytetu 
Jana Pawła II. Piękni, młodzi 
ludzie, fantastyczne stroje, 
choreografia, muzyka i wy-
konanie. Była to artystyczna 
wędrówka z Maryją po ścież-
ce tajemnic różańcowych. 
Można by pomyśleć, że 
taka forma nie trafi do na-
szej – wyjątkowej przecież 

- widowni. Oglądający jednak  wsłuchiwali się 
i wpatrywali ze łzami w oczach w to, co działo 
się na scenie. Gdy spektakl dobiegł końca, kilku 
mężczyzn podbiegło do mnie, by się wyspowia-
dać. Ja, cytując kolejny raz wspomnianego wyżej 
kapłana powiem tylko tyle - dla tych spowiedzi 
warto było uczynić to wszystko, nawet więcej - 
dla takich spowiedzi warto było zostać księdzem. 

Kiedy czytam wypowiedzi lub dokumenty 
papieża Franciszka, to zastanawiam się: jak to jest, 
że on, będąc jezuitą, jest tak bardzo alfonsjański? 
Odpowiedź zapewne będzie bardzo prosta: on 
po prostu jest chrześcijaninem.

i Miłosierdzie

W Wieczerniku, w czasie ostat-
niego spotkania z uczniami, 
Jezus obiecał im: „Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może” (J 14,16-17). 
Odkupiciel wyjaśnił także, jaka będzie rola 
Ducha Świętego w życiu jego naśladowców: 
„On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” 
(J 14,26). Duch Święty, zastępując obecność 
Jezusa, który odchodzi, będzie uczył wiary, 

przypominając Chrystusowe Słowo. W opar-
ciu o tę prawdę Ewangelii, Konstytucja 
dogmatyczna o Kościele Lumen gentium 
Soboru Watykańskiego II w numerze 4. 
zapisze, iż Duch Święty, który «mieszka 
w Kościele, a także w sercach wiernych 
jak w świątyni, mocą Ewangelii utrzymuje 
Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie 
go odnawia i prowadzi do doskonałego 
zjednoczenia z Oblubieńcem». W tej samej 
mowie pożegnalnej Jezus zapowiedział 
też, iż drugą ważną rolą Pocieszyciela (lub 
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Parakletosa, jak określa Go użyty przez 
świętego Jana grecki termin oznaczający 
„Ducha jako Obecnego”) – będzie przeko-
nywanie o grzechu: „On zaś, gdy przyjdzie, 
przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości 
i o sądzie” (J 16,8). 

«Przekonywać o grzechu» – wyjaśnia Jan 
Paweł II w encyklice o Duchu Świętym – 
«to znaczy: wykazywać zło, jakie się w nim 
zawiera. To znaczy: objawiać misterium 
iniquitatis (tajemnicę nieprawości) (…) ob-
jawiać cierpienie. Objawiać ból, niepojęty 
i niewyobrażalny» spowodowany grzechem 
(Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivifi-
cantem, o Duchu Świętym w życiu Kościoła 
i świata dalej: DV, nr 39). Ponieważ jednak 
Chrystus nie przyszedł na świat, aby go tylko 
osądzić i potępić, ale po to, by go zbawić, 
to przekonywanie o grzechu i wykazywanie 
jego zła ma na celu zbawienie ludzi (DV, nr 
27). To «przekonywanie o grzechu staje się 
równocześnie przekonywaniem o odpusz-
czeniu grzechów w mocy Ducha Świętego» 
(DV, nr 31). 

Zapytajmy: jak działa ten zbawczy dar 
«przekonywania o grzechu», jak działa Duch 
Święty w naszym życiu przekonując nas 
o grzechu? Zanim odpowiemy, postawmy 
sobie inne pytanie: gdzie działa Duch Świę-
ty, przekonując nas o grzechu? Otóż działa 
On w sumieniu, a w świecie stworzonym 
jedynie człowiek je posiada!

Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes 
Soboru Watykańskiego II wyjaśnia, że 
sumienie jest «najtajniejszym ośrodkiem 
i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa 
on sam z Bogiem, którego głos w jego 
wnętrzu rozbrzmiewa nakazem: czyń to, 
tamtego unikaj». Sumienie jest zatem we-
wnętrznym głosem, ale nie człowieka. Jest 
to «głos Boga» w sercu człowieka (DV, nr 
43), dzięki któremu ludzie potrafią odróżnić 
dobro od zła. Owocem prawego sumie-

nia jest nazywanie po imieniu grzechów 
najbardziej hańbiących człowieka wszyst-
ko to, co godzi w samo życie (wszelkiego 
rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, 
eutanazja, dobrowolne samobójstwo); 
wszystko to, co narusza integralność oso-
by ludzkiej (okaleczenia, tortury zadawane 
ciału i duszy, przymus psychiczny); to, co 
ubliża godności (nieludzkie warunki życia, 
niewolnictwo, prostytucja, handel ludźmi) 
oraz nieludzkie warunki pracy, w których 
traktuje się pracowników jak zwykłe narzę-
dzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne 
osoby (DV, nr 43). «Przekonywanie świata 
o grzechu» nie kończy się na tym, że zostanie 
on zidentyfikowany w całej skali jego zła. 
Duch Święty spotyka się z głosem ludzkiego 
sumienia. Chrześcijanin natomiast w oparciu 
o ten głos wciąż musi się trudzić, aby trwać 
w dobrym (DV, nr 44)! Kiedy bowiem czło-
wiek poznaje to, co dobre, może to wybrać, 
a wtedy zaczyna dobrze, czyli moralnie żyć 
i postępować.

Warto przypomnieć w tym miejscu, iż 
Duch Święty, aby nawracać człowieka, czy-
niąc go wierzącym („Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię!” - Mk 1,15), działa w jego 
sercu, posługując się przy tym narzędziem, 
jakim jest Słowo Boże. By kształtować nas 
moralnie, formować nas dobrych na wzór 
Jezusa, działa w sumieniu używając narzę-
dzia, jakim jest wyrzut sumienia (DV, nr 45). 

Biblia jest pełna historii wielkich wyrzu-
tów sumienia: Kaina dręczyło sumienie, bo 
z zazdrości zabił brata swego Abla; Dawida 
dręczyło sumienie, gdyż zgrzeszył cudzołó-
stwem i morderstwem; Piotra aż po gorzkie 
łzy a Judasza po czyn samobójczy dręczyło 
sumienie, gdy zaparli się Jezusa. 

Wyrzut sumienia, którym posługuje się 
wobec nas Duch Święty, może mieć jednak 
różne skutki. Z lektury szkolnej przywołajmy 
doświadczenie szekspirowskiego Makbeta: 
zamordował on swojego króla i jednego 

z dygnitarzy. «Nie zaśnie już więcej Makbet, 
zabił swój sen», zapisze Szekspir, mając na 
myśli właśnie ten aspekt działania sumie-
nia. «Ciągle do mnie woła. Wszędzie głos 
słyszę: ‘Już nie uśniesz więcej!’. Nie uśniesz 
więcej, Makbet spać nie będzie». Również 
w powieści Fiodora Dostojewskiego o zna-
miennym tytule «Zbrodnia i kara» możemy 
zaobserwować skutki wyrzutów sumienia 
u Radiona Romanowicza Raskolnikowa, 
głównego jej bohatera. Będąc studentem 
prawa Uniwersytu w Petersburgu zabi-
ja lichwiarkę i jej siostrę. Po tej okrutnej 
zbrodni popada w depresję i bliski jest obłę-
du. Pojawia się Sonia, prosta, ale wierząca 
dziewczyna. Pomaga Rodii namawiając go, 
by przeprosił Boga i ziemię, którą spluga-

wił swoim czynem. Raskolnikow skazany 
na katorgę – po przyznaniu się do winy 
- zmienił swoje postępowanie. Nawrócił 
się, przede wszystkim dzięki wsparciu i mi-
łości Soni. Obydwaj przywołani bohate-
rowie wielkiej literatury światowej mieli 
wyrzuty sumienia, obydwaj słyszeli ten 
wewnętrzny głos. W przypadku Makbeta 
doprowadziło to do szaleństwa bohatera 
i katastrofy - zginie on bowiem w pojedynku  
z Makdufem, zwolennikiem prawowitego 
następcy tronu. Rodniona natomiast Rod-
niona wyrzut sumienia poprowadził do 
wyznania wiary i zadośćuczynienia win. 
Przy tej okazji warto zauważyć, że u boku 
wymienionych postaci zawsze stał ktoś 
jeszcze – i za każdym razem była to zupełnie 
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„Niech będzie 
pochwalony 

Jezus Chrystus, 

Duchowość Boży szaleniec

Galina Szejko

który żyje i cię kocha!”
CZĘŚĆ II

inna osobowość. Lady Makbet namawiała 
męża do zbrodni, Sonia Marmieładowa 
natomiast wezwała Raskolnikowa do pod-
jęcia trudu pokuty i wkroczenia na ścieżkę 
nawrócenia. 

Potrzeba dziś ludzi sumienia, nie są oni 
jednak akceptowani przez ten świat. Dziś 
wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos Boży 
uznawane jest za niemodne, traktowane 
przez niektórych psychologów jako auto-
sugestia, niepotrzebny wysiłek wymazania 
przeszłości, życie kompleksem winy narzu-
conym człowiekowi z zewnątrz przez 
kulturę, środowisko i religię, 
w których żyje. Wiemy 
jednak, że wyrzut sumie-
nia jest w rzeczywistości 
pierwszym działaniem 
Ducha Świętego. Su-
mienie jest przecież 
głosem Trzeciej Osoby 
Boskiej w nas. W tym 
wymiarze Duch Święty 
działa jako Ten, który 
przekonuje nas o popełnio-
nym grzechu. Wyrzut su-
mienia jest swego rodzaju 
gorączką duszy, wskazuje 
na zmiany chorobowe 
w duszy człowieka. Dziś 
należy mówić o sumieniu, 
trzeba go bronić, ażeby w lu-
dziach nie zniknęła zdolność do reagowania 
na zło, by człowiek się z nim nie oswoił.  

Ogarnia nas przerażenie, kiedy słuchamy 
opowieści o warszawskich „czyścicielach 
kamienic”, ludziach bez sumienia. Oni nie 
zamiatali przecież klatek schodowych lecz 
– „sprzątali” domy z niewygodnych, bo 
niegwarantujących szybkich pieniędzy lo-
katorów, wyrzucając na bruk najczęściej 
starych i niezaradnych już ludzi. Podobne 
uczucia budzą wiadomości dotyczące tego, 
że w Polsce zdarzają się osoby potrafiące 

zostawić na stole w gabinecie aborcyjnym 
cudem ocalałe dziecko, aby umarło. To tak-
że ludzie bez sumienia. Kimś takim jest 
również matka wyjeżdżająca za granicę 
i porzucająca własne dziecko, zostawiając 
je niedołężnej babci. Trzeba przyznać, że 
kontakt z jakimkolwiek człowiekiem, który 
odrzuca wewnętrzny głos napomnienia jest 
istotnie straszny. 

Ojciec Święty Franciszek woła głośno 
i odważnie, iż dzisiaj «pilnie potrzebna [jest] 
działalność duszpasterska całego Kościoła 

w zakresie odzyskiwania, ochrony, 
strzeżenia chrześcijańskiego 

sumienia, oświecanego 
przez wartości ewange-
liczne» (Przemówienie 
papieża Franciszka do 
Trybunału Roty Rzym-
skiej, 29.01.2018). Wy-
rzut sumienia, którym 
posługuje się Duch 

Święty, jest naszym 
sprzymierzeńcem w co-

dziennej walce ze złem 
i grzechem. Mamy stawać 

się coraz bardziej uważnymi na 
wezwanie Boskiego Pocieszyciela, 

które dociera do nas poprzez głos sumie-
nia. Trzeba nam przy tym brać pod uwagę 
nawet te najmniejsze wewnętrzne poru-
szenia: że nie pomogłem, nie odwiedziłem 
w szpitalu, że potraktowałem bez miłości, 
skłamałem, obmówiłem... To prowadzi do 
żalu z powodu nieuczynionego dobra lub 
popełnionego zła, w efekcie zaś do nawró-
cenia. «Utajonym szafarzem tej zbawczej 
siły jest Duch Święty. On, którego Kościół 
nazywa „światłością sumień” (…). Przez ta-
kie nawrócenie w Duchu Świętym, człowiek 
otwiera się w stronę przebaczenia, w stronę 
odpuszczenia grzechów» (DV, nr 45), w stronę 
sakramentu spowiedzi i radości płynącej 
z łaski Bożego miłosierdzia.

W 
roku 1998 ojcowie nabyli miesz-
kanie przy ul. Rukawisznikowa. 
Jeden z jego pokojów został prze-

znaczony na kaplicę, w której odprawiano Msze 
święte. Na początku 1999 roku zakupiono miesz-
kanie, które miało już status oficjalnej kaplicy 
parafialnej. W niej, w lipcu 1999 roku, biskup 
Józef Wert po raz pierwszy udzielił sakramentu 
bierzmowania. 

Każde wydarzenie związane z o. Dariuszem 
zawsze było naznaczone jakąś „niespodzianką”, 
którą ludzie zapamiętywali. W lipcu 1999 roku  
bp Józef Wert poświęcił w Jurdze, gdzie probosz-
czem był o. Dariusz, kościół pod wezwaniem 
Ducha Świętego. Gdy o. Łysakowski rozpoczął 
swoją posługę w tym mieście, zaprzyjaźnił się 
z ekipą jednego kanałów lokalnej telewizji. Przez 
półtora roku brał udział w programie Raisy Da-
niłowej „Poza granicami rzeczywistości”. Cenił 
sobie tę przyjacielską więź, był też entuzjastycz-
nie nastawiony i szczęśliwy, że ma możliwość 
przekazania wielu ludziom wiarę chrześcijańską 
i świadectwa o miłości Chrystusa.

W tym samym czasie niestrudzony misjonarz 
zaczął odwiedzać wiernych w miejscowościach: 

Topki, Promyszlennom, Lenińsk Kuźniecki, Ko-
lyonie, Tjażynie oraz w innych miastach i mia-
steczkach, gdzie mieszkali potomkowie polskich, 
ukraińskich i niemieckich zesłańców. Wraz z po-
jawieniem się nowych parafii, o. Dariusz dużo 
czasu spędzał w drodze, przejeżdżając w jeden 
tydzień do tysiąca kilometrów. Wracał do domu 
późno w nocy, ale nigdy nie okazywał zmęcze-
nia. Zawsze przepełniały go duchowa radość 
i dobry humor! Bywało, że gdy podróżowaliśmy 
samochodem, nagle pojawiała się ulewa, wtedy 
słyszeliśmy głos ojca: „Dzięki Bogu, deszcz!”. 
Kiedyś, w ciemności (nie było żadnej latarni), 
wjechał w wiejski płot, mówiąc: „Dzięki Bogu, 
że żyję!”.

Pewnego razu z radością zawołał: „O, Boże, 
jakże piękne jest życie! Gdyby mi rok temu ktoś 
powiedział, że będę jeździł kilkaset kilometrów 
na Mszę świętą, to bym nie uwierzył!” Opo-
wiedział nam, że są takie miejscowości - Gie-
orgiewka oraz Borokowka, gdzie 100 lat temu 
były kościoły katolickie. Z podziwem i zarazem 
smutkiem opowiadał o ludziach żyjących w tych 
wsiach, o ich mocnej wierze i o tym, w jakich 
warunkach ją podtrzymywali. Księdzu, który 
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przyjechał z Europy, trudno było patrzeć 
na ubóstwo, alkoholizm, destrukcję rodzi-
ny, na dzieci patrzące z nadzieją przy każ-
dym jego przyjeździe na pudła z pomocą 
humanitarną. Świątobliwy redemptorysta 
zawsze przyjmował ból drugiego człowieka 
na siebie, zwłaszcza ból najmłodszych, 
osób niepełnosprawnych, starców. Miał 
do nich szczególny stosunek: przyjeżdżając 
do dzieci, nie tylko odprawiał Msze świę-
te - grał z nimi w piłkę, rozpalał ognisko, 
aby upiec kiełbaski, uczył je nowych pio-
senek, wieczorami zaś zawsze znajdował 
czas, by posiedzieć z ludźmi w podeszłym 
wieku, którzy cenili go za te gesty dobroci. 
Z młodzieżą zawsze nadawał „na jej fali”, 
dając przy tym cenne rady. Posługa dla 
młodych była jednym z jego priorytetów 
– odpowiadał za pracę z nimi z ramienia 
Administratury Apostolskiej. Jako odpo-
wiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, 
o. Dariusz organizował spotkania w jubi-
leuszowym roku 2000 w Nowosybirsku, 
Saratowie i Rzymie. 

Parafianie wsi Gieorgiewka na całe ży-
cie zapamiętali wiosnę 1999 roku, kiedy 
to po raz kolejny przyjechał do nich o. 
Łysakowski. Najświętsza Ofiara była ce-
lebrowana w domu Florydy Ilczuk. Nagle, 
podczas Mszy, rozległo się pukanie do 
drzwi. Po chwili weszli milicjanci, którzy 
przedstawili zakonnikowi poważne zarzu-
ty: sprzedaż dzieci, dystrybucję narkotyków 
i tworzenie sekty. Założyli mu kajdanki 
i zabrali na komisariat. Na szczęście o. 
Dariusz nie przebywał długo w więzieniu. 
Zażądał wyjaśnień, a rozmowy telefonicz-
ne z administracją miejską „otrzeźwiły” 
aresztujących go funkcjonariuszy.

Kołyon to wieś oddalona o 130 km od 
Kemerowa. Mieszkańcy tej miejscowości 
przyjeżdżali na Mszę świętą do Tomska. Od 
księży tam pracujących o. Łysakowski do-
wiedział się o ich sytuacji. Pierwsze Eucha-

rystie w Kołyonie zaczął odprawiać w domu 
nauczycielki języka niemieckiego, która praco-
wała w miejscowej szkole. Mimo niedogod-
ności udzielano tam wszystkich sakramentów.  
Dla wierzących najważniejsze było 
to, że kapłan jest blisko, że moż-
na  przed  n im otworzyć  duszę  
i wyspowiadać się.  

Ojciec Dariusz był człowiekiem przepeł-
nionym duchem ekumenizmu. W 1997 roku 
poznał protestantów z różnych wspólnot, 
którzy gromadzili się w klubie szachowym, 
dzielili swoją wiarą, rozważali Biblię. Gdy 
powstał kościół parafialny, nasz misjonarz 
sam zaczął organizować spotkania ekume-
niczne, zapraszając braci i siostry różnych 
wyznań chrześcijańskich na biblijne rozmy-
ślania. W styczniowe dni Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan w dużej sali domu 
kultury młodzieży organizował spotkania 
pod hasłem „Nadzieja nie zawodzi”, na które, 
oprócz katolików, przychodzili liderzy róż-
nych chrześcijańskich grup wyznaniowych. 
W sposób niezwykły układała się współpra-
ca niestrudzonego redemptorysty z panem 
Wiaczesławem. Niewidomy od urodzenia, 
mężczyzna dzięki wsparciu o. Łysakowskiego 
mógł wydawać książki i artykuły o tematyce 
religijnej z czcionką Braille’a i nagrywać ka-
sety z pieśniami chrześcijańskimi. Dzięki o. 
Dariuszowi zostały wydane książki dla nie-
widomych i niedowidzących: „Katakumby”, 
„Złote strony Jana Chryzostoma”, „Kwiaty ma-
łej Teresy”, nagrano też wspomniane pieśni. 

Ojciec Łysakowski nikomu nie narzucał ani 
nie proponował w nachalny sposób swojej 
wiary; chciał, aby to właśnie jego życie stało 
się dla innych okazją do odnajdywania drogi 
prowadzącej do Chrystusa. Z Tatianą Muso-
chranową nasz misjonarz poznał się w klubie 
szachowym, gdzie usłyszał jej wiersze prze-
pojone głęboką wiarą i pragnieniem, aby 
każdy poznał Jezusa i Jego miłość. Utwory 
te zadziwiły ojca; zaprosił Tatianę do pracy 

u redemptorystów w charakterze pomocy 
domowej. I tak, w ciągu kilku lat, pani Mu-
sochranowa wchłaniała w siebie Bożą miłość, 
umiłowanie Matki Bożej i prawdy katolickiej 
wiary. Tuż przed śmiercią wyraziła pragnienie, 
aby zostać katoliczką i zaczęła przygotowy-
wać się do przyjęcia sakramentów. W 2000 
roku w syberyjskiej „Gazecie Katolickiej” 
ukazał się artykuł o. Łysakowskiego zatytu-
łowany „Krok do jedności”, w zakończeniu 
którego pisał: „Jestem pewien, że pokorna 
modlitwa wszystkich wiernych otworzy nasze 
serca i doprowadzi Kościół do jedności, aby 
świat szybciej uwierzył w miłość Chrystusa”.

19 stycznia 2001 roku o. Dariusz zginął 
w wypadku drogowym. Spieszył się do swo-
ich kochanych mieszkańców Jurgi, aby po-
świecić ich domy. Nie mógł postąpić inaczej, 
bo oni zawsze na niego czekali... W chwili 
tragicznej śmierci trzymał w rękach różaniec. 
Modlił się... Do końca był wierny modlitwie. 

Był to niezwykły kapłan. Posiadał nie-
zwykłą umiejętność łączenia codziennego 
życia z wiarą. Będąc młodym księdzem, 
posiadł mądrość ludzką, jednak ona go nie 
satysfakcjonowała. Ciągle powracał do dzieł 
Ojców Kościoła, aby poznać Mądrość Bożą. 
Nie szczędząc pracy i sił, prowadził ludzi do 
prawdziwej wiary. Jego słowa były przeko-
nujące i pełne Bożego Ducha. Najważniejszą 
jego cechą było to, że gorącym płomieniem 
własnej miłości rozpalał serca innych młodych 
ludzi. Stale dążył do świętości i stał się jej 
przykładem dla swoich parafian!

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
który żyje i cię kocha!”- te słowa na zawsze 
będą brzmieć w pamięci głosem ojca Dariusza 
Łysakowskiego, dobrego pasterza terenów 
północnego Kuzbasu, który pozostawił przy-
kład pięknego życia, poświęconego Bogu do 
końca, do ostatniej chwili...

Tłumaczenie: 
Elena Grigoryeva, Agnieszka Szymańska



Rodzina Odkupiciela 1 (83) 201924 Rodzina Odkupiciela 1 (83) 2019 25

Rodzina Rodziny

Stokroć więcej otrzymacie

Maria Gwóźdź (siostra): Z Polski wy-
jechali do Rzymu i tam byli na audiencji 
u Ojca Świętego Jana Pawła II, który po-
błogosławił im krzyże misyjne i wręczył 
różańce. Stamtąd wylecieli do Rosji, a po 12 
godzinach oczekiwania wylecieli do Buenos 
Aires w Argentynie. Lot trwał 26 godzin, 
ponieważ musieli zatrzymać się w Algie-
rii, na Wyspach Zielonego Przylądka oraz 
w Salwadorze, gdzie nie można było opu-
ścić samolotu. Podczas lotu, ze względu na 
zmianę czasu, Antoni musiał kilkukrotnie 
cofać zegarek, tak więc był to najdłuższy 
dzień w jego życiu. Dopiero następnego dnia 
wylecieli do Salwadoru, który był celem ich 
podróży. Na lotnisku przywitała ich grupa 
współbraci redemptorystów.

M.Z.: Jak mama przeżyła wyjazd swo-
jego syna?

S.N.: Oczywiście, że tęskniłam i bałam 
się o niego, ale kiedy mój syn wyjechał, 
często odwiedzał nas br. Ryszard Kubiszyn, 
który stał się dla mnie jak kolejne dziecko. 
Wiele razy też odwiedzaliśmy się z rodziną 
o. Grzywacza. Również Ojcowie misjonarze, 
kiedy przyjeżdżają do Polski zawsze starają 
się wpaść do nas chociaż na kawę. 

D.S.: Co wiecie o jego pierwszych krokach 
na brazylijskiej ziemi?

J.N.: Po przybyciu do Salwadoru rozpoczął 
kurs języka portugalskiego. W tym czasie 
mieszkał w fawelach (dzielnicach nędzy 
w Brazylii) z miejscowymi rodzinami. Był 
to ważny czas, ponieważ poznawał nie tylko 
język, ale także zwyczaje religijne, kulturę, 
mentalność, sytuację ekonomiczną i politycz-
ną, a także geografię i historię, aby lepiej 
przygotować się do ewangelizacji. 

M.G.:  Początkowo bariera językowa 
była dużym problemem, ale rodziny, które 
przyjęły misjonarzy, były bardzo życzliwe. 
Ludziom tym brakowało pożywienia, wody, 
opieki medycznej, jednak pomimo ogromne-
go ubóstwa starali się, aby nowym braciom 

niczego nie zabrakło. Z drugiej strony w tych 
trudnych warunkach przyjezdni musieli stać 
się dla nich nie tylko ewangelizatorami, ale 
również nauczycielami, lekarzami czy bu-
downiczymi.

M.Z.: A jak wyglądała jego dalsza for-
macja?

J.N.: Po pół roku rozpoczął studia teo-
logiczne. Uczył się razem ze współbrać-
mi z Brazylii, których było bardzo mało. 
Wspólnota seminaryjna zajmowała się 
duszpasterstwem w dzielnicy nędzy, gdzie 
praca jest bardzo trudna. Ludzie żyją tam 
w barakach skleconych z kawałków blach, 
starych desek, tektury i błota. W Brazylii 
5% ludności to wielcy właściciele ziemscy. 
10% żyje w dobrych warunkach, natomiast 
reszta społeczności żyje w skrajnym ubó-
stwie. Często dopiero Kościół, w tym w dużej 
mierze misjonarze, uświadamiają ludziom, 
że mają swoją godność i prawo do tego, 
by godnie żyć.

M.Z.: Nowi misjonarze z pewnością 
musieli dostosować sposób głoszenia do 
tamtejszych warunków…

M.G.:  Głosiciele Dobrej Nowiny naj-
pierw muszą zapewnić ludziom ciepły po-
siłek, zanim zaczną mówić im o Panu Bogu. 
Organizują nauczanie dzieci, ponieważ więk-
szość mieszkańców to analfabeci. Muszą 
zadbać o pomoc medyczną, a często nawet 
sami być pielęgniarzami, wyciągając spod 
skóry robaki, które toczą ciało. Rodziny są 
wielodzietne i liczą nawet po 10–15 osób. 
Z powodu niskiego poziomu medycyny 
i trudnych warunków umiera duża ilość 
dzieci, do czego rodzice są już przyzwycza-
jeni. Misjonarze budują kościoły i kaplice, 
organizują grupy modlitewne, przygotowują 
do sakramentów. Ludzie, widząc dobroć 
i wysiłek kapłanów, bardzo się do nich przy-
wiązują. Za swój wielki trud i konieczność 
zmagania się z przeciwnościami duchowni 
doświadczają ogromnej wdzięczności.

Bycie w pierwszej linii misyjnej działalności Kościoła,  
czyli bezpośrednie głoszenie Ewangelii tym, którzy jej  

nie znają, jest z pewnością wielkim gestem miłosierdzia. 
W tym poświęceniu uczestniczą również rodziny misjonarzy.  

Wywiad z rodziną o. Antoniego Niemca CSsR,  
który od ponad 30 lat posługuje jako misjonarz w Brazylii, 

przeprowadzili br. Michał Zieliński CSsR  
i br. Dominik Strychacz CSsR.

Br. Michał Zieliński: Jak zaczęła się przy-
goda o. Antoniego jako misjonarza?

Stefania Niemiec (mama): Kiedy tylko 
pojawiła się potrzeba, aby klerycy wyje-
chali na misje do Brazylii, by tam uczyć 
się i posługiwać, Antek od razu zgłosił 
się jako ochotnik. Był wtedy na trzecim 
roku studiów. Na miejscu pracowali wtedy 
ojcowie Czesław Stanula, Franciszek Mi-
cek, Adam Mazur i Tadeusz Pawlik, którzy 
prosili o pomoc. Zaraz po ukończeniu stu-
diów filozoficznych, wraz braćmi Józefem 
Grzywaczem i Krzysztofem Mamalą, dostali 
zgodę na wyjazd.

Br. Dominik Strychacz: Kiedy dowie-
dzieliście się o jego decyzji?

Jan Niemiec (brat): O wyjeździe Antka do-
wiedzieliśmy się od jego przełożonych, którzy 
przyjechali do nas z informacją o planowanym 
locie do Brazylii. Pamiętam reakcję taty: ,,Anto-
ni, a to nie było gdzie bliżej?” (śmiech). Z naszej 
strony nie było sprzeciwu. Chciał jechać, więc 
to zaakceptowaliśmy, choć na początku nie 
zdradził, w jaki sposób podejmował tę decyzję.

D.S.: Jak zapamiętaliście dzień wylotu 
do Brazylii?

J.N.: Ja i mój tata byliśmy w gronie osób, 
które pojechały do Warszawy, by pożegnać 
mojego brata i innych misjonarzy. Łącznie 
było nas tam około dwadzieścioro, ponieważ 
na lotnisku zebrali się redemptoryści oraz 
rodziny wyjeżdżających.
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J.N.: Antek zawsze mówił, że chce pra-
cować między najuboższymi, dlatego bar-
dzo cieszył się z możliwości posługiwania 
w Brazylii.

D.S.: Czy mieliście z nim wtedy jakiś kon-
takt?

S.N.: Kiedy Antoś studiował, co miesiąc 
pisał do nas listy, jednak zanim list do nas 
dotarł, mijały 3-4 tygodnie. Ponadto wy-
słanie jednego listu kosztowało dolara, co 
było dla nich dużym wydatkiem, dlatego 
starali się przekazywać korespondencję przez 
osoby wybierające się do Polski.

M.G.:  Mama trzyma całą szafę listów 
i pamiątek. 

M.Z.: W jaki sposób posługuje dziś o. 
Antoni?

J.N.: Przez kilka lat nasz brat posługiwał 
jako Wikariusz Prowincjała, obecnie zaś 
pracuje w Episkopacie Brazylii, gdzie jest 
odpowiedzialny za misjonarzy działających 
na terenie tego kraju.

D.S.: Co powiecie o pierwszej wizycie 
misjonarzy w Polsce?

M.G.: Pierwszy raz przybyli do Polski po 
tym, jak otrzymali święcenia kapłańskie 
w Brazylii, aby odprawić Msze święte pry-
micyjne. Ojciec Grzywacz miał ją sprawować 
już w dzień przylotu do Ojczyny, wszystko 
było już gotowe, zaproszeni goście już cze-
kali, jego nie było. Okazało się, że samolot 
był spóźniony, ale na szczęście Msza święta 
odbyła się jeszcze tego dnia.

M.Z.: Wielu misjonarzy zostawia serce 
na misjach i nawet gdy wracają do domu 
rodzinnego, ich myśli cały czas skupiają się 
na tych, którym poświęcili swoje życie. Jak 
to wygląda u o. Antoniego?

S.N.: Dziś, gdy Antoni przyjeżdża do Pol-
ski, to i tak cały czas żyje misjami i tym, co 
dzieje się w Brazylii. Jego serce jest prze-
pełnione troską o ludzi, którym posługuje. 

D.S.: A jak powołanie wujka przeżywa 
najmłodsze pokolenie rodziny?

Edyta Niemiec (bratanica): Kiedy wu-
jek przyjeżdża do Polski, cieszymy się, 
że możemy spędzać z nim czas. Często 
zabiera nas na różne wycieczki, np. do 
Zakopanego lub na Trzy Korony. Dobrym 
doświadczeniem jest również możliwość 
zadawania pytań dotyczących przeży-
wania wiary. Wujek opowiada nam też 
ciekawe historie dotyczące jego pracy mi-
syjnej i uczy nas brazylijskich piosenek.

D.S.: Czy coś jeszcze chcielibyście prze-
kazać naszym czytelnikom?

M.G.: Mała świadomość ludzi ży-
jących w Polsce dotycząca warunków 

panujących na terenach misyjnych spra-
wia, że nie doceniają oni i nie rozumieją 
wysiłku i trudu misjonarzy. Potrzebne 
jest szersze spojrzenie na to, jak dużo 
dobra można uczynić ofiarując za misje 
swoją modlitwę, trudności, cierpienia lub 
finansowo wspierać inicjatywy misyjne 
będąc tu, na miejscu. Misjonarze i ci, 
którym posługują, potrzebują naszego 
wsparcia! Obowiązkiem chrześcijanina 
jest miłowanie i pomoc bliźnim, którzy 
są w potrzebie, a wspieranie misji to 
piękny przykład wypełniania przyka-
zania miłości.



Rodzina Odkupiciela 1 (83) 201928 Rodzina Odkupiciela 1 (83) 2019 29

Być! 
sercem i 
uśmiechem  
         na twarzy!

 „Bo byłem głodny, 
a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, 
a przyjęliście Mnie; by-
łem nagi, a przyodziali-
ście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie. 
Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili” (Mt 25, 35-36). 

Z otwartym 

Te słowa Jezusowe w miejscu, 
w którym żyję i posługuję od 
trzech lat, brzmią niezwykle 

znamiennie, a na dodatek „pachną” 
Założycielem 
Zgromadze-
nia, św. ks. 
Zygmuntem 
Gorazdow-
skim. Tych 
kilka zdań 
między in-
nymi dał mi 
on za wzór 
postępowa-
nia, posługi, 
patrzenia na 
d r u g i e g o . 
Próbuję uczyć 
się od niego 
pochylania 
się nad bliź-
nim, patrze-
nia na niego 

tak, jak patrzył nań św. Zygmunt. Nie 
dorastam do tego ideału, choć za wiel-

ką łaskę poczytuję sobie pracę w takich 
miejscach jak Dom Pogodnej Jesieni 
czy przed laty w Domu Dziecka, któ-
rego powstaniem i budową zajmował 
się sam Założyciel. 

Pracując tam sądziłam, iż jestem 
w centrum, w samym sercu chary-
zmatu miłości miłosiernej… Bo czyż 
tworzenia domu tym, którzy zostali go 
pozbawieni w sposób brutalny i naj-
częściej przez nich niezawiniony, nie 
należało traktować jako misję nader 
wyjątkową, będącą w sercu charyzma-
tycznych działań? Nie było to łatwe 
ani cukierkowate. Czasem, a w zasadzie 
w większości, była to twarda rzeczywi-
stość zmagania się z wyrównywaniem 
szans, brakami emocjonalnymi, zabu-
rzeniami wynikającymi z patologicz-
nych sytuacji rodzin. Ciążyła na mnie 
też ogromna odpowiedzialność – przed 
wychowankami było całe życie, zaś 
przede mną pytania i dylematy, jak 
mądrze ich wychowywać, jak mądrze 
ich kochać… Czasem przeszywał mnie 
ból, rodził się żal, niekiedy nawet bunt, 

kiedy widziałam, że ci młodzi ludzie powie-
lają błędy rodziców, nie wykorzystują danej 
im szansy lepszego startu, ale to pewnie 
też było silniejsze od nich… Oczywiście, 
pojawiały się owoce pracy i chwile radości, 
gdy ktoś zdał maturę i wybrał się na studia,  
ktoś szczęśliwie założył rodzinę, znalazł pracę 
i otrzymał mieszkanie, choćby socjalne… 
Jakże trudno było kochać tych, którym coś 
nieustannie się przytrafiało – bójka, kradzież, 
pobicie, ucieczka… To Jezus i Jego miłość 
uzdalniała do walki o tych pogubionych, 
Jemu też zawierzam trudy i zmagania, ale 
także braki i błędy.

Tu w Tuchowie natomiast, w Domu 
Pogodnej Jesieni, jest pewnie trochę ina-
czej, może w pewnej mierze spokojniej. 
Czy odpowiedzialność jest mniejsza? 
Może tak, choć z drugiej strony dany jest 
mi człowiek u kresu swojego życia, przy-
gotowujący się do przejścia na tę „dru-
gą stronę”. Ta odpowiedzialność staje się 
dotkliwszym brzemieniem w przypadku 
osób, które niekoniecznie w swym życiu 

zaprzyjaźniły się z Bogiem czy wręcz stro-
niły od Niego. Pewnie i tutaj, podobnie jak  
w krośnieńskim Domu Dziecka, jestem 
w sercu charyzmatu, którego sercem jest 
każdy człowiek dany mi i zadany, zarówno 
podopieczny, pracownik, jak i moja współ-
siostra. A zadanie jest naprawdę trudne – św. 
Zygmunt wskazuje mi na Jezusowe słowa: 
„Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umi-
łowałem” (J 13,34). Ideał jest więc wielki 
- miłować tak, jak Jezus: od umywania nóg 
po oddanie życia… Nasz Założyciel mawiał: 
„Prawdziwa miłość okazuje się w poświęce-
niu i ofierze. Nie ma tam miłości, gdzie nie 
ma gotowości do ofiary i poświęcenia” - po-
święcenia, do którego może uzdolnić tylko 
Bóg, które jest możliwe poprzez otwarcie się 
na Bożą wolę i prowadzenie przez Ducha 
Świętego (oczywiście jest to w sferze mo-
ich pragnień, mam nadzieję, ze choć trochę 
realizujących się w życiu).

Boża wola, wyrażona w decyzji moich 
przełożonych, postawiła mnie w Tuchowie, 
w miejscu szczególnym co najmniej z dwóch 

Rodzina Rodziny

s. Pacyfika Pławecka CSSJ
Dyrektor DPJ im. św. Józefa
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powodów. Jednym z nich jest bliskość Ma-
ryi, Pani Tuchowskiej, drugim natomiast 
codzienne obcowanie z człowiekiem cierpią-
cym, z którym w tak szczególny sposób utoż-
samia się sam Chrystus, mój Oblubieniec.

Może warto, zważywszy na Drogich Czy-
telników, przytoczyć pewien fakt z historii, 
dotyczący genezy tego Domu. Do jego po-
wstania w sposób szczególny przyczynili 
się właśnie redemptoryści – mieszkańcy 
tutejszego klasztoru. Oni to, powołując się 
na encyklikę społeczną Jana Pawła II „Sol-
licitudo Rei Socialis”, zachęcali ówczesną 
przełożoną generalną s. Stefanię Gertru-
dę Jaworską, aby Zgromadzenie zorga-
nizowało w pobliżu sanktuarium dzieło 
miłosierdzia. W dowód wdzięczności za 
przekazaną przez siostry józefitki działkę 
na urządzenie przyklasztornego parkingu, 
w dużej mierze sfinansowali powiększenie 
parceli ofiarowanej Zgromadzeniu przez 
rodzinę Jaworskich, dzięki czemu mógł na 
nim stanąć pokaźnych rozmiarów gmach. 

Przyznaję, że z racji pełnionych obo-
wiązków bezpośrednia opieka nad miesz-
kańcami Domu nie należy do moich zajęć. 
Nie zmieniam opatrunków, nie zajmuję się 
pielęgnacją, być może, że nie doświadczam 
codziennego zmęczenia związanego z tego 
typu pracą dla osób starszych i niepełno-
sprawnych… Czasem całe dnie spędzam 
w biurze pisząc jakieś sprawozdania, ukła-
dając grafik pracy czy też wykonując lub 
odbierając telefony, ale w niektóre dni  (np. 
w niedzielne popołudnie), gdy ma się chęć 
na drzemkę, spacer czy rozmowę telefo-
niczną, niejednokrotnie wybieram się do 
świetlicy lub pokojów mieszkańców, by 
być z nimi, wypić kawę, porozmawiać, po-
żartować, wysłuchać, przytulić jak dziecko, 
a czasem zwyczajnie życzliwie i z miłością 
się uśmiechnąć. Czasem wyrzucam sobie, że 
to zbyt rzadko, pojawia się wyrzut, że mam 
na wyciągnięcie ręki człowieka, z którym 

utożsamia się cierpiący Jezus i nie zawsze 
ją wyciągam. Czasem ze słabości, czasem 
z… Myśląc o pełnionej posłudze w tym 
Domu, tak naprawdę doświadczam, że pen-
sjonariusze oczekują ode mnie OBECNOŚCI, 
uśmiechu, wysłuchania i doświadczenia, że 
oni sami i ich potrzeby są ważne! 

Czasem boję się, że i mnie, i moim współ-
siostrom grozi zeświecczenie – traktowanie 
tej posługi jako zwykłej pracy zawodo-
wej, spełnienie narzuconych przez państwo 
standardów. Potrzeba więc nieustannego 
ożywiania wiary, pogłębiania motywa-
cji i świadomości, że tak naprawdę służę 
Chrystusowi i to On mnie posyła, On chce, 
by moje ręce były przedłużeniem Jego dłoni, 
On chce posłużyć się mymi nogami, chce być 
w moim spojrzeniu, kochać mym sercem…

Myśląc o miłosierdziu wrócę raz jeszcze do 
osoby Założyciela mojego Zgromadzenia, św. 
ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Nasuwają 

mi się słowa jednej z pieśni ku jego czci, 
zatytułowanej „Testament miłości”. Brzmią 
one: „Nie! Tu nie o chleb chodziło, w tym 
chlebie było więcej, w tym chlebie była mi-
łość. Nie! To nie ubóstwo studenta, chciałeś 
im dać więcej, prawdziwe człowieczeństwo. 
Nie! To nie byli tylko żebracy, dałeś im coś 
więcej niż zwykłe miejsce pracy. Nie! To nie 
zwykłe dzieci z matkami, oni wszyscy są dla 
Ciebie jak Chrystus Połamany. Księdzem 
Dziadów Cię nazwali, takim Cię pamię-
ta świat. Miłość Twa Święty Zygmuncie 
w cały świat posyła nas. Otworzyłeś swoje 
serce, by ubogi mógł w nie wejść. I do dziś 
przez nasze ręce pragniesz wszystkim Jezusa 
nieść”. Tak, w tych słowach niewątpliwie 
wyrażają się czyny św. ks. Zygmunta oraz 
pragnienia wobec mnie – Jego duchowej 
córki. I właśnie to odkrywam w mojej misji 
w Tuchowie, w Domu Pogodnej Jesieni. 
Tu nie o chleb chodziło, nie tylko o chleb 

chodziło… w tym zawsze musi być miłość, 
w każdym geście. Wtedy życie i praca są 
misją i posłannictwem, wtedy są dziełem 
miłosierdzia, kroczeniem drogą zgodną z po-
wołaniem, doświadczaniem duchowego 
macierzyństwa.  Poprzeczka wysoka, a nawet 
bardzo wysoka i tak naprawdę tylko Bóg 
może sprawić taki cud, uzdolnić do takiego 
życia. Jestem jednak przekonana, że to miło-
sierdzie czynione jest w obydwie strony. To 
prawdziwa wymiana darów: prawdziwe są 
słowa, iż dając otrzymujemy, dlatego śmiem 
twierdzić, że jestem odbiorcą miłosierdzia 
i to nie tylko Bożego, ale także tego ludz-
kiego, ze strony tych, którym służę czy raczej 
staram się służyć. Po drugiej stronie życia 
może bowiem okazać się, iż to dzięki nim 
byłam bliżej Boga - i to byłaby największa 
nagroda i radość. O Założycielu mojego 
Zgromadzenia mówiono, że umarł z miłości 
bliźniego. Czy może być coś piękniejszego?

Rodzina Rodziny
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Najważniejsze młodzieżowe wydarzenie bieżącego roku 
to zdecydowanie Światowe Dni Młodzieży, które odbyły 
się w styczniu w Panamie. Na tym święcie młodych nie 
zabrakło oczywiście przedstawicieli naszego kraju. Warto 
wspomnieć, że Polacy byli tam najliczniejszą grupą 
z Europy. Dużą grupę stanowili też młodzi związani 
z redemptorystami, którzy tak wspominają ten czas łaski:

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie wraz z mło-
dzieżą redemptorystowską spotkaliśmy się na Dniu Alfonsjańskim. 
Byliśmy tam wszyscy razem, aby wspólnie dzielić się radością i do-
świadczeniami z budowania wspólnoty razem z redemptorystami. 
Zgromadziliśmy się, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, katechezie 
i koncertach. Podczas Eucharystii mieliśmy okazję być świadkami 
pierwszych ślubów zakonnych składanych przez dwóch nowicjuszy. 
Było to niesamowite i wzruszające  doświadczenie. Wieczorem 
natomiast czas spędziliśmy na najpiękniejszym spotkaniu z Panem 
Jezusem, biorąc udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie 
tego wyjątkowego nabożeństwa modliliśmy się w szczególności za narody, które są prze-
śladowane i dotknięte wojną. Po adoracji każdy z krajów miał okazję do zaprezentowania 
swojego tańca narodowego oraz kultury. Było to wspaniałe doświadczenie wielonarodo-
wej wspólnoty młodzieży związanej z redemptorystami. Cały ten dzień upłynął nam na 
wspólnej modlitwie, zabawie i radowaniu się razem z Chrystusem.

Przyjazd Papieża zelektryzował całą sto-
licę Panamy. Entuzjazm udzielił się także 
mieszkańcom, codzienność całkowicie ode-
szła w zapomnienie. Wszędzie powiewały 
flagi, ludzie spieszyli się, by powitać Piotra 
naszych czasów. W czwartek wiwatujący, 
rozśpiewany tłum zebrał się na Cinta Co-
stera na Mszy Świętej powitalnej. W piątek 
kilkaset tysięcy osób zjednoczonych u stóp 
krzyża Chrystusa w ciszy, skupieniu, niejed-
nokrotnie ze łzami wzruszenia, przeżywało 
rozważania Męki Pańskiej, uczyło się mówić 
„Amen”, być i trwać przy Jezusie jak Mary-
ja. W sobotę rzeka pielgrzymów ruszyła na 
miejsce nocnego czuwania. Papież przyjechał 
po południu i rozpoczęły się modlitwy, świa-
dectwa oraz adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Na Kampusie Św. Jana Pawła II, jak 
okiem sięgnąć, powiewały flagi z najdalszych 
zakątków świata, słychać było rozmowy 
i pieśni w najróżniejszych językach. Każdy 
przybył z odmiennym bagażem przeżyć, z in-
nej kultury i środowiska. Wszyscy obecni 
odpowiedzieli jednak na to samo wezwanie 
Ojca Świętego. To doświadczenie wspólnej 
modlitwy, oczu zwróconych w jednym kie-
runku, serc bijących jednym rytmem, słowem 
- jedności Kościoła, było czymś niezwykłym. 
Całość zakończyła Msza Posłania, podczas 

której Papież przykazał zgromadzonym, by 
nie czekali ze zmienianiem siebie i świata na 

lepsze, tylko działali już teraz.

Rodzina, u której byłam przez pierwsze dni pobytu w Panamie, była otwarta i niezwy-
kle życzliwa. Choć ludzie ci żyli bardzo ubogo, otrzymałam od nich więcej, niż mogłam 
się spodziewać. Ich serce, ciepło i wiara pokazały mi, jak bezinteresowny może być 
człowiek. Dla nich najważniejsze było to, że u nich jestem, przyjęli mnie jak własną 
córkę i pokochali mimo tego, że praktycznie w ogóle znaliśmy się. Nie posługiwali 
się językiem angielskim, toteż na początku komunikacja była dosyć trudna. Kiedy nie 
mogliśmy się porozumieć, przytulaliśmy się i kiwaliśmy ręką na znak, że nic się nie stało. 

Członkowie tej wspaniałej rodziny pokazali mi swoje życie codzienne, zabrali 
nawet do gospodarstwa, które prowadzą. Kiedy zbliżał się koniec mojego 
pobytu w ich domu, dostałam prezent, abym nigdy o nich nie zapomniała. 
W dniu wyjazdu cała rodzina przyszła mnie żegnać i wszyscy płakaliśmy. 
Usłyszałam od nich słowa, które miały ogromną moc: „Pamiętaj, że jesteś 
dla nas rodziną, nigdy o tobie nie zapomnimy i twoja rodzina jest u nas 
miłe widziana. Kochamy cię”. Dzięki tym ludziom nauczyłam się kochać. 
Pokazali mi prawdziwą miłość oraz ogromną wiarę w Boga. Każ-
dego dnia pamiętam o nich w modlitwie i dziękuję Najwyższemu, 
że miałam możliwość poznać ludzi, którzy kochają za nic. 

Ważnym aspektem czasu przeżytego 
w Panamie była modlitwa. Jej moc dało 
się szczególnie zauważyć podczas dni spę-
dzonych w diecezjach, gdzie z powodu 
barier językowych stała się najlepszym 
sposobem budowania relacji. Codzienna 
Msza święta, śpiew i taniec ku czci Boga 
wpisały się w naszą codzienność na ŚDM. 
Warto także wspomnieć o prawdziwej 
wdzięczności za pożywienie, okazywanej 
właśnie modlitwą. Panamczycy nauczyli 
nas dziękować Stwórcy za wszystko, nawet 
za wodę, która dla nich jest bardzo cenna. 
Nasze spotkania zaczynały się modlitwą 
w czterech językach: hiszpańskim, polskim, 
białoruskim i po łacinie. Coś, co kiedyś 
podzieliło ludzkość pod wieżą Babel, w Pa-
namie zjednoczyło nas w jeden Kościół. 
Nie rezygnowaliśmy z modlitwy także 
podczas zwiedzania. W trakcie pobytu 
w Iglesia del Carmen w oczy rzuciła mi się 
karteczka pod krzyżem, na której zapisana 
była intencja za Nikaraguę, gdzie trwają 
krwawe protesty. Wraz z przyjaciółmi 
dokleiliśmy i swoje, również prosząc za 
ten kraj pogrążony w wewnętrznym kon-
flikcie. Niecałą godzinę później zostaliśmy 
zupełnie bezinteresownie obdarowani 
prezentami przez przypadkowego pielgrzy-
ma, przybywającego właśnie z Nikaragui. 
Potraktowaliśmy to jako swoisty znak 
i do dziś modlimy się za ojczyznę naszego 
nieznajomego dobroczyńcy.  

Jakub Gołaszewski

Iza Penkalska Ola Woźniak

Paweł Zoltaniecki 
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„Daj coś z siebie, oddaj krew” – pod takim hasłem 
odbywają się akcje krwiodawstwa organizowane 
przez Klub Honorowych Dawców Krwi  „Pijafka” 

z Wrocławia.  Kim jesteśmy? Grupą studentów i absolwentów, 
których połączyło wrocławskie Duszpasterstwo Akademickie „Re-
demptor”.  Promujemy honorowe krwiodawstwo, systematycznie 
organizujemy też akcje poboru krwi we wrocławskich uczelniach.

Honorowe krwiodawstwo jako dar z siebie 
drugiemu człowiekowi

Z pozoru jesteśmy różni. Na co dzień mamy zajęcia w różnych 
uczelniach, niektórzy z nas pracują. Łączy nas jedno – każdy z nas 
poświęca swój czas, by pomóc innym. Działamy bezinteresownie, 
nie oczekując niczego w zamian. Jako wolontariusze zajmujemy 
się organizacją akcji krwiodawstwa, sami również regularnie od-
dajemy krew. Wszyscy mamy poczucie misji do spełnienia. Nie 
zawsze jest łatwo - takie przedsięwzięcie wymaga wielomiesięcz-
nych przygotowań i zaangażowania na wielu płaszczyznach. Nasze 
wysiłki traktujemy jako uczynki miłosierdzia. Dzięki temu nawet 
w najmniejszych zadaniach, których realizacja umożliwi przepro-
wadzenie akcji, odnajdujemy sens. Krew traktowana jako jałmużna 
ofiarowana potrzebującym chorym „jest jednym z podstawowych 
świadectw miłości braterskiej; Kto ma dwie suknie, niech jedną da 
temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 3,11)” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2447). Promujemy „ofiarowanie 
cząstki siebie” w postaci oddania krwi jako przykład dzielenia się 
miłosierdziem w bardzo konkretny i praktyczny sposób. Krew jest 
jednym z najcenniejszych darów, jaki można ofiarować drugiemu 
człowiekowi, ratując przez to jego życie i zdrowie. Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (św. Jan Paweł II).

Modlitwa centrum naszych działań

Każde cotygodniowe spotkanie klubu, które odbywa się 
w „Redemptorze”, rozpoczynamy Mszą świętą. Siły i motywacji 
do działania szukamy w Najświętszym Sakramencie. Mamy 
w sercu słowa Pana Jezusa, które skierował do św. Faustyny: 
„(…) abyś godnie odpowiedziała Mojemu wezwaniu, przyjmuj 
Mnie codziennie w Komunii św. - ona da ci moc” (Dzienni-
czek św. Faustyny [dalej: Dz], nr 1489). Eucharystia umacnia 
nas we wzajemnej miłości i przyjaźni. Wspólna modlitwa 
jest obowiązkowym elementem rozpoczęcia i zakończenia 
każdego zebrania. 

„To jest moje przykazanie: Miłujcie się wzajemnie, 
jak Ja was umiłowałem.” (J 15,12)

Jesteśmy grupą dobrych przyjaciół. Poprzez wspólnie spę-
dzany czas coraz lepiej się poznajemy. Nie moglibyśmy reali-
zować naszego dzieła miłosierdzia bez wzajemnej życzliwości 
względem siebie. Na spotkaniach i podczas akcji panuje 
serdeczna atmosfera. Nowi członkowie „Pijafki” często przy-
znają, że urzekła ich nasza otwartość względem krwiodawców. 
Nieustannie staramy się podkreślać, że jesteśmy wdzięczni 
za każdą osobę, która zdecydowała się oddać krew potrze-
bującym. Chcemy, by każdy krwiodawca czuł się doceniony 
i szczęśliwy, że może dołożyć swoją małą cegiełkę do wielkiego 
dzieła, jakie razem tworzymy. Zapraszanie nowych osób do 
duszpasterstwa  jest również motywacją, by samemu wzra-
stać w wierze i pokazywać innym, że na miłość Pana Boga 
odpowiadamy miłością wobec bliźniego.

„Pijafka” współpracuje również ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu, gdzie przekazujemy 
czekolady podarowane przez dawców. Gdy tylko mamy 
możliwość, odwiedzamy również Dom Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Zawsze podkreślamy, że 
jesteśmy częścią dużej rodziny duszpasterstwa akademickiego 
i oprócz działań, które podejmujemy w ramach „Pijafki”, bierze-
my czynny udział we wszystkich inicjatywach „Redemptora”.

Pan Jezus powiedział: „Żądam od ciebie uczynków 
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie (Dz, 
nr 742)”. Zgodnie z tym przykazaniem staramy się realizować 
dzieło miłosierdzia, jakim jest ratowanie ludzkiego życia 
poprzez dar krwi. Mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat 
„Pijafka” będzie brała w nim czynny udział.

samego siebie to więcej, 
„Dawać 

niż tylko dawać”

Magdalena Czapka 
Członek Pijafki
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Może 
z a -
sta-

nawiasz się, jak 
wygląda życie 
w klasztorze, jak 
to by było, gdy-
byś został zakon-

nikiem? A może myślisz nawet o powołaniu 
zakonnym? Z różnych stron słyszysz zapew-
ne: „Tam jest strasznie…”, „Nie idź tam, bo 
cię zamkną…”, „Tam żyje się w celi, odcię-
tym od świata…”, „Oni codziennie klęczą 
na grochu i się umartwiają… i do tego śpią 
w trumnach”… Może mówią ci: „Ty się 
nie nadajesz, nie wytrzymasz tam!”… Ja 
takie „straszne rzeczy” o klasztorze nieraz 

słyszałem, a kiedy powiedziałem, że jadę 
na rekolekcje do zakonników i chciałem 
zabrać z sobą kolegę, to stwierdził on, że na 
taki „heroizm” się nie zdobędzie, „bo tam 
na pewno jest ciężko i tylko sama modli-
twa i nic więcej”. Szybko jednak mogłem 
się przekonać, że klasztor nie taki strasz-
ny, jak go malują. Już trzynasty rok jestem 
w Zgromadzeniu i jakoś nie zauważyłem, by 
spełniły się te wszystkie „przewidywania” 
i opinie na temat klasztoru, jakie mieli moi 
znajomi i bliscy. 

Jeśli chcesz się przekonać, jak jest napraw-
dę, jak to jest być młodym zakonnikiem 
i choć na chwilę chciałbyś zobaczyć życie 
naszych braci kleryków, to zapraszam Cię 
do Tuchowa w pierwszy weekend maja.  

Klasztor 
nie taki straszny 

o. Artur Pruś CSsR
Centrum Duszpasterstwa Powołań

Dni Otwarte WSD Redemptorystów to okazja, by spraw-
dzić, jak to wszystko wygląda od środka. W programie m.in. 
Eucharystia i konferencje, ciekawe spotkania przygotowane 
przez braci kleryków oraz mecz w piłkę nożną z drużyną se-
minaryjną. Czy warto zaryzykować i przyjechać? Oceń sam… 
Oto, co o spotkaniach z redemptorystami (Dniach Otwartych 
i rekolekcjach) mówią ich uczestnicy:

Te rekolekcje przeżyłem wyjątkowo, ponieważ bardzo 
mocno doświadczyłem Pana Boga, zamieszkał w moim sercu 
i bardzo to czuję. Dziękuję bardzo wszystkim braciom i ojcom 
za niesamowitą atmosferę i niezwykły klimat. Dziękuję rów-
nież uczestnikom rekolekcji, bo bez nich nie byłyby one tak 
wyjątkowe. Dziękuję i pozdrawiam.  Szymon

To były moje pierwsze Dni Otwarte WSD, ale już wiem, 
że nie ostatnie. Zobaczyłem klasztor od wewnątrz, poznałem 
też wielu nowych znajomych. Udało nam się również zagrać 
w piłkę nożną, obejrzeliśmy mecz w siatkówkę Polska-USA. 
Mam nadzieję, że na następne Dni Otwarte też pojadę.  Kuba

Czym był dla mnie ostatni weekend? W pewnym sensie były 
to zwykłe „rekolekcje”, ale tak naprawdę przeżyłem niezwykły 
czas. Były to kolejne w moim życiu Dni Otwartych Drzwi WSD 
Redemptorystów. Które? Ciężko zliczyć. Za każdym razem mogę 
się dowiedzieć czegoś nowego o Zgromadzeniu Najświętszego 
Odkupiciela. Czas spędzony na modlitwie, rozmowach z ojcami 
redemptorystami czy klerykami zawsze wnosi do życia coś 
ciekawego. Z całego serca mogę polecić wszystkim młodym 
mężczyznom udział w takich spotkaniach.  Filip

Zgromadzenie Redemptorystów to jedno z niewielu miejsc, 
w którym drugi człowiek jest naprawdę ciekawy Twojej hi-
storii. Tutaj po raz pierwszy poczułem bliskość wspólnoty oraz 
zdałem sobie sprawę z wartości, jaką reprezentuję. W końcu, 
tutaj poczułem się dostrzeżony i kochany takim, jakim jestem. 
Życzę Ci, abyś też doświadczył tego niesamowitego przeżycia 
i gorąco zachęcam Cię do uczestnictwa w następnych reko-
lekcjach i Dniach Otwartych.  Wiktor

Myślę, że nie potrzeba tutaj nic więcej dodawać. Mam na-
dzieję, że wrażenia chłopaków, którzy znają redemptorystów 
i nie raz u nas się pojawiają, mówią same za siebie. Może 
już u nas byłeś, a może będą to twoje pierwsze Dni Otwarte 
w WSD Redemptorystów? Ufam, że kiedy tu przyjedziesz, 
powiesz tak, jak Janek: „Myślę, że jeszcze nie raz przyjadę 
do redemptorystów, bo nigdy nie przeżyłem czegoś takiego 
wspaniałego”. Nie zmarnuj tej okazji! 4-5 maja 2019 – Dni 
Otwarte WSD Redemptorystów w Tuchowie. ZAPRASZAMY! 
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Wydarzyło się Z życia seminarium postulat

Rocznica powstania
Radia Maryja  

30.11-02.12.2018
Jako wspólnota Postulatu udaliśmy się w kierunku 

Torunia, by uczestniczyć w świętowaniu 27. rocznicy 
powstania Radia Maryja. Na miejscu pomagaliśmy 
rozlokować przybyłych pielgrzymów, później zaś 
uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii. Kolejnego 
dnia zwiedziliśmy Sanktuarium  Matki Bożej Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji  i Św. Jana Pawła II w Toruniu.

Rekolekcje Powołaniowe  
04-08.02.2019

Od 4 do 8 lutego w naszym domu zakonnym odbywały się 
rekolekcje powołaniowe, na które przybyło 13 młodych męż-
czyzn, w tym 8 z Białorusi. Przewodnikiem podczas tych dni 
był o. Tymoteusz Macioszek CSsR, opierając naukę na Słowie 
Bożym i osobistym świadectwie. Jako wspólnota Postulatu 
włączyliśmy się aktywnie w program rekolekcji.

Wydarzyło sięZ życia seminarium nowicjat

Odwiedziny 
kolędowe
27-30.12.18

W trakcie tych dni, odpowiednio 
przebrani, ze śpiewem kolęd i życze-
niami, odwiedzaliśmy lubaszowskie 
rodziny, aby przynosić im radość z naro-
dzenia naszego Pana. Rodziny przyjmo-
wały nas z życzliwością i serdecznością, 
a rozmowom nie było końca. Dzięki tym 
spotkaniom mogliśmy lepiej poznać 
parafian, co sprawiło nam wiele radości. 

Wycieczka do Krakowa
14.01.2019

Rano wyjechaliśmy 
na jednodniową wy-
cieczkę do Krakowa. 
Po przyjeździe od razu 
zabraliśmy się do zwie-
dzania -  za główny 
cel obraliśmy Katedrę 
na Wawelu. Mieliśmy 
okazję zobaczyć także Bazylikę Mariacką, kościół 
franciszkanów i cerkiew prawosławną. Dzięki temu 
wyjazdowi mogliśmy spędzić więcej czasu ze sobą 
i odrobinę odpocząć.

Imieniny o. Magistra
19.01.2019

To był ważny dzień w naszym domu. Swo-
je imieniny obchodził o. Mariusz Chyrowski, 
magister nowicjatu. Jako prezent przygo-
towaliśmy naszą interpretację „Tryptyku 
Rzymskiego” św. Jana Pawła II.  Po przedsta-
wieniu i złożeniu solenizantowi życzeń, uda-

liśmy się na 
dalsze świę-
towanie do 
klasztorne-
go refekta-
rza. 

Połowinki 
19-21.02.2019 

W tych dniach od-
były się tzw. połowin-
ki nowicjatu. Droga 
wiodła do Zakopane-
go, ale trafiliśmy tam 
nietypową trasą, po-
nieważ powędrowa-
liśmy przez Słowację. 
Tam odwiedziliśmy 
Michalovce i Vranov. Zwiedziliśmy klasztor redemp-
torystów i bazylikę, w której spoczywają relikwie 
bł. Dominika Metodego Trčki. Po miłym spotkaniu 
z siostrami redemptorystkami udaliśmy się w dalszą 
podróż. Na miejscu czekali już na nas postulanci, którzy 
spędzali swoje ferie zimowe na Podhalu. Następnego 
dnia spacerowaliśmy Doliną Chochołowską, nawie-
dziliśmy także  sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach. Ostatniego dnia, wracając do Lu-
baszowej, odwiedziliśmy Podoliniec i drugi dom 
naszego nowicjactu. Po spotkaniu z o. Radosławem 
i zjedzeniu obiadu wyruszyliśmy w drogę.  

Orszak Trzech Króli  
06.01.2019

W tym roku, podobnie jak w poprzednich 
latach, włączyliśmy się w pomoc przy organizacji 
Orszaku Trzech Króli. Postulanci wspomogli 
kadrę aktorską, wcielając się w różne postacie 
m.in. diabła i Trzech Mędrców.

Ferie  
18-26.02.2019

W końcu nadszedł czas na 
odpoczynek… Wraz z przełożo-
nymi udaliśmy się do Kościeli-
ska , gdzie mogliśmy wspólnie 
spędzić czas ferii w ciekawy 
i dobry sposób. Była okazja 
spróbowania sił w sportach 
zimowych. Wyruszaliśmy tak-
że na piesze wycieczki, aby, 
doświadczając Boga w pięk-
nie przyrody, zacieśniać relacje 
z Nim i w naszej wspólnocie.
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Wydarzyło się Z życia seminarium studentat

Spotkanie wspólnot 
formacyjnych

09.11.2018
Z okazji kolejnej rocznicy powstania naszego 

Zgromadzenia, w Tuchowie odbyło się spotka-
nie wspólnot formacyjnych: postulatu, nowi-
cjatu, studentatu i junioratu . Jego celem było 
lepsze poznanie się poznanie się współbraci. 
Działo się to podczas spotkań i rozmów przy 
kawie, jak również w trakcie przedstawienia 
historii powstania Redemptorystów. Wszy-
scy zostali podzieleni na kilka grup, z których 
każda miała zaprezentować inny etap rozwoju 
Zgromadzenia. Twórcy i aktorzy wykazali się 
przy tym niemałą kreatywnością i wieloma ta-
lentami.

Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

Medytacja wigilijna
24.12.2018

Koło poetyckie zorganizowało medy-
tację nad tekstami św. Jana od Krzyża 
i św. Teresy z Avilla pt. „Cicha noc jest 
dla Wielkiej Nocy”. Wydarzenie to miało 
miejsce w tuchowskiej bazylice o godz. 
21.00 i wprowadziło wiernych w nastrój 
zadumy i refleksji nad tajemnicą Wcie-
lenia.

„Maryja drogą
niepodległości”

09.11.2018
W dniu, w którym przypada rocznica 

założenia Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela, zorganizowaliśmy program 
słowno–muzyczny, składający się z części 
maryjnej i patriotycznej, nawiązujący swo-
ją treścią do tej szczególnej dla nas daty 
oraz obchodzonego w całym kraju stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Nasz występ zgromadził ponad 100 osób 
z Tuchowa i okolic.

Orszak Trzech Króli
6.01.2019

Miłość 15.02.2019
W lutym patronem czuwania z cyklu „Droga wewnętrz-

na” był św. Gerard, tematem zaś cnota miłości. Rozwa-
żania prowadził o. Michael Brehl – przełożony generalny 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, który w tym 
czasie odwiedził nasze seminarium.

Mistrzostwa Polski
23.02.2019

Reprezentacja naszego seminarium udała się 
do Warszawy na Mistrzostwa Polski Wyższych 
Seminariów Duchownych w piłkę nożną halową. 
Redemptoryści nie mieli łatwych przeciwników 
w grupie, gdyż grali z mistrzami oraz wicemi-
strzami turnieju, ale ostatecznie są zadowoleni 
z wyniku rozgrywek.

Ślad losu
8.03.2019

Po raz kolejny grupa braci kleryków wyruszyła 
z oratorium drogi krzyżowej „Ślad losu”, napisanej 
przez redemptorystów w latach 80-tych. W tym roku 
tę szczególną modlitwę podczas Wielkiego Postu mieli 
okazję przeżywać wraz z redemptorystami wierni 
w Tylmanowej, Łodzi, Stróżnej i w Tuchowie.

Dzień skupienia 
9.03.2019

Marcowy dzień skupienia dla nas przeprowadził  
ks. bp Leszek Leszkiewicz. W czasie rozważań ksiądz 
biskup skierował naszą uwagę na mękę Chrystusa 
i cierpienie Boga, dał kilka też wskazówek dotyczących 
tego, jak współcześnie stawać się świętym kapłanem 
i zakonnikiem.

Mistrz Polski
29.11.2018

Brat Robert 
Borzyszkowski 
zdobył – jako 
pierwszy redemp-
torysta w historii 
– tytuł mistrza 
Polski w tenisie 
stołowym. Tur-
niej, zorganizowa-
ny dla kleryków, 
odbył się po raz 21. 
w WSD w Często-
chowie.

Urodziny Radia Maryja
1 – 2.12.2018

Kilku braci kleryków udało się do Torunia, by 
świętować 27. rocznicę założenia Radia Maryja. 
Uroczystość ta zgromadziła ok. 10 tysięcy osób.

XII Misyjny Jarmark 
z Aniołami
16.12.2018

Kolejna edycja przedświątecznego kierma-
szu organizowanego przez Redemptorystow-
skie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji miała 
na celu wsparcie potrzeb misji w prowincji 
Resistencia w Argentynie. Dzięki pomocy 
wielu ludzi zaangażowanych w to dzieło 
udało się zebrać ponad 30 000 zł.

Po raz drugi w Tuchowie odbył się 
Orszak Trzech Króli. W wydarzeniu 
wzięli aktywnie udział bracia klerycy, 
wcielając się w role mędrców, papieża 
oraz narratora.
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Dni Otwarte w Postulacie, 8-9.12.2018 - kaplica domowa Redemptorystów w Paczkowie

Prowadzący - o. Szczepan Hebda CSsR W kaplicy Postulatu

Rekolekcje powołaniowe w Bardzie, 
4-8.02.2019 - w Kaplicy Górskiej

W kaplicy

Rekolekcje powołaniowe w Bardzie, 4-8.02.2019 
- o.Tymoteusz z ekipą ze Szczecinka

Dni Otwarte w Postulacie, 8-9.12.2018 - wizyta w Paczkowie Wypad na Brzankę

Rekolekcje powołaniowe w Lubaszowej 21-25.01.2019 - spotkanie organizacyjne

Podczas konferencji z o. Przemysławem Ilskim CSsR Wyjście do Tuchowa

Z braćmi klerykami w tuchowskich Piwnicach Msza z o. Walerym Maziukiem CSsR w kaplicy w Łomnicy

Centrum Duszpasterstwa Powołań Centrum Duszpasterstwa Powołań



Bitwa na śnieżki

Pomoc przy scholi dziecięcej Bal Wszystkich Świętych

Trzej Królowie...

Aktorzy Jasełek w Zamku

Strojenie kaplicy na Boże Narodzenie

Postulat Przed Bramą Miłosierdzia w Łagiewnikach

Uczestnicy rekolekcji na punkcie widokowym W trakcie konferencji - Dni Otwartych Drzwi

Postulat

Zwiedzanie Paczkowa
W Amfiteatrze na Górze Świętej Anny

z Ojcem Generałem Michaleme Brehlem Zwiedzając Toruń ...
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Urodziny o. socjusza Józefa

Modlitwy podczas wizyty o. Generała

Dwaj aniołowie w Krakowie Bracia na spacerze

Nowicjusze słuchają o. Generała

Pierwsza tura rekolekcji powołaniowych

Frzyzjer lub dentysta

U sióstr redemptorystek we Vranowie

Przygotowanie na święta

Rozmowa w sali wspólnej

Spotkanie z krewnymi br. Kacpra

Z o. Grzywaczem i Patronką misji

Nowicjat Nowicjat



Czuwanie - Droga wewnętrzna - Pokora

Czuwanie - Droga wewnętrzna - Miłość

XII Jarmark z Aniołami

Błogosławieństwo figury św. Alfonsa Nowa figura św. Alfonsa

Dzień skupienia z bp Leszkiem Leszkiewiczem XI Halowe Mistrzostwa Polski WSD

Wizyta o. Generała

Imieniny o. Prowincjała Kolęda

Regionalny zjazd ZM Wschód we Wrocławiu Spotkanie Stowarzyszenia Nadzieja

Studentat Studentat
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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

Opłat za prenumeratę prosimy dokonywać przekazem pocztowym
albo na konto 47 1020 4955 0000 7102 0097 3370  

z dopiskiem „Rodzina Odkupiciela”

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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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 łaskawy
nieskory do gniewui bardzo łagodny.

                                                     Ps103,8

Obfite w Nim


