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

Ożywiana bowiem słowem Bożym daje 
świadectwo Chrystusowi, 

w tajemnicy Eucharystii nieustannie 
pielgrzymuje z Chrystusem do Ojca, 

rozpalona duchem apostolskim 
postępuje w miłości.
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Słowo o. Rektora

Fidelis servus 
et prudens

Dwieście lat temu, 15 marca 1820 r., odszedł do domu Ojca wielki apostoł 
Warszawy i Wiednia, pierwszy zaalpejski Wikariusz Generalny Zgromadze-
nia Najświętszego Odkupiciela, patron piekarzy i czeladników, a zarazem 

odnowiciel katolicyzmu w Austrii u progu XIX wieku – św. Klemens Maria Hofbauer. 
Po uroczystościach pogrzebowych w katedrze św. Stefana, zmarły w opinii świętości 
redemptorysta został pochowany na Cmentarzu Romantyków, zaś na jego płycie na-
grobnej współbracia i przyjaciele wyżłobili prosty, ale jakże wymowny napis: Fidelis 
servus et prudens - Sługa wierny i roztropny.

Oddajemy w ręce drogich i czcigodnych P.T. Czytelników ten nowy numer naszego 
seminaryjnego periodyku, trwając w radości pustego Grobu i spotkania ze Zmartwych-
wstałym Panem. Wpatrując się w świetlany przykład św. Klemensa, wierni redemp-
torystowskiej tradycji, pragniemy w naszej seminaryjnej wspólnocie wciąż na nowo 
doświadczać, jakim błogosławieństwem i przywilejem jest naśladowanie miłosiernego 
Pana, który przychodzi do nas mimo zamkniętych drzwi. Zapewniamy Was o naszej 
duchowej bliskości i o stałej pamięci modlitewnej. Prosimy również z pokorą i ufnością 
o Wasze wsparcie w dziele formacji następnych pokoleń redemptorystów, gorliwych 
świadków obfitego Odkupienia.

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie  
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów biuletynu 

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

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –

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

w formie elektronicznej.

W celu zaprenumerowania za dowolną ofiarę „Rodziny Odkupiciela”, prosimy o kontakt z Redakcją  

(adres przy spisie treści). 
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Najpiękniejsza rzecz

W drodze do...

br. Patryk Reczek CSsR
Rok IV

 po tej stronie 
nieba

Rzeczywistość materialna i duchowa przenikają się nawzajem. Możemy to zrozumieć, 

patrząc na nas samych. Czy jest ktoś w stanie oddzielić całkowicie swoje życie 

cielesne od tego duchowego? Czy umie wytyczyć granicę, po przekroczeniu której 

zaczyna się już to drugie?

We wspólnocie
Przejdźmy teraz do tego bar-

dziej widzialnego wymiaru, nie 
zapominając jednak o tym, co 
powiedziałem w pierwszym 
zdaniu tego artykułu. Euchary-
stia jest momentem, w którym 
przeżywam moją osobistą wiarę 
i pobożność. Zawsze jednak ma 
ona miejsce we wspólnocie Ko-
ścioła. W moim przypadku jest 
to najczęściej wspólnota semi-
naryjna. Spotykamy się razem 
w kaplicy, by jako bracia i ojco-
wie redemptoryści stanąć przed 
Bożym obliczem. Jednoczymy się 
na modlitwie, nie zatracając przy 
tym naszej różnorodności. Każdy 
z nas jest inny i inaczej przeżywa 
swoją relację z Bogiem. Podczas 
Mszy Świętej, oprócz wzmacnia-
nia więzi ze Stwórcą, umacniamy 
także wzajemną miłość między 
sobą. Stanowi to fundament na-
szego życia zakonnego.

Rzeczywistość Eucharystii, 
o której pisałem wyżej, jest 
ideałem, do którego staram się 
ciągle dorastać. Jego realizacja 
w codzienności nie jest jednak 
tak oczywista i prosta – o takie 
przeżywanie Eucharystii trzeba 
często zawalczyć, zwłaszcza, gdy 
uczestniczy się we Mszy Świętej 
codziennie, a tak jest w moim 
przypadku. Dlatego właśnie 
największym zagrożeniem, jakie 
może się przytrafić, jest popadnię-
cie w rutynę. Każdy dzień życia 
seminaryjnego jest podobny do 
siebie, stąd też i Eucharystia może 
spowszednieć. Jak się przed tym 

Dokładnie z tym samym zjawiskiem 
stykamy się podczas każdej Mszy 
Świętej. Zarówno tej sprawowanej 

w sposób bardzo uroczysty w miejskiej katedrze, 
jak i tej w maleńkim, wiejskim kościółku w dzień 
powszedni. Rzeczywistość duchowa wyraża się 
poprzez słowa oraz materialne, widzialne znaki 
i symbole.

Jestem w trakcie szóstego roku formacji za-
konnej i przygotowuję się do przyjęcia święceń 
kapłańskich. Sprawowanie liturgii jest podsta-
wowym zadaniem kapłana katolickiego, dlatego 
chciałbym podzielić się z Wami moim doświad-
czeniem przeżywania codziennej Mszy Świętej 
w seminarium duchownym.

Patrząc na Chrystusa
Życie chrześcijańskie wypływa z Eucharystii 

i do niej prowadzi, dlatego powinna być ona dla 
każdego kleryka najważniejszym momentem 
dnia. To w niej spotykam się z realnie i mate-
rialnie obecnym wśród nas Chrystusem. To On 
jest najważniejszym formatorem, który kształtuje 
moją osobowość i daje rozwój w powołaniu. Od 
tego, jak będę przeżywał swoją relację z Nim, 

zależy to, jakim będę w przyszłości kapłanem. 
Jeśli moje serce będzie blisko Jego serca, to na-
uczy się bić tym samym rytmem. Tylko w ten 
sposób może stać się ono sercem prawdziwie 
pasterskim na wzór Jezusa – Dobrego Pasterza, 
a gdzie lepiej wsłuchiwać się w Jego głos, jeśli nie 
podczas Mszy Świętej? Najpierw słucham Jego 
słowa, następnie uczę się, jak oddawać swoje 
życie za ludzi, tak jak On uczynił to na Kalwarii.

Msza Święta to również moment najbar-
dziej intymnego zjednoczenia z Panem Jezu-
sem. Czy można bardziej zbliżyć się do Boga 
niż poprzez spożycie Jego Najświętszych Ciała 
i Krwi? To nie jest tylko symbol – Bóg napraw-
dę daje się nam jako pokarm. Podchodzenie 
z taką świadomością do tych Najświętszych 
Tajemnic naszej katolickiej wiary rozbudza 
miłość, wdzięczność i przywiązanie do Boga. 
Ten, kto chce naśladować swojego Nauczyciela  
i stawać się takim, jak On, musi blisko Niego 
przebywać. Dla ucznia Chrystusa nie ma in-
nej drogi. Jako kandydat do kapłaństwa tym 
bardziej powinienem stale na nowo rozbudzać 
w sobie pragnienie zjednoczenia się z Jezusem 
w Komunii Świętej.
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W drodze do... W drodze do...

br. Paweł Głodowicz CSsR
Rok V

Dziękuję, że brat przynosi mi 

Boga

ustrzec? Myślę, że tę sytuację można porównać 
do relacji małżonków z kilkuletnim stażem. By 
ożywiać swoją więź, sięgają często do tej pierw-
szej miłości, która zrodziła się pomiędzy nimi. 
Przekładając to na grunt Mszy Świętej, można 
stwierdzić, że trzeba sercem powrócić do tych 
pierwszych przejawów miłości do Boga, tego 
pierwszego zakochania, aby nie popaść w me-
chaniczne przeżywanie Eucharystii. To pozwoli 
w sposób żywy i ciągle nowy uczestniczyć we 
Mszy Świętej, mimo iż jej przebieg jest zawsze 
taki sam.

„Sztuka” celebracji
Kiedy jestem na Eucharystii, nawet nie uświa-

damiając so-
bie tego do 
końca, przy-
g o t o w u j ę 
się również 
do jej cele-
b ro w a n i a . 
Msza Święta 
to także ściśle 
o k r e ś l o n e 
r y t u a ł y 
i  obrzędy, 
które trzeba 
sprawować 
z g o d n i e 

z wolą Kościoła. Ojciec Święty Benedykt XVI 
powiedział kiedyś: „W sprawowaniu liturgii 
decyduje się przyszłość wiary i Kościoła”. To 
jest konkret. Gdy patrzę na kapłana przewodni-
czącego Mszy Świętej, mogę dostrzec, jakie jest 
jego życie wiarą. W sposobie celebracji Miste-
rium Eucharystii wyraża się to, co celebrans ma 
w sercu. Wiara nie jest bowiem tylko sprawą 
prywatną, ale udziela się również tym, którzy 
są wokół. Dlatego tak ważne jest nie tylko to, 
ŻE odprawia się Mszę, ale również to, JAK się 
ją odprawia. Gdy liturgia będzie piękna, wtedy 
z łatwością będzie można dostrzec, że naprawdę 
jest to „najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba”.

Wzorem Założyciela
Jestem redemptorystą i jako duchowy syn  

św. Alfonsa de Liguori, założyciela naszego Zgroma-
dzenia, staram się swoją duchowość kształtować 
w oparciu o jego rady i wskazania. Pozwolę sobie 
przytoczyć tutaj jedną z jego myśli, dotyczącą spo-
sobu uczestniczenia we Mszy Świętej: „Aby zatem 
z wielkim pożytkiem w niej uczestniczyć, trzeba 
zważyć na cele, dla których została ona ustano-
wiona, to znaczy: 1) aby oddać cześć Bogu; 2) aby 
mu podziękować za dobrodziejstwa; 3) aby zadość-
uczynić za nasze grzechy; 4) aby otrzymać łaski”. 

Nie zawód,  
lecz powołanie

Życie liturgiczne sprawia, że seminarium nie 
jest jakąś szkołą do nauczenia się konkretnego 
zawodu. Żaden kapłan nie może być urzędnikiem! 
Mam stawać się uczniem Chrystusa, realizując 
powołanie kapłańskie i zakonne, którym On mnie 
obdarzył. Stawianie kapłaństwa w szeregu wielu 
innych zawodów jest całkowitym przekreśle-
niem Bożego zamysłu o nim. Zdarza się jednak, 
że tak do tego podchodzą zarówno duchowni, 
jak i świeccy. Właściwe uczestnictwo we Mszy 
Świętej nie pozwala na takie myślenie i przed 
nim chroni. W osobie sprawującego Eucharystię 
jest obecny sam Pan Jezus. To nie jest tylko teo-
ria czy pobożne teologiczne życzenie – to jeden 
z ważniejszych elementów naszej wiary. Rodzi 
on również we mnie – jako w przygotowującym 
się do przyjęcia święceń kapłańskich – ogromne 
poczucie odpowiedzialności. Jezus chce, by czło-
wiek (kapłan) użyczył mu swojego ciała, aby 
On mógł działać; by to, co niewidoczne, mogło 
wyrazić się w tym, co widzialne. 

Na koniec mam prośbę do Was, którzy czytacie 
ten artykuł: pamiętajcie w swoich modlitwach 
o tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, 
oraz o tych, którzy już otrzymali święcenia, bo 
jak powiedział św. Jan Paweł II: „Takich będziecie 
mieli kapłanów, jakich sobie wymodlicie”.

Niespełna rok temu, w Wielkim Ty-
godniu, po zakończeniu rekolekcji 
wielkopostnych, z delikatnym lę-

kiem i niepewnością ukląkłem przed Ojcem 
Prowincjałem i przyjąłem posługę akolitatu. 
Wybrzmiały wtedy słowa: „Przyjmij naczynie 
z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak 

postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi 
przy stole Pańskim”. Zadanie i wyzwanie – dwa 
w jednym! Posługa akolity wymaga ode mnie 
wielkiej odpowiedzialności, ponieważ Kościół 
obdarzył mnie zaufaniem, dając do rąk to, co 
ma najcenniejszego i najświętszego – CIAŁO 

JEZUSA CHRYSTUSA. 
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Rzeczywiście, od tego momentu przybliżyłem się 
do ołtarza – nie tylko duchowo, jeszcze bardziej 
miłując Eucharystię i Najświętszy Sakrament, 
ale też fizycznie – na Mszy Świętej stoję obok 
kapłana i pomagam w celebracji wielkiej ta-
jemnicy wiary. 

Eucharystia zawsze była czymś ważnym 
w moim życiu, ale teraz nabiera ona zupełnie 
innego charakteru. Do uczestnictwa i posługi 
muszę się przygotować – i to bardzo kon-
kretnie, budząc w sobie świadomość, że 
biorę udział w najważniejszym momencie 
dnia. Nic ważniejszego już się w nim nie 
wydarzy. Motywuje mnie to do tego, 
abym zawsze był przygotowany do Mszy 
Świętej poprzez wzbudzenie w sobie in-
tencji oraz  prosty wymiar zewnętrzny, 
jakim jest, przygotowanie mszału, który 
mam „obsługiwać” w czasie liturgii. 

Pięknym, ale też uświadamiającym mi moją 
niegodność doświadczeniem jest posługa szafarza 
nadzwyczajnego , do której zawsze przystępuję 
z drżeniem rąk. Wielokrotnie miałem możliwość 
podawać Komunię Świętą w czasie Eucharystii, 
zwłaszcza w te dni i święta, gdy jest zdecydowa-
nie więcej wiernych. To jest moment, kiedy czuję 
się bardzo potrzebny Chrystusowi – On potrzebu-

je moich dłoni, abym dawał Go ludziom, którzy 
na Niego czekają. W sercu i w głowie pobrzmiewa 
mi jednak myśl zaczerpnięta z Ewangelii: sługą 
nieużytecznym jestem. 

Najbardziej charakterystycznym czasem dla 
naszej parafii i sanktuarium w Tuchowie, kiedy 
akolita może się wykazać dyspozycyjnością 
i ofiarnością dla Ludu Bożego, jest Wielki Od-
pust Tuchowski. W czasie tych kilku dni miałem 

okazję rozdać kilkaset (jeżeli nie kilka 
tysięcy) Komunii Świętych – to była dla 
mnie ogromna radość i duma. Gdyby 
zaszła taka potrzeba, mógłbym udzielać 
Ciała Pańskiego jeszcze więcej, bo do tego 
powołał mnie Chrystus, a przeznaczył 
i posłał Kościół. Na to wezwanie pokornie 
odpowiadam: „Oto ja, poślij mnie”. 

Innym ważnym zadaniem należącym 
do akolity jest puryfikacja, czyli oczyszcze-

nie naczyń liturgicznych (kielicha oraz pateny, 
a czasem także cyborium) z cząstek Ciała i Krwi 
Pańskiej. Wymowne są wtedy słowa modlitwy, 
którą puryfikujący odmawia w ciszy: „Panie, daj 
nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy 
ustami, i dar otrzymany w doczesności niech się 
stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne”. 
Zawsze z wielką troską dokonuję tego aktu. Nie-

którym może wydawać się, że robię to długo, ale 
to tylko ze względu na dbałość o każdy, nawet 
najmniejszy fragment Ciała Chrystusowego. 
Nie umiem i nie potrafię podchodzić do tego 
jak do zawodu czy jakiegoś rzemiosła – to jest 
zupełnie inna rzeczywistość. To DAR otrzymany 
w doczesności – tutaj na ziemi, który jest dla 
nas pokarmem i lekarstwem na życie wieczne.

Akolici naszego seminarium obejmują szcze-
gólną troską chorych i starszych parafian, niemo-
gących  uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. 
Zanoszą im Najświętszy Sakrament chwilę po 
zakończeniu Mszy Świętej – to dla tych ludzi 
piękny i ważny znak jedności z całym Kościołem 
i wspólnotą parafialną. Niesamowitą, poruszającą 
mnie i wywołującą łzy jest ogromna wdzięczność 
osób starszych, samotnych i chorych, do których 
jako akolita docieram z Najświętszym Sakramen-
tem. Słysząc od „mojej babci” (tak nazywamy 
naszych podopiecznych, których odwiedzamy) 
słowa: „Dziękuję, że brat przynosi mi Boga. Gdy-
by Was nie było, nie byłoby komu, przynosić mi 
Boga”, zawsze czuję, że dotyka to mojego serca. 
Nie wiem wówczas, co mam powiedzieć: nie 
ma za co? Proszę bardzo? Nie trzeba dziękować, 
od tego jestem? Owszem, dziękczynienie nale-
ży się, ale nie mnie, tylko Jezusowi. Tu znowu 

wraca myśl: sługo nieużyteczny, zobacz w czym 
uczestniczysz i czego dotykasz! 

Jak wspomniałem na początku, dzięki posłudze 
akolity w moim sercu rozpala się coraz większa 
miłość i cześć do Najświętszego Sakramentu. 
Bardziej świadomie i aktywniej przeżywam każ-
dą Eucharystię. W naszej formacji seminaryjnej 
i duchowości, którą zostawił nam św. Alfons, 
cześć dla Jezusa Eucharystycznego jest mocno 
zakorzeniona i widoczna. Każdego dnia zaleca 
się współbraciom nawiedzenie Najświętszego 
Sakramentu – to tak mocno weszło w rytm mo-
jego dnia, że zawsze odprawiam nawiedzenie, 
spędzając czas z Jezusem, a gdy tego ważnego 
punktu zabraknie, dotkliwie to odczuwam. Pragnę 
spędzać czas na adoracji, bo tam jestem z Panem 
Jezusem, siadam u Jego stóp i słucham tego, co 
On chce mi powiedzieć. Dzielę się z nim tym, 
co aktualnie przeżywam i czym żyję. Mówią 
o papieżu Franciszku, że „opala się przez godzinę 
przed Najświętszym Sakramentem i stamtąd 
wynosi moc, stamtąd wynosi siłę” – podobny 
efekt zauważam u siebie. Czas spędzony przed 
Chrystusem Eucharystycznym daje mi siłę i moc, 
daje napęd do tego wszystkiego, co przede mną. 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że Najświętszy 
Sakrament jest wystawiony do adoracji w naszej 
kaplicy, a ja miałbym tam nie pójść i nie spędzić 
choćby piętnastu minut na rozmowie z Jezusem. 
Co może być ważniejszego nad Niego?

Każdego dnia proszę Pana Jezusa o łaskę głę-
bokiego przeżywania Ofiary Eucharystycznej, 
by uzdalniał mnie do poznania znaczenia czyn-
ności, które będę wykonywał. Mam stawać się 
przedłużeniem Jego rąk na ziemi, być gotowym 
docierać tam, gdzie On mnie posyła. Powinienem 
umieć rezygnować z siebie, abym sam stawał się 
duchowym darem przyjemnym Bogu, a swoją 
posługę spełniał z wiarą i miłością w służbie 
braciom. Moją modlitwą niech będą słowa pieśni: 
„Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię 
Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś 
w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, 
Jezu, dzieci Twe”. 

Oto ja, 
poślij 
mnie.



10 11

o. Paweł Zyskowski CSsR
Duszpasterz w Tuchowie
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Liturgia 

neokatechumenalna

Przez ten artykuł chcę podzielić się moim 
doświadczeniem liturgii eucharystycznej 
na Drodze Neokatechumenalnej. Począ-

tek samej Drogi sięga roku 1964 oraz człowieka, 
który nazywał się Kiko Argüello. Ten niezwy-
kle utalentowany młody artysta był uczniem 
samego Pabla Picassa. W pewnym momencie 
swojego życia utracił jego sens, doznał załamania 
egzystencjalnego. Zamieszkał na madryckim wy-
sypisku śmieci wśród najbardziej opuszczonych 
i ubogich. Tu, między bezdomnymi i cygana-
mi, odnalazł poczucie sensu 
życia i nawrócił się. Wkrótce 
dołączyła do niego studentka 
chemii Carmen Hernández. Na 
prośbę samych ubogich zaczęli 
im głosić Ewangelię. Po pew-
nym czasie, na prośbę biskupa 
Madrytu Casimiro Morsillo 
i z pomocą kilku kapłanów, to 
doświadczenie – odkrywania 
chrześcijaństwa i istoty chrztu 
poprzez słowo Boże, liturgię 
i wspólnotę, zainicjowane 
zostało w kilku hiszpańskich 
parafiach. W 1968 r. Kiko i Car-
men razem z ks. Francesco 
Cuppini zapoczątkowali Drogę 
w pierwszej parafii w Rzymie 
– parafii pw. Męczenników 
Kanadyjskich. 25 lat później Droga Neokatechu-
menalna jest obecna niemal we wszystkich krajach 
i kontynentach świata. 

Mój pierwszy kontakt z Drogą Neokatechume-
nalną miał miejsce w 2004 r. podczas rekolekcji 
seminaryjnych przygotowujących do nowe-
go semestru naukowego. Wcześniej słyszałem 
o Drodze tylko jakieś ogólniki. Kontakt z ludź-
mi z Drogi miał miejsce na Mszy prymicyjnej 
u mojego starszego współbrata o. Sylwestra 
Pactwy w Gdyni. W jego rodzinnej parafii właśnie 
Wspólnota Neokatechumenalna zorganizowała 
całą uroczystość. Po pięciu latach od święceń, na 
mojej już drugiej placówce, wraz z proboszczem 

podjęliśmy decyzję, żeby w parafii powstała 
Wspólnota Neokatechumenalna. I tak się stało. 
W 2014 r. po katechezach w szczecineckiej pa-
rafii Ducha Świętego zawiązała się niewielka 
wspólnota, w której posługiwałem. W naszej 
Prowincji na dzień dzisiejszy przy trzech para-
fiach istnieją Wspólnoty Neokatechumenalne: 
w Gdyni, Toruniu i Szczecinku. 

Struktura Drogi Neokatechumenalnej po-
dobna jest do stolika opartego na trzech nogach. 
Jeżeli którąś z nich się odejmie, stolik się wywróci. 

Tym  „trójnogiem” jest słowo 
Boże, Liturgia Eucharystycz-
na i wspólnota. W Statucie 
Neokatechumenatu, zatwier-
dzonym ostatecznie przez 
Benedykta XVI w 2008 r., 
temat liturgii zawarty jest 
w Sekcji 2, Art. 12 i 13. Mówi 
on o tym, że Liturgia jest bar-
dzo istotnym czynnikiem we 
wtajemniczeniu chrześcijań-
skim. Punktem odniesienia 
jest liturgia Wigilii Paschalnej. 
Idąc za Statutami, możemy 
przeczytać: „Centrum i źró-
dłem życia chrześcijańskie-
go jest misterium paschalne, 
przeżywane i sprawowane 
w nadzwyczajny sposób 

podczas Świętego Triduum, którego wspaniały 
blask opromienia światłem cały rok liturgiczny. 
Dlatego jest ono osią Neokatechumenatu, który 
jest właśnie ponownym odkrywaniem wtajem-
niczenia chrześcijańskiego”.

Przyglądając się bliżej samej liturgii, możemy 
dostrzec pewne różnice w stosunku do znanej 
nam z kościołów liturgii. Po pierwsze, Eucharystia 
sprawowana jest w małej wspólnocie już po 
pierwszych nieszporach niedzielnych, w sobotni 
wieczór. Jest ona otwarta dla każdego. Jest to 
nawiązanie do pierwszych chrześcijan, którzy 
„wchodzili w niedzielę” właśnie Eucharystią. 
Po drugie, celebracja Eucharystii powinna być  
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przygotowana pod kierunkiem 
prezbitera przez kolejne grupy ze 
wspólnoty, które opracowują krótkie 
wprowadzenia do czytań, dobierają 
śpiewy, przygotowują chleb, wino 
i kwiaty oraz troszczą się o piękno 
i godność znaków liturgicznych. Po 
wtóre, po Ewangelii każdy może 
podzielić się, co dotknęło go w liturgii 
słowa. Następnie kapłan wygłasza 
homilię. Znak pokoju przekazują 
sobie wszyscy nawzajem przez po-
całunek pokoju, tak jak to bywało 
dawniej. Czyni się to po modlitwie 
wiernych, a przed przygotowaniem 
darów. Na ołtarzu składa się na dużej 
patenie wcześniej upieczoną z mąki 
i wody macę oraz w dużym kielichu 
wino i wodę. Każdy przyjmuje Ciało 
Pańskie i Krew na swoim miejscu 
w postawie stojącej. Prezbiter nie-
jako rozrywa Ciało Pańskie na mniejsze 
kawałki i składa na dłoniach przyjmują-
cych Komunię. Następ-
nie podchodzi z kielichem 
i podaje Krew Pańską do 
spożycia. Bardzo wiele 
w przygotowaniu wspól-
noty i przeżywaniu przez 
nią Eucharystii zależy od 
podejścia samego pre-
zbitera. 

Widziałem ludzi, któ-
rzy bardzo głęboko prze-
żywali bliskość z Jezusem 
w słowie Bożym, w po-
staciach eucharystycz-
nych i we wspólnocie. 
Sam tak ją przeżywałem. 
Widziałem, jak się zmie-
nia podejście poszczegól-
nych ludzi do liturgii oraz ich życie. W tak 
niewielkiej wspólnocie nie jest się anoni-

mowym. Każdy bierze w niej czynny udział, 
czy to przez podzielenie się świadectwem 
czy przez przygotowanie samej liturgii. 

Mam w pamięci prze-
pięknie ozdobione kwia-
tami ołtarze i wspólny 
śpiew, może trochę inny 
niż znany z kościołów. 
Śpiew Wspólnot Neo-
katechumenatlnych czer-
pie z kultury hiszpańskiej 
i flamenco, oparty jest na 
akompaniamencie gitar 
i różnych innych instru-
mentów, ale zawsze 
nawiązujący do Pisma 
Świętego. 

Takie jest moje do-
świadczenie tego „ka-
wałka” Kościoła, jakim 
jest Liturgia Neokatechu-

menalna, którym chcę się z Wami, Drodzy 
Czytelnicy, podzielić. 

o. Łukasz Baran CSsR
Kapelan Wojewódzkiego Szpitala  

Zakaźnego w Warszawie

Szpital 
miejsce spotkania z Bogiem

W adhortacji apostolskiej Ecclesia 
in Europa św. Jan Paweł II wśród 
priorytetowych zadań duszpa-

sterskich stojących przed Kościołem w Europie 
wymienia posługę miłosierdzia, w której ważne 
miejsce zajmuje troska o chorych. We wspomnia-
nej adhortacji papież pisze: „Troskę o chorych 
winno się uważać za jeden z priorytetów. W tym 
celu należy zabiegać z jednej strony o odpo-
wiednie duszpasterstwo w różnych miejscach 
cierpienia, na przykład przez obecność kapelanów 
w szpitalach, a z drugiej strony wspierać rodziny 
osób chorych. Ponadto trzeba odpowiednimi 
środkami duszpasterskimi wspierać personel 
medyczny i paramedyczny w trudnym powo-
łaniu, jakim jest służba chorym”.

Jak zauważył Ojciec Święty, posługa chorym 
jest jednym z ważnych apostolatów Kościoła. 
Choroba i pobyt w szpitalu to przecież szczególne 
momenty w życiu pacjentów oraz ich rodzin. 
Wiele osób kończy swoją ziemską wędrówkę 
właśnie na sali chorych, na szpitalnym łóżku. 
Spoglądając na chorobę i cierpienie własne lub 
naszych bliskich, szczególnie doceniamy przez to 
rolę Eucharystii. Jest ona czymś ważnym w ży-
ciu człowieka dotkniętego niemocą i fizycznym 
bólem. Posługa eucharystyczna dla chorych to 
piękny aspekt apostolatu. Doświadczam tego, 
posługując jako kapelan w Wojewódzkim Szpi-
talu Zakaźnym w Warszawie. Moja służba wśród 

chorych polega przede wszystkim na przyno-
szeniu chorym Jezusa Eucharystycznego oraz 
sprawowaniu dla nich Eucharystii w kaplicy 
szpitalnej. W sakramencie pokuty przygotowuję 
ich do tego, aby czystym sercem mogli przyjąć 
Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

Niekiedy powtarza się, że mamy dziś kry-
zys wiary związany ze zmniejszającą się liczbą 
uczestników Eucharystii i przyjmujących Ko-
munię Świętą. Mając jednak doświadczenie 
pracy w szpitalu, z rezerwą podchodzę do tych 
danych. Oczywiście, człowiek zdrowy nie zawsze 
odczuwa potrzebę uczestniczenia w Eucharystii, 
ale ten, który został dotknięty chorobą, całkiem 
inaczej patrzy na swoje życie. Mam wrażenie, 
że ludzie cierpiący odczuwają głód Eucharystii. 
Osoba wierząca wie, że w takim momencie życia 
potrzebuje Bożej pomocy. Nawet ktoś religijnie 
„umiarkowany” dostrzega, że już tylko Jezus może 
ulżyć jego cierpieniom fizycznym i duchowym. 
Za każdym razem, mając obchód po wszystkich 
salach, słyszę od pacjentów: „Jak dobrze, że ksiądz 
jest, myśmy na księdza czekali”. Te słowa są dla 
mnie budujące, bo potwierdza to, jak potrzebna 
jest posługa kapłana przynoszącego chorym 
Jezusa. Zdarza się także, że to właśnie chorzy 
uczą mnie, na czym polega wiara w Chrystu-
sa ukrytego pod postacią białej hostii. Nie tak 
dawno temu w szpitalu, w którym posługuję, 
poznałem panią Helenę. W cierpieniu, którego 

Widziałem ludzi, 
którzy bardzo głęboko 

przeżywali 
bliskość z Jezusem 
w słowie Bożym, 

w postaciach 
eucharystycznych  
i we wspólnocie. 
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doświadczała z powodu choroby, dawała piękne 
świadectwo swojej wiary. Zawsze, kiedy przy-
chodziłem do niej z Najświętszym Sakramentem, 
ona resztkami sił mówiła: „Jak dobrze, Panie Jezu, 
że do mnie przyszedłeś. Tak czekałam na Ciebie”. 
Nie mówiła, że „ksiądz do niej przyszedł”, ale za-
wsze powtarzała, że odwiedził ją Pan Jezus. Choć 
nie skończyła studiów teologicznych, nie miała 
wątpliwości, że w tej białej hostii jest obecny 
Zbawiciel. Ona przez swoją wiarę była o tym po 
prostu przekonana. Jestem też pod wrażeniem 
postawy personelu pracującego w szpitalu – 
lekarzy i pielęgniarek, którzy z wielkim szacun-
kiem odnoszą się do Najświętszego Sakramentu 
przynoszonego chorym. Idąc w pierwszy piątek 
do chorych ulicami Warszawy, zauważyłem, 
iż rzadko się zdarza, by zabiegani i przytłoczeni 
codziennością ludzie uczynili znak krzyża, widząc 
kapłana idącego z Komunią Świętą. W szpitalu 
jest trochę inaczej. Zdarza się nawet, że nie-
którzy lekarze i pielęgniarki, widząc kapłana, 
który w bursie niesie Najświętszy Sakrament, 
na chwilę odrywają się od swoich obowiązków, 
klękają i czynią znak krzyża. Te gesty pokazują, 
że szpital jest miejscem, w którym szanuje się 
i wierzy w Eucharystię. 

Myślę, że jest to skutkiem przeświadczenia, że 
w szpitalu mieszka Bóg. W kaplicy szpitalnej przez 
całą dobę w tabernakulum obecny jest żywy 
Jezus, którego można adorować i przebywać 
w Jego towarzystwie. Często chorzy czują się 
samotni i opuszczeni. W takich chwilach udają 
się do kaplicy, aby pobyć przez chwilę sam na 
sam z Bogiem Eucharystycznym. Jezus często 
czuje to samo, co oni – opuszczenie i samotność 
wśród ludzi, dlatego doskonale zrozumie każde 
ludzkie serce, zwłaszcza człowieka chorego. Ta 
obecność Pana w tabernakulum zmienia ludzi, bo 
tam, gdzie mieszka Bóg, tam można namacalnie 
odczuć Jego obecność. Gdy Matka Teresa z Kalku-
ty zakładała w Moskwie dom sióstr miłosierdzia 
mających pracować w szpitalu, zażądała pokoju 
na kaplicę z Najświętszym Sakramentem i obec-
ności kapłana w tym szpitalu. Po jakimś czasie 

opowiadała: „Wkrótce nastąpiło coś dziwnego. 
Przyszedł do mnie dyrektor i zapytał: Co się dzieje 
w moim szpitalu? Pielęgniarze i pielęgniarki są 
o wiele lepsi dla pacjentów, a pacjenci nie mają 
takich pretensji, jak przedtem”. Siostra Teresa 
odpowiedziała wówczas: „Musi pan zrozumieć, 
że teraz jest to przez tabernakulum. Jezus żyje 
w tym domu przez dwadzieścia cztery godziny”. 
Dyrektor, pochylając głowę, powiedział: „Dzię-
kuję” – i odszedł.

Obecność Jezusa w miejscu, gdzie służy się 
chorym i gdzie pacjenci wracają do zdrowia, zmie-
nia ludzi i sprawia, że w trudnych momentach 
życia poprzez Eucharystię odzyskają oni utraconą 
nadzieję. Wiele osób, szczególnie starszych, au-
tentycznie cieszy się ze spotkania z Chrystusem 
Eucharystycznym. Kiedy podchodzę do łóżka 
z Komunią, nieraz zauważam w ręku różaniec 
i modlitewne oczekiwanie na Pana Jezusa. Oso-
biste rozczarowanie przeżywam zawsze wtedy, 
gdy chory świadomie rezygnuje z Eucharystii. 
Wchodząc do sali, zawsze pytam: „Czy Pan/Pani 
chce przyjąć Jezusa do swego serca?” Niekiedy 
słyszę krótkie, ale wymowne „Nie, dziękuję”. 
Taki człowiek nie chce Chrystusa dopuścić do 
swojego cierpienia. Nie wiem, może to strach 
przed sobą, może brak wiedzy, może lęk przed 
koniecznością zmiany swojego życia, a może 
tylko zwykłe lenistwo duchowe nie pozwala 
na otwarcie się na Boga. Na szczęście, takie 
przypadki należą do rzadkości.

Szczególne miejsce w ciągu tygodnia w szpita-
lu zajmuje niedzielna Eucharystia. Do niewielkiej 
kaplicy przychodzą na Mszę Świętą pracowni-
cy szpitala i pacjenci. Tworzymy wtedy jedną 
rodzinę przy stole eucharystycznym. Zdrowi 
i chorzy są razem, bo gromadzi nas Jezus, który 
rozdaje nam lekarstwo i pokarm na życie wiecz-
ne – swoje Ciało i Krew. Jest w tym piękny 
akcent wspólnotowy: czytania i śpiew psalmu 
prowadzą zarówno personel, jak i pacjenci. Wy-
jątkowy wydźwięk miała dla mnie pasterka, 
którą odprawiałem w szpitalu. Jak dobrze wie-
my, czas Bożego Narodzenia jest momentem,  
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kiedy nasze myśli kierują się w stronę domów 
rodzinnych. Choroba jednak nigdy nie wybiera 
najlepszego czasu, stąd też dla 
wielu pacjentów w smutnej 
rzeczywistości choroby uro-
czysta Msza Święta była 
najjaśniejszym momen-
tem pobytu w szpi-
talu w czasie świąt. 
Po pasterce usłysza-
łem nawet od jednej 
pacjentki, że dzięki 
udziałowi w tej Mszy 
powróciła do niej wiara, 
że „mimo ciężkich dla 
niej chwil, Jezus narodził 
się w jej sercu”.

Cierpienie uczy odróżniać rzeczy istotne od 
błahych. Często, pełni sił i zdrowia, tracimy w na-
szym życiu perspektywę tego, co jest w nim 
najważniejsze. Trudne doświadczenia przywra-
cają nam jednak utraconą równowagę. Aby 
całkowicie nie stracić nadziei, potrzebujemy Boga. 
Jezus, aby nas ratować, zostawił nam lekarstwo 
i pokarm na życie wieczne – Eucharystię. Posłu-
gując jako kapelan w szpitalu, za każdym razem 
doświadczam w tamtejszej kaplicy, w salach 
i na oddziale intensywnej terapii, jak ważna 
jest Eucharystia w życiu człowieka. Są bowiem 
takie chwile, że przy niepomyślnej diagnozie 
czy długotrwałym powrocie do zdrowia Jezus 
ukryty w Najświętszym Sakramencie jest tym 
jedynym, który daje nadzieję i siłę. Codzienna 
obecność przy chorych i z chorymi uświadamia 
mi tę prawdę. Spotkałem kiedyś w moim szpitalu 
misjonarza, który pracował ponad trzydzieści lat 
na misjach w Afryce i zachorował na malarię. 
Powiedział do mnie takie słowa: „Ojcze Łukaszu, 
nawiedzając chorych z Najświętszym Sakramen-
tem, zabierasz im połowę ich choroby”. Myślę, 
że to jedno zdanie najlepiej wyraża posługę 
kapelana w szpitalu. 

o. Adam Kośla CSsR
Prefekt StudentatuEucharystia 

jako 

Chleb 
Życia

Duchowość wchodzi w zakres życia wewnętrznego, zaś szczególną postacią 

duchowości religijnej jest duchowość chrześcijańska, znacząca tyle samo,  

co życie duchowe. Życie duchowe zaś to angażująca całą osobowość  

współpraca chrześcijanina z uświęcającym działaniem Ducha Świętego,  

czyli - jak wyjaśnił to w swoim nauczaniu Święty Jan Paweł II - „Życie w Chrystusie, 

życie według Ducha Świętego”; „życie ożywiane i kierowane przez Ducha  

ku świętości i ku doskonaleniu miłości”.
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Jeżeli istotą życia duchowego jest zjed-
noczenie z Chrystusem i naśladowanie 
Go, to oczywistością jest, że najpełniejsze 

spotkanie z Nim dokonuje się w Eucharystii. 
Pod postaciami chleba i wina, które mocą słów 
konsekracji stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, 
jest On obecny nie tylko w swym zbawczym 
działaniu i w jego skutkach, ale osobiście. 
Celebracja eucharystyczna nie jest zwykłym 
odtworzeniem i przypomnieniem odległych 
zdarzeń, ale urzeczywistnieniem całego Miste-
rium Paschalnego, a nade wszystko faktycznym 
uobecnieniem samego Jezusa Chrystusa.

Eucharystia jest nie tylko pamiątką trady-
cyjnej uczty paschalnej w Wieczerniku, lecz to 
sam żywy i prawdziwy Chrystus, odwieczne 
Słowo, przez które wszystko się stało, co się stało  
(por. J 1, 3), który dla naszego zbawienia przyjął 
ludzkie ciało i narodził się z Maryi Dziewicy. To 
ten sam Pan, który przez mękę, krzyż i zmar-
twychwstanie otworzył nam bramy Nieba.

Eucharystia wskazuje nie tylko na zbawcze 
działanie Jezusa Chrystusa, lecz na Niego samego, 
dlatego „zawsze musimy czuwać, ażeby to wiel-
kie spotkanie z Chrystusem-Hostią nie stało się 
dla nas zwyczajne, abyśmy nie przyjmowali Go 
niegodnie i w stanie grzechu, zwłaszcza śmier-
telnego”.

Jak wiemy, ostatnia wieczerza bezpośrednio 
łączy się z Męką Chrystusa, której Zbawiciel 
podjął się z miłości do ludzi. Z tego względu  
„(…) kult eucharystyczny stanowi jak gdyby du-
szę całego życia chrześcijańskiego. Jeśli bowiem 
życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu 
największego przykazania, czyli w miłości Boga 
i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło 
właśnie w tym Sakramencie, który powszechnie 
bywa nazywany sakramentem miłości”. Jeśli 
jest to więc sakrament miłości, to prawdziwa 
duchowość eucharystyczna polega w istocie 
na odpowiadaniu miłością na miłość, co ma się 
wyrażać w adoracji Najświętszego Sakramentu 
oraz w ofiarowaniu swojego życia razem z ofia-
rą Chrystusa Bogu Ojcu. Chrystus w Ogrodzie 

Oliwnym z bólem i smutkiem, spowodowa-
nym osamotnieniem, kieruje do apostołów, 
ale i do każdego ze swoich uczniów (a więc 
i nas) słowa: „Czyż jednej godziny nie mogliście 
czuwać ze Mną?” (Mt 26,40). Kiedy idziesz, by 
uczestniczyć we Mszy Świętej, pomyśl, co bę-
dzie twoją duchową ofiarą. Razem z chlebem 
i winem złóż na ołtarzu Pańskim twoje radości, 
sukcesy, cierpienia, upokorzenia, choroby, trud 
codziennego życia rodzinnego i małżeńskiego. 
Warto pamiętać, że zewnętrznym znakiem ta-
kiej duchowej ofiary jest dar materialny, czyli 
popularna „taca”. Należy również pamiętać o in-
tencji, w jakiej chce się złożyć swoją ofiarę, czyli 
w jakiej intencji pragnie się modlić podczas Mszy 
Świętej. Duchowość eucharystyczna polega 
oczywiście również na godnym spożywaniu 
Ciała Pańskiego podczas Komunii Świętej. Jezus 
w Ewangelii mówi nam: „Kto spożywa moje 
ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja 
w nim” (J 6, 56). Wielu współczesnych uczniów 
Chrystusa mimo tej obietnicy powstrzymu-
je się przed Komunią Świętą, choć nie zawsze 
stoi temu na przeszkodzie grzech ciężki. Święty 
Franciszek Salezy, wieki promotor chrześcijań-
skiego humanizmu, w swoim głównym dziele 

duchowym Filotea tak pisze o tej kwestii: 
„Częsta Komunia Święta jest potrzebna 
silnym, by nie osłabli; słabym, by nabrali 
sił; chorym, by ozdrowieli; a zdrowym, by 
nie wpadli w niemoc”.

Zastanówmy się i rozwińmy ten ostat-
ni z wyżej wymienionych przejawów 
duchowości eucharystycznej w życiu ucznia 
Chrystusa, czyli spojrzenie na Eucharystię 
jako chleb życia. Niech nam w tym pomoże 
prawda objawiona w Ewangelii według 
św. Jana.

Praca, która 
gwarantuje  
chleb życia,  
jest pracą wiary

Z błogosławieństwem Bożym i pomo-
cą Ducha Świętego zechciejmy odkryć, 
jakie relacje zachodzą między każdym ze 
słów i terminów zapisanych w szóstym 

rozdziale Ewangelii Janowej: chleb ziemski 
i Chleb Niebiański; chleb, który zaspokaja 
głód przez krótką chwilę i Chleb, który daje 
życie wieczne; Mojżesz, który zaspokaja 
głód Izraela i Jesus, który zaspokaja głód 
całej ludzkości.

Życie w obfitości dla całego świata: nie 
dla wielkich mas, ale dla tych, którzy wierzą. 
Chleb życia: kto jest głodny tego chleba, 
zostanie nim nakarmiony. Ten, który pracuje 
w sprawie Bożej, w tym, czego chce Bóg, 
zachowa życie.

Praca, która wyniszcza życie i prowadzi 
ku śmierci, to praca, którą zarabiamy na 
chleb codzienny. Jest to trud, który nas 
męczy i niszczy, ale też w pewnym sensie 
pozwala nam się zrealizować. Niemniej jed-
nak powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że 
chleb, na który pracujemy w pocie czoła, nie 
jest pokarmem życia, nie jest chlebem, który 
zawiera w sobie życie, lecz jedynie oddala 
w czasie śmierć. Natomiast chleb, który 
nam daje Jezus Chrystus, nie jest chlebem 
wstrzymującym śmierć czy oddalającym 
ją, tylko przynoszącym życie. W związku 
z tym odpowiednią pracą, pozwalającą 
zdobyć ten chleb, który daje życie, nie jest 
praca wykonywana siłą naszych rąk, lecz 
praca wiary.

Żydzi pytają Jezusa: „Cóż mamy czynić, 
abyśmy wykonywali dzieła Boże?” (J 6,28), 
na co Chrystus odpowiada: „Na tym polega 
dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwie-
rzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,29) – to 
jest cała wasza praca. Pracy, która męczy, 
odpowiada chleb, który oddala śmierć, 
natomiast pracy wiary odpowiada chleb 
dający życie.

Jezus Chrystus ustanowił głęboki kon-
trast między dwoma rodzajami chleba, 
dlatego jeśli ktoś pracował tylko po to, aby 
oddalić śmierć, przegrał – przegrał chleb, 
pracę i życie.
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Duchowość

Pytania egzystencjalne, które w pewien 
sposób wypływają z tego tekstu Ewangelii, 
są następujące: co z tego, co ty robisz, ma 
życie wieczne? Czy pracujesz, żeby mieć życie, 
czy może po to, by nie umrzeć? Oddalasz 
od siebie śmierć czy żyjesz pełnią życia? Czy 
życie jest w tobie, czy jest to tylko oddalenie 
absurdu, bezsensu, pustki egzystencjalnej, 
nocy wiecznej, śmierci?

Jeśli pracujemy tylko dla chleba, który 
jedynie oddala śmierć, nasze dni się skończą  
i z nimi swój koniec będą miały nasze chleby 

powszednie i wy-
siłki. Jezus zaprasza 
nas, abyśmy zapra-
gnęli  życia, które ni-
gdy się nie kończy 
i nie zaniknie, dla-
tego potrzebujemy 
światła, łaski i po-
karmu różniącego 
się od tego docze-
snego. To pokarm, 
który nam daje Jezus 
– jest nim On sam.

Pokarm, który my 
spożywamy jest po-
karmem bez życia. 
Najpierw „coś” zabi-

jamy, a potem jemy. Zrywając owoc z drzewa, 
odseparowujemy go od źródła życia. Podobnie 
czynimy, zabijając owcę, krowę, królika czy 
jakiekolwiek inne stworzenie, zdatne do spo-
życia. Zabijamy życie i zjadamy coś martwego.

Wegetarianie, propagując swój sposób 
odżywiania, mówią: „Ja nie jem trupa”. Jest 
to bardzo obrazowe, ale rzeczywiście, ktoś 
zjada zwłoki kury, świni lub innego zwierzęcia. 
Jeśli jednak zagłębimy się w refleksję na ten 
temat, w sposób nieunikniony dojdziemy 
do wniosku, że również wegetarianie muszą 
przecinać strumień życia: oddzielają kwiat, 
owoc, liść lub korzeń od rośliny (która jest 
przecież żywą istotą), żeby móc je spożyć.

Problemem nie jest jednak to, czy należy 
jeść warzywa lub zwierzęta. Kłopot w tym, że 
my, aby żyć, musimy odbierać życie innym. 
Chrystusowi natomiast nikt nie zabiera życia – 
On sam je daje. Na tym polega właśnie wielka 
różnica między nami a Jezusem. Możemy po-
wiedzieć, że ten doskonały owoc, którym jest 
Chrystus, nigdy nie oddzielił się od Boga Ojca. 
My musimy przerwać więź jabłka i jabłoni, 
aby cieszyć się smakiem tego pierwszego; 
Chrystus zaś nigdy nie był odłączony od Boga 
Ojca i dlatego, spożywając Jego Ciało, nie 
zabieramy Mu życia, tylko otrzymujemy je, 
ponieważ On sam nam je ofiarowuje.

Wchodząc w komunię z Jezusem, otrzy-
mujemy całe źródło życia – ten, kto ma je 
w swym sercu, nie doświadcza śmierci.

Na koniec zadajmy sobie pytanie: jak przyj-
muję Chleb Boga? Czy rozkoszuję się nim, 
wydobywając wszystkie smaki miłości, do-
broci, miłosierdzia, czułości i życia? Zważ, Drogi 
Czytelniku, na to, jak przyjmujesz Chleb Eucha-
rystyczny. Czyń to bez pośpiechu, z miłością, 
dziękując Bogu za ten wielki dar. Zawsze bądź 
świadomy, co, albo lepiej mówiąc, Kogo przyj-
mujesz. Rozkoszuj się Bożym miłosierdziem 
i dziękuj w swym sercu za cudowny dar, jaki 
otrzymałeś od Stwórcy: „Skosztuj i zobacz, jak 
Pan jest dobry” (Ps 34,9). Delektuj się tym, co 
Bóg ci daje, a odkryjesz dobro, jakim jest On 
sam. Uwielbiaj Go, dziękuj Mu za wszystkie 
dary służące temu, aby rozwijać życie fizyczne, 
intelektualne i duchowe. Nie zapominaj dawać 
świadectwa o dobroci żyjącego Boga i o tym, 
że i ty masz się stać pokarmem i źródłem życia 
dla innych. Żyjąc w ten sposób duchowością 
eucharystyczną, będziesz szczęśliwy, bo kto 
spożywa ten chleb, który przenosi nas przez 
śmierć, będzie miał życie w imię Jezusa przez 
całą wieczność. 

Wersja rozszerzona artykułu na: 
www.wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/

o. Kazimierz Piotrowski CSsR
Misjonarz w Tuchowie

Benonici – 

warszawski ośrodek  
odnowy liturgicznej

Wchodząc 
w Komunię 
z Jezusem, 

otrzymujemy 
całe źródło życia 
– ten, kto ma je 
w swym sercu,  
nie doświadcza  

śmierci.

Boży szaleniec

Ołtarz św. Klemensa w kościele Maria am Gestade we Wiedniu
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Religijny 
i liturgiczny pejzaż 
Polski przełomu 
XVII i XVIII wieku

Przy końcu XVII i na początku XVIII wieku 
szczególnie wyraźnie jawiła się w naszym kraju 
potrzeba odnowy życia religijnego i liturgicznego. 
Dotyczyło to przede wszystkim kultu Eucharystii 
i nabożeństw do świętych. 

Reformy, które zaczęli wprowadzać niektórzy 
biskupi (m.in. Massalski i Poniatowski), spo-
tykały się z oporem pokaźnej części wiernych 
i duchownych. 

Kryzys w liturgii wyrażał się m.in. w tym, że 
w Mszy Świętej akcentowano zewnętrzny ob-
rzęd, bez wyjaśnienia jego znaczenia. Do wielu 
nabożeństw wprowadzano praktyki obce ducho-
wości chrześcijańskiej – i tak np. w liturgii Wiel-
kiego Piątku w czasie śpiewu Miserere kapnicy 
(biczownicy ubrani 
w kapę bractwa) 
biczowali się zazwy-
czaj po pięć razy dla 
uczczenia pięciu ran 
Chrystusa, a później 
kładli się krzyżem 
na posadzce. Obrzęd 
był tak drastyczny, że 
często wywoływał 
negatywne reakcje 
wśród wiernych. 
Źródło problemu 
tkwiło w braku nale-
żytego wykształcenia 
duchowieństwa, na 
co nakładał się kry-
zys teologii. Efektem 
tego był niski poziom 
głoszonych kazań. 

Ciekawym przejawem tego kryzysu był fakt, że 
wiele parafii i duszpasterzy w ogóle nie posia-
dało Pisma Świętego. Trudno się zatem dziwić, 
że i w przepowiadaniu nie było u nich słowa 
Bożego. To właśnie dlatego ks. bp Zbigniew 
Rybiński mówił do kapłanów: „Ktokolwiek nie 
trzyma się Pisma Świętego i Ojców świętych 
w tej duchowej wymowie, nie jest godzien imie-
nia kaznodziei”.  

W kierunku reform
Kilkudziesięciu najbardziej światłych biskupów 

i kapłanów miało świadomość niskiego poziomu 
duszpasterstwa, co w zderzeniu z prądami oświe-
ceniowymi stanowiło dodatkowe zagrożenie. 
Dlatego też podjęto próbę reform.

Ks. Hugo Kołłątaj w Instrukcji, którą wydał 
w 1779 roku, pisał: „Ewangelia Jezusa Chrystusa 
to najświętsze prawa nasze, ludowi znajoma 
być powinna. Kościół każe ją czytać co niedziela, 
a zatem starajmy się, żeby ludzie w niej smako-
wali. Opuśćmy raczej katechizm przez pytania, 

jeżeli na to czas nie 
wystarczy, a nie 
opuszczajmy nigdy 
wytłumaczyć prze-
czytanej Ewangelii, 
nie wybiegając da-
leko własnymi my-
ślami w prostocie 
opowiadania to, 
co nakazał lub ra-
dził Chrystus”. 

Biskup Ponia-
towski zarządził, 
by w seminarium 
klerycy studiowa-
li egzegezę Pisma 
Świętego. Biskup 
poznański wydłużył 
do trzech lat okres 
kształcenia alum-

nów, kładąc akcent na studium biblijne. Ordy-
nariusz wileński, biskup Massalski, zreformował 
seminarium wileńskie. W 1774 roku wydał nowe 
Ratio Studiorum, którym wprowadzał wykłady 
Pisma Świętego niepołączone z innymi przed-
miotami. Hierarsze zależało na tym, by alumni 
„spoufalali się i trudności w rozumieniu jego 
(Pisma Świętego) nie doznawali”.

Dla podniesienia poziomu kaznodziejstwa za-
częto wydawać homilie autorów zagranicznych. 

W 1788 roku św. Klemens Hofbauer i o. Tade-
usz Hübl rozpoczęli pracę duszpasterską w ko-
ściele św. Benona w Warszawie. Byli dobrze 
wykształceni: pierwszy studiował na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim, drugi w Ołomuńcu. Formację 
zakonną i eklezjalną otrzymali od jednego z naj-
większych ówczesnych teologów, św. Alfonsa 
Liguoriego, swojego współbrata. Jakkolwiek 
nigdy się z nim nie spotkali, jego liczne dzieła teo-
logiczne i ascetyczne były podstawą ich formacji. 
Św. Alfons wyznaczał wówczas nowe kierunki 
myślenia o formach ewangelizacji, teologii, ho-
miletyki i liturgii. I tak duchowość św. Alfonsa 
stała się podstawą pracy pastoralnej benonitów, 
trafnie wskazującej drogi odnowy liturgicznej 
i będącej przyczyną tak dynamicznego rozwoju 
duszpasterstwa w kościele św. Benona. 

Eucharystia jest 
nieocenionym 
skarbem  
(św. A. Liguori)

W centrum teologii św. Alfonsa jest Euchary-
stia. Do niej powinno wszystko prowadzić i z Niej 
brać początek. Jest ona „(…) pragnieniem Jezusa 
aby zjednoczyć się z nami. Bądźmy więc przeko-
nani, że nie uczynimy Jezusowi nic milszego nad 
przyjęcie Go w Eucharystii, ale z nastawieniem 
należnym przyjęciu tego wspaniałego Gościa”, 
mówił św. Alfons. Istotnie, Eucharystia jest 

SPOTKANIEM Boga z człowiekiem, dlatego to 
wydarzenie musi mieć najważniejsze znaczenie. 
Dla benonitów celebracja Eucharystii była zasad-
niczym wydarzeniem w ich posłudze pastoralnej. 

O. Sabelli zapisał: 
„Każdego ranka odprawiano trzy 

Msze Święte śpiewane z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu 
i asystą w dalmatykach. Pierwsza 
Msza Święta śpiewana celebrowana 
była po polsku. W czasie drugiej Mszy 
Świętej, również w języku polskim, 
śpiewał chór sióstr Bractwa św. Jó-
zefa. Podczas trzeciej uroczystej Mszy 
Świętej śpiewano z akompaniamen-
tem muzyki”. 

Eucharystia – spotkanie 
duchowo przygotowane 

Najważniejszą formą przygotowania było 
oczyszczenie serca w sakramencie pokuty. 
Benonici pracowali w okresie, kiedy niektóre 
środowiska kościelne wyrażały sceptycyzm 
wobec częstego przystępowania do Komunii 
Świętej. Redemptoryści w sposób absolutny 
zanegowali tego rodzaju postawę, postępu-
jąc w myśl słów Założyciela: „Należy przy tym 
wiedzieć, niezależnie od stanu, w którym się 
żyje czy wykonywanego zawodu, nic nie może 
przeszkodzić w częstym przyjmowaniu Komunii 
Świętej”. Benonici dbali więc o to, aby ciągle 
sprawować sakrament pokuty i w taki sposób 
otwierać wiernym drogę do Komunii Świętej. 
Ojciec Sabelli notował: „Po rozmyślaniu poran-
nym o godzinie piątej spowiadali w siedmiu 
konfesjonałach aż do nocy, z jedynie dwugodzin-
ną przerwą w południe. Oprócz mieszkańców 
miasta, którzy przychodzili codziennie do ich 
kościoła, każdego tygodnia przybywało bardzo 
wielu ludzi z prowincji, nawet z miejscowości 
oddalonych o około 40 mil od stolicy. Dzięki 
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Centrum 

życia rodzinnego
Z Izabelą Nowaczek-Grzywą i Piotrem Grzywą 

rozmawiał brat Dominik Strychacz CSsR

Dominik Strychacz: Szczęść Boże! Przedstaw-
cie się, proszę, naszym czytelnikom i powiedzcie 
coś o sobie.

Izabela Nowaczek-Grzywa: Jesteśmy mał-
żeństwem od ponad sześciu lat i mamy dwie 
córki. Jestem wiceliderem wspólnoty Sursum 

Corda działającej przy klasztorze redemptory-
stów w Krakowie – posługuję tam również 
w diakoni muzycznej.

Piotr Grzywa: Ja także jestem członkiem tej 
wspólnoty – angażuję się w niej w diakonię 
teatralną i medialną.

Boży szaleniec
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temu liczba wiernych przystępujących w ciągu 
roku do Komunii dochodziła do 90 960”. 

W taki sposób w maleńkim kościele, 
w 1803 roku, przystąpiło do Komunii Świętej 
ponad 100 000 osób. A ponieważ nie jest tak, 
że wszyscy uczestnicy liturgii przystępują do 
Komunii Świętej, to można sobie wyobrazić 
jak potężna liczba wiernych korzystała z posługi 
duszpasterskiej benonitów.  

Liturgia słowa  
w czasie Eucharystii

Integralną częścią Eucharystii jest liturgia 
słowa, czyli czytanie słowa Bożego i kazanie. 
W tym czasie w polskim Kościele do wyjątków 
należała sytuacja, gdy kaznodzieja znał Pismo 
Święte i potrafił je interpretować, dlatego też 
kazania rzadko były wyjaśnianiem słowa Bożego. 
U benonitów dbano, aby kazanie było wyjaśnie-
niem słyszanego fragmentu Biblii. 

Trudno nie dostrzec, że warszawscy redemp-
toryści byli pod dużym wpływem św. Alfonsa, 
u którego nie można znaleźć jednej publikacji, 
w jakiej czytelnika nie karmiłby słowem Bożym, 
przywołując liczne cytaty z Pisma Świętego. Ten 
styl kaznodziejstwa, realizowany przez benoni-
tów, trafnie wpisywał się w postulat biskupów 
o powrót Biblii na ambonę.    

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu jako 
kontynuacja Eucharystii

Święty Alfons Liguori podkreślał: „Eucharystia 
jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawo-
wanie, lecz także jej adoracja poza Mszą Świętą. 
Trzeba, abyśmy pamiętali, że jest On obecny na 
naszych ołtarzach jakby na tronie miłości, jaką 
nas darzy, chcąc dniem i nocą przebywać po-
śród nas”. Z myślą o osobistym spotkaniu Boga 
i człowieka św. Alfons przygotował Nawiedzenia 

Najświętszego Sakramentu, które wyrażają 
głęboką więź, cześć i uwielbienie człowieka 
dla Stwórcy. Benonici przetłumaczyli na język 
polski i niemiecki to dzieło i wraz z wiernymi 
gromadzili się na nabożeństwa Nawiedzenia 
Najświętszego Sakramentu. 

Zakończenie
Już pobieżna analiza teologicznego kształtu 

posługi pastoralnej benonitów, jakiej dokonano 
w tym artykule, pozwala dostrzec, że redemp-
toryści, przychodząc do Warszawy, nie byli ob-
ciążeni problemami życia eklezjalnego w Polsce. 
Z pewnego dystansu mogli dokonać oceny stanu 
Kościoła nad Wisłą, a jednocześnie stylem swego 
duszpasterstwa wskazywać drogi rozwiązania 
problemów, w tym zadania odnowy liturgicznej. 
W swoich wysiłkach nie izolowali się od miej-
scowego środowiska osób duchownych, które 
również dostrzegało trudności i poszukiwało dróg 
do zaradzenia im. Wokół klasztoru na ul. Pieszej 
zostało stworzone grono światłych duchownych, 
którzy powoli realizowali dzieło odnowy Kościo-
ła. Należeli do niego prymas ks. abp Michał Jerzy 
Poniatowski, ks. Hugo Kołłątaj, ks. Jan Chrzciciel 
Albertrandi (późniejszy biskup pomocniczy war-
szawski, bodaj największy erudyta Warszawy) 
oraz zakonnicy (franciszkanie reformaci, pijarzy 
i misjonarze z kościoła św. Krzyża). W stosunko-
wo krótkim czasie benonici stworzyli centrum 
duchowe stolicy, gdzie zaprezentowany został 
odnowiony kształt życia liturgicznego. Nie dzi-
wi zatem uwaga ojca Sabellego, który pisał, że  
„(…) wiele osób przebywających przejazdem w War-
szawie zaświadczało, że w całej Europie nie było 
kościoła, który miałby tyle splendoru i majestatu 
w sprawowaniu kultu Bożego, odwiedzany byłby 
przez tak licznych wiernych, jak ten św. Benona 
w Warszawie, w którym pracowali ojcowie ze 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela”.

Wersja rozszerzona artykułu na: 
www.wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/
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Rodzina Rodziny

zasługi, bo to Jezus działa przeze mnie i jest to 
dla mnie wielką łaską.

P.G.: Myślę, że nasze zaangażowanie pozy-
tywnie wpływa na nasze dzieci – muszą się 
dostosować, znaleźć swoje miejsce. Kiedy jestem 
przy ołtarzu, widzę, że Eliza (jedna z córek – przyp. 
red.) patrzy na to, co robię, i jest spokojniejsza. 
Na początku dziewczynki chciały wchodzić do 
prezbiterium i mi pomóc, ale teraz już tego nie 
robią. (śmiech)

D.S.: Co chcielibyście przekazać naszym czy-
telnikom, zwłaszcza małżonkom i tym, którzy 
w małżeństwie odnajdują swoje powołanie?

I.N-G.: Świadomie rozeznajcie swoje powo-
łanie! Kiedy decyzja zostanie podjęta, powinno 

przyjść zainteresowanie nie tylko suknią ślubną, 
ale też budowaniem relacji małżeńskiej. Oso-
biście dużo czytałam, słuchałam konferencji 
i świadectw. Małżeństwo to skarb, do którego 
trzeba się dobrze przygotować: mieć wizję, kie-
runek i wiedzę.

P.G.: Ważną kwestią jest przyjęcie odpowie-
dzialności. To nie może być spontaniczna de-
cyzja – trzeba się poznać, odkryć i modlić, aby 
w końcu mieć odwagę podjęcia odpowiedzialnej 
decyzji o małżeństwie. Myślę, że w samym ży-
ciu małżeńskim i rodzinnym najważniejsza jest 
wspólna Eucharystia.

D.S.: Dziękuje bardzo za rozmowę!

D.S.: Jak to się stało, że jesteście małżeń-
stwem?

I.N-G.: Pan Bóg tak to sobie wymyślił. Znamy 
się bardzo długo i byliśmy przyjaciółmi. W końcu 
pewnego razu udaliśmy się razem na adorację 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, po 
której postanowiliśmy zostać parą. Trzy lata 
później byliśmy już małżeństwem.

P.G.: Długi czas żyliśmy blisko siebie, aż w koń-
cu Pan Bóg pomógł nam, aby nasze drogi zeszły 
się jeszcze ściślej.

I.N-G.: Szybko zaczęłam traktować Piotrka 
bardzo poważnie.

P.G.: Ja trochę mniej (śmiech); nie miałem 
jeszcze wówczas tak daleko idących planów.

I.N-G.: Pojechaliśmy na rekolekcje dla na-
rzeczonych – pomimo  tego, że jeszcze nimi nie 
byliśmy – aby rozeznać, czy do siebie pasuje-
my. Na tych rekolekcjach okazało się, że mamy 
podobne marzenia i wyobrażenia dotyczące 
małżeństwa oraz budowania rodziny, tak więc 
pozostało mi tylko czekać na oświadczyny – i się 
doczekałam! (śmiech)

D.S.: W młodym małżeństwie pojawiają się 
dzieci. Możecie opowiedzieć o tym czasie?

I.N-G.: Na początku chcieliśmy poczekać 
z dziećmi, aby mieć czas na budowanie małżeń-
skiej relacji. Nie mieszkaliśmy ze sobą wcześniej 
i żyliśmy w czystości przed ślubem, a chcieliśmy, 
by dziecko przyszło do małżeństwa, które jest 
mocne i dojrzałe. Mój lekarz stwierdził natomiast, 
że nie ma na co czekać. Okazało się, że mam wadę 
rozwojową macicy, co bardzo utrudnia zajście 
w ciążę i donoszenie dziecka. Było to oczywiście 
bardzo trudne. Nieocenioną pomocą był dla mnie 
mój mąż i jego pełna akceptacja mnie i moich 
ograniczeń. Pojechałam na rekolekcje poświęco-
ne modlitwie uwielbienia. Uczono nas ogłaszać 
chwałę Pana Boga nad trudnymi sytuacjami 
życiowymi. Ogłosiłam Bożą chwałę względem 
tej sytuacji, w której się znalazłam. Ufałam, że 
On to poprowadzi do szczęśliwego końca.

P.G.: Muszę przyznać, że podchodziłem do tej 
sytuacji spokojnie. Ufałem Bogu i miałem pew-

ność, że te problemy skończą się dobrze. Było we 
mnie dużo zaufania i przekonania, że jeśli Bóg 
zechce, to w naszym małżeństwie pojawią się 
dzieci i tak też się stało.

D.S.: Jak wygląda przeżywanie Eucharystii 
w waszej rodzinie?

I.N-G.: Dla mnie jest to centrum życia z Je-
zusem. Kiedy byłam w stanie błogosławionym, 
miałam tę łaskę, że mogłam uczestniczyć w Eu-
charystii praktycznie każdego dnia. Odkryłam 
wówczas, że kiedy ja przyjmuję Pana Jezusa, to 
przychodzi On również do mojego dzieciątka. 
To była dla mnie motywacja do codziennego 
uczestnictwa w Mszy Świętej.

Kiedy pojawiły się dzieci, jak najszybciej chcie-
liśmy chodzić razem z nimi do kościoła. Dzięki 
temu ,,klimat” świątyni, celebracji i modlitwy jest 
przez nie niejako wchłaniany i staje się czymś 
naturalnym. Również patrzenie na rodziców, 
którzy modlą się i przyjmują Ciało Chrystusa, jest 
bardzo ważne dla przyszłości dzieci. Zauważyłam 
też, że kiedy jestem w kościele z dziećmi, muszę 
się o wiele mocniej skupić na tym, co dzieje się tu 
i teraz, a nie gdzieś poza, przez co o wiele więcej 
pamiętam z kazań i czytań mszalnych. 

P.G.: Są takie Msze Święte, po których chcę 
odpocząć i mam wrażenie, że w ogóle w nich 
nie uczestniczyłem. Miałem też takie myśli, że 
już nigdy więcej nie pójdę na nie z dziećmi. 
Czasami nawet wyjście z domu jest poważnym 
wyzwaniem (śmiech), ale oczywiście chodzimy 
razem z przekonaniem, że będzie to owocowało 
w przyszłości.

D.S.: Będąc we wspólnocie i diakoniach nie 
tylko uczestniczycie w Eucharystii, ale rów-
nież ją tworzycie. Myśleliście kiedyś o tym? Jak 
to przeżywacie?

I.N-G.: Od podstawówki angażuję się 
w kościele, zwłaszcza poprzez śpiew. Jest mi 
wręcz głupio, kiedy nie jestem w żaden sposób 
zaangażowana. Czuję w sobie odpowiedzialność 
za Kościół i każdą liturgię, w której uczestniczę. 
Dzięki dzieciom dochodzi do mnie jeszcze moc-
niej, że w tym zaangażowaniu nie ma mojej 
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„Jezu, miłości Twej, ukryty 
w Hostii tej, wielbimy cud…” – 
słowa tej znanej polskiej pieśni 

eucharystycznej zawsze mam w swoich 
myślach. Za każdym razem uświadamiają 
mi nieogarnioną prawdę o nieskończonej 
miłości Boga do człowieka. Gdybym 
miał odpowiedzieć na pytanie, dlacze-
go jestem szafarzem Komunii Świętej, 
w dodatku nadzwyczajnym, to zaczął-
bym od refleksji, iż ogarnięcie tej łaski, 

że ja, zwykły, grzeszny 
człowiek dostępuję za-
szczytu dotykania, nie-
sienia i przekazywania 
żywego Ciała Chrystusa 
ludziom jest ponad moje 
możliwości percepcyjne. 
Z tego względu też nie 
ośmielam się przenikać 
tajemnicy tego daru, 
bo czy są jakieś słowa, 
które w pełni go opiszą? 
Czy są pieśni i psalmy, 
którymi da się to wy-
śpiewać? Czy można 
doświadczyć zmysłami 

rzeczywistości, w której – zapewne w to-
warzystwie samych aniołów – niesie 
się swojego Pana i Boga tym, którzy Go 

oczekują? Bynajmniej – choć jest to tak 
głębokie w swej prostocie (w myśl słów 
Jezusa, który dziękował Ojcu za obja-
wienie Bożych tajemnic prostaczkom) 
i zwyczajne w swej niezwykłości, gdy 
dotyka się nieogarnionego i nieskoń-
czonego miłosierdzia: oto sam Bóg chce 
z najwyższą delikatnością i subtelnością 
być z tobą, nie zawłaszczając twojego „ja”, 
ale czyniąc z niego narzędzie niesienia 
niepojętej miłości innym ludziom. W zdu-
mienie wprawia niezwykła relacja, jaka 
zachodzi między Stwórcą a stworzeniem, 
który pragnie być jak najbliżej człowieka.

Jak zostałem nadzwyczajnym sza-
farzem? Pamięcią muszę sięgnąć do 
czasów, kiedy funkcję proboszcza we wro-
cławskiej parafii pełnił śp. o. Stanisław 
Golec CSsR, który w czasie spontaniczne-
go spotkania przy kawie zaproponował 
mi podjęcie posługi szafarza. Oczywiście 
wiązało się to z ukończeniem specjalnego 
kursu przygotowawczego. Łzy stanęły 
mi w oczach – jak to, ja miałbym być 
szafarzem? W głowie przewijały mi się 
cytaty ewangeliczne o postawie aposto-
łów – przecież ja byłem tym „małej wia-
ry”, chwytającym często za rękę Jezusa 
kroczącego po rozszalałych wodach mojej 
codzienności… Tak często prosiłem Go 

o łaskę ufności, choćby na miarę 
ziarnka gorczycy… Gdzieś w głę-
bi mojej duszy rozległ się jednak 
głos: „Odwagi, nie bój się! Ja jestem 
z tobą!”

Często zdarza mi się myśleć w cią-
gu tygodnia o nadchodzącej niedzieli, 
kiedy znów wsiądę do leciwego już 
samochodu, w którym będę wiózł Króla 
Wieków wszystkim tym, którzy pragną 
sakramentalnego zjednoczenia z Nim. 
Swoją misję wykonuję zawsze z drżeniem 
serca, bo czy spełniam swoje 
zadanie w sposób należyty? Czy 
jestem godzien tak wielkiego 
daru? Zapewne nie, bo któż z lu-
dzi może być? Rodzina kwituje 
moje rozmyślania wymownym 
milczeniem. Jako mąż i ojciec czasa-
mi zupełnie niepotrzebnie (delikatnie 
mówiąc) uniosę się czy popełnię inny 
błąd. Widzę jednak, że bliscy wspierają 
mnie – myślę, że są dumni z wyróżnie-
nia, jakie mnie spotkało. Bycie szafarzem 
to nie tylko zaszczyt i odpowiedzialność, 
ale też głęboka nadzieja i wiara w to, że 
mogę wyprosić u Jezusa dar jedności i wza-
jemnej miłości dla wszystkich domowników.

Ta wiara ma swoje odbicie 
wówczas, gdy podając wiernym 
Ciało Pańskie, słyszę z ich ust 
krótkie „Amen” – wyznanie tego, 
że pod postacią białego chleba 
kryje się żywy Chrystus. Równocze-
śnie w moim sercu gra wielka pieśń 
uwielbienia za tę wspaniałą łaskę 
obecności naszego Boga i Odkupiciela. 

Swoją refleksję pragnę zakończyć 
krótką modlitwą: Prowadź mnie, Panie, 
swoimi ścieżkami; wspieraj mą ufność, 
Ty, który królujesz tu i w niebie, bym 
nigdy nie uległ zwątpieniu i nigdy nie 
zaparł się Ciebie. Amen.

Nadzwyczajny szafarz 
Komunii Świętej

Janusz Bułat
Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

niezwykły dar
 i nadzieja

Gdzieś w głębi 
mojej duszy rozległ 

się jednak głos: 
„Odwagi, 

nie bój się!  
Ja jestem z tobą!”
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Bartłomiej Janas
Członek Oazy i LSO w Tuchowie

Już dobrze, jestem przy tobie. 

Zawsze!
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Na pytanie: ,,Co daje mi Eucharystia?’’, każdy może odpowiedzieć nieco 
inaczej, sens jednak pozostanie ten sam. Nie ma innego takiego spo-
tkania, jak właśnie to. 

Zaczynam powoli rozumieć, po co było to wszystko, czego doświadczyłem 
w życiu. Czy naprawdę jestem świadkiem Jezusa? Już dziewięć lat należę do 
wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza – od jakiegoś czasu jako lektor – i wciąż 
dążę do tego, by być świadkiem Chrystusa. Nie zawsze jednak mi się to udaje…

Eucharystia daje mi coś, czego może doświadczyć każdy, a mianowicie poczucie 
bliskości. To nic innego jak spotkanie. Z kim? Tutaj już każdy musi odpowiedzieć 
sobie sam. Moje obowiązki lektora dotyczą głównie czytania słowa Bożego i po-
mocy w przygotowaniu liturgii. Ważne jest także to, jakim jestem człowiekiem 
w codziennym życiu: w szkole, w pracy czy gdziekolwiek. Czy tam naprawdę 
jestem świadkiem Jezusa? Wiem, że nie zawsze. Liczne upadki czy błędy, jakie 
popełniłem, zawsze trzymają mnie pod ścianą. Każdego dnia rodzi się we mnie 
mnóstwo uczuć i wątpliwości. Tak jest do czasu, gdy mogę porozmawiać z Bo-
giem. To od Niego, będąc na Eucharystii, doświadczam zrozumienia, a gdy czasem 
mam łzy w oczach – łzy pocieszenia – i nie kryję się z tym. Nigdy przed Nim 
nie musiałem niczego ukrywać. Mimo tego, co zdarzyło się w moim życiu, Bóg 
zawsze chciał mi przebaczyć. Podnosił mnie i szedł ze mną dalej. Gdy wracałem, 
nie krzyczał, tylko uśmiechał się wśród łez szczęścia, bo On tak bardzo nas kocha.

Czasem głupio jest przychodzić do kogoś, nie dając mu chwili uwagi, zwłaszcza 
kiedy on cały czas się do nas zwraca. Taki byłem i ja. Eucharystia zaś jest przed-
smakiem nieba, tym najbliższym spotkaniem! Podczas modlitwy osobistej czy Mszy 
Świętej, Bóg mówił do mnie, a ja przytykałem czasem uszy i idąc później swoją 
ścieżką, odwracałem głowę w innym kierunku, nie oglądając się na Jezusa. A On był 
przy mnie! Teraz widzę to u niektórych osób będących na Mszy Świętej. Do nich chciał-
bym powiedzieć: zaufaj, droga do wiary jest u każdej osoby inna, ale mimo trudności 
czeka tak wielka nagroda: niebo! W każdej trudności Pan Bóg mówi: ,,Uwierz, bo Ja chcę 
ci pomóc! Zaufaj, gdyż chcę cię podnieść, wskrzesić, nawet z największego upadku! Przy 
Mnie nie doznasz zawodu!''. Często myślimy, że Bóg milczy, ale już wtedy, gdy zdaje się nas 

ignorować, kształtuje nas, by przygotować na coś lepszego. Wycina 
czasem krzew, który był dla ciebie najpiękniejszy – właśnie ten, 
pełen rzeczywistych kolców – by zasadzić tam coś wspanialszego. 
Mówi: ,,Pragnę tylko, byś się nie bał i zaufał”. Czasem czujemy, że 
jest nam dobrze z grzechem, czasem popadamy w niego z bólu, 
ale nie dostrzegamy tego, ile razy nas zniszczył. Jezus swoją ofiarą 
pokonał każdy ból, wyleczył z niego niejednego człowieka, pokonał 
grzech. W Eucharystii daje nam siebie samego jako lekarstwo, 
czyniąc to z miłości. Dlaczego więc nie chcemy Mu zaufać?

 Jestem młody i wiele osób wie więcej o życiu niż ja, ale 
odkryłem coś ważnego, dzięki Panu i doświadczeniom, jakie mi 
dał. Ból, jaki często czuję podczas modlitwy, staje się uzdrawia-
jący. Ta rozmowa z Bogiem ratuje mnie, ratuje nas wszystkich 
każdego dnia! Ojciec Niebieski kocha nas wszystkich, tych swoich 
synów i córki marnotrawne! Ze łzami w oczach nas przyjmuje, 
podnosi i pomaga kroczyć, choć wiele razy nie dochowujemy Mu 
wierności. Miłość Boga jest tak wielka, że nie potrafię jej opisać, 
a On w zamian za nią chce tak niewiele: zaufania i wiary. Czasem 
jakąś stratę postrzegamy jako brak tej miłości, zapominając, że 
Stwórca ma na pewno w tym swój plan – wystarczy tylko zaufać. 
Jestem pewien, że choćbym się od Niego odwrócił, to On i tak mnie 

znajdzie – mnie i każdego z nas.
 Teraz Pan pokazuje mi ciągle, że jest obecny. Nawet kiedy 

wątpimy, słowa: ,,Nie bój się” kieruje On do każdego z nas. Podczas 
Eucharystii Jezus oddaje się nam tak samo, jak wtedy, na krzyżu – i co 

najważniejsze – cały czas puka do naszych serc! To tylko my czasem 
musimy się przemóc i odpowiedzieć…

 Sama Eucharystia jest największą tajemnicą naszej wiary, naj-
piękniejszym spotkaniem, jakiego możemy doświadczyć już tu, na ziemi. 

Naprawdę, nie jest niczym innym, jak wyzwalającą nas Miłością!
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Beata Patalas
Wokalistka Sunday Worship

Muzyka
to nie zapychacz!

Mój kochany tata często śpiewał i grał na instrumentach w domu, dlatego od 

zawsze uwielbiałam muzykę. Pamiętam, jak pewnego razu, na urodziny przyniósł mi 

piękny bukiet kwiatów i mikrofon. Od razu poprosiłam, by go podłączył, zagrał mi na 

keyboardzie i zaśpiewał ze mną. Bardzo lubię wracać do tamtego momentu. 
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W Toruniu studiuje moja przyjaciółka, która 
razem ze mną śpiewała w dawnej scholi. Kiedy 
i ja podjęłam studia w Toruniu – a niełatwe, bo 
teologiczne – zaprosiła mnie na Mszę Świętą 
akademicką, tzw. „dwudziestkę”, podczas której 
śpiewał zespół Sunday Worship. Było to dla 
mnie niesamowite doświadczenie. Ich śpiew 
w trójgłosie, radość z tego, co robią, i ich spo-
sób przeżywania modlitwy były niesamowite 
i ekstremalnie wzruszające. Ujęło mnie też to, 
jak ja czułam się dzięki tej muzyce. Rozpalało 
to we mnie wielką radość i miłość, pomogło 
mi to lepiej przeżyć Mszę Świętą. Postanowi-
łam więc, że chcę do nich dołączyć i również 
pomagać ludziom tak przeżywać Eucharystię. 
Pieśni w czasie liturgii nie są „zapychaczami”, 
które pozwalają przeczekać, aż kapłan wejdzie do 
kościoła czy ukończy swoje modlitwy. One mają 
nam pomagać w modlitwie i przygotowaniu do 
przyjęcia Chrystusa, naszego Pana. Śpiewanie 
ma Go wysławiać, chwalić i być wyrazem naszej 
miłości do Boga. Piękne słowa pieśni, do których 
rzadko przywiązywałam uwagę, dziś pomagają 
mi wyrazić uczucia, których nie potrafię często 

oddać własnymi słowami. Bóg dał mi życie 
i talent, cierpiał i umarł za mnie, a jedyne, co 
mogę Mu dać i czego On ode mnie oczekuje, to 
moja miłość do Niego, którą ja wyrażam choćby 
poprzez śpiew. 

Zawsze zbieramy się już dwie godziny przed 
Mszą Świętą i ćwiczymy pieśni, modląc się ra-
zem, co stanowi dla nas dobre przygotowanie do 
posługi. Staram się też, by zawsze być w stanie 
łaski uświęcającej, aby móc w pełni uczestni-
czyć w Eucharystii. Kiedy po przyjęciu Komu-
nii Świętej patrzę na ludzi stojących z rękami 
wyciągniętymi w górę i śpiewających razem 
z nami, modlących się słowami śpiewanych 
pieśni, to czuję, jak serce we mnie rośnie. Ciche 
Msze Święte oczywiście też są piękne i tak samo 
ważne, jednak to przez muzykę Bóg mnie do sie-
bie przyciągnął już na początku, kiedy zaczęłam 
śpiewać ze scholką. To zrozumiałe, że czasem 
przychodzą trudne momenty, czy chwile zwąt-
pienia, ale jednak zawsze powracam silniejsza 
i z większym pragnieniem przylgnięcia do Jezusa. 
Tak trwam już trzeci rok, śpiewając z zespołem 
podczas Eucharystii i wielbiąc Boga.

Na lekcjach religii miałam bardzo fajną 
katechetkę, która później stała się 
wręcz moją przyjaciółką. Dzięki niej 

dowiedziałam się, że parafia, z której pocho-
dzę, jest parafią salezjańską. Nauczyłam się żyć 
zgodnie z salezjańskim charyzmatem. Od tego 
momentu zaczęliśmy 
tworzyć oratorium 
oraz scholkę parafialną. 
Bardzo odpowiadało 
mi to zajęcie, bo łączy-
ło się ze śpiewem. Co 
piątek śpiewaliśmy na 
Mszy Świętej i była to 
dla nas świetna zaba-
wa. No właśnie – za-
bawa – a przynajmniej 
dla mnie na tym to się 
kończyło… Między piosenkami rozmawialiśmy 
między sobą: „Która będzie następna?” Lubiłam 
śpiewać, a skoro łączyło się to ze śpiewaniem 
dla ludzi, sprawiało mi to jeszcze większą radość. 
Wtedy mój proboszcz wypowiedział zdanie, 
które zapamiętam do końca życia, a które zmie-
niło moje nastawienie do śpiewania podczas 
Eucharystii. Powiedział nam, że piosenki, które 

gramy na Mszy Świętej i na uwielbieniach, nie 
mogą być tylko „odśpiewane”, ale słowa tych 
pieśni mają być dla nas modlitwą, zaś śpiew 
momentem, w którym będziemy uwielbiać Boga. 
Wtedy pierwszy raz zrozumiałam, o co chodzi. Nie 
wiedziałam, że śpiew podczas Eucharystii może 

być też posługą. Za-
wsze myślałam, że 
do Mszy Świętej 
mogą służyć tyl-
ko ministranci.

Jakiś czas póź-
niej trafiłam na cy-
tat przypisywany 
św. Augustynowi: 
„Kto śpiewa, dwa 
razy się modli”. 
Te słowa żyją we 

mnie do dziś. Dopiero, gdy zaczęłam modlić 
się słowami piosenek, poczułam, jak wielki to 
zaszczyt i obowiązek. Każdy z nas jest do czegoś 
powołany: jeden do kapłaństwa i posługi innym 
zza ołtarza, inny do ewangelizacji. Ja odkryłam 
swoje powołanie w posłudze śpiewem. Moim 
zadaniem jest uczestniczyć w Eucharystii i pomóc 
ją przeżywać innym.
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o. Artur Pruś CSsR
misjonarz w Rosji

Radość niesienia 

Chrystusa

Drodzy Przyjaciele i Czytelnicy ,,Rodziny 
Odkupiciela”! Z pozdrowień przekaza-
nych w ostatnim numerze dowiedzie-

liście się, że od września pracuję w Rosji. Kiedy 
prowincjał o. Janusz Sok CSsR zaproponował mi 
wyjazd na misje, byłem nieco zaskoczony i trochę 
przejęty tym, czy dam radę podjąć to wyzwanie. 
Na ostateczną odpowiedź miałem kilka dni. Co 
zrobić? Wyjechać na misje? Pozostać w Polsce? 

Jak przy każdej trudnej decyzji, tak i tym razem 
zapytałem Pana Boga na modlitwie: „Co robić?” 
Podobnie jak przed pierwszym poważnym wybo-
rem, gdy rozważałem, czy zostać redemptorystą, 
poszedłem do kaplicy. Po modlitwie, ze spokojem 
w sercu powiedziałem: „TAK”. Po to przecież 
zostałem redemptorystą, żeby być misjonarzem, 
by głosić ludziom obfite Odkupienie. Pojawiły 
się kolejne pytania: jak ja się tam dogadam 

z ludźmi? Jak będę odprawiał Mszę Świętą? Czy 
mnie zrozumieją? Co prawda uczyłem się języka 
rosyjskiego w szkole podstawowej, ale to było 
dwadzieścia lat temu  

W dniu 20 września 2019 r. wyjechałem do 
Warszawy, a stamtąd poleciałem do Moskwy. 
Później udałem się do Samary, skąd do Togliatti 
zabrał mnie o. Zenon Gieniec CSsR. Nazajutrz, po 
dotarciu do Togliatti była niedziela, od razu więc 
stanąłem przy ołtarzu i włączyłem się w drugą 
Modlitwę Eucharystyczną. Po Mszy Świętej 
nastąpiło oficjalne przywitanie, a po wyjściu 
z kaplicy podchodzili do mnie ludzie, by zagadać 
i się zapoznać. Od razu czekało mnie pierwsze po-
ważne wyzwanie – zostałem odpowiedzialnym 
za młodzież i już tego pierwszego dnia miałem 
z nimi spotkanie. Młodzi przyjęli mnie bardzo 
życzliwie i nawet pomagali, bym przy okazji 
spotkania, rozmawiając z nimi po rosyjsku, na-
uczył się nowych słów. Poprawiali mnie, gdy coś 
niewłaściwie wymawiałem. Jedna z parafianek, 
która ma polskie korzenie (jej rodzice i dziadkowie 
przed wojną mieszkali w Polsce), zdeklarowała 
się pomóc mi w nauce języka. Kiedy tylko jest 
na Eucharystii, to potem spotykamy się na go-

dzinę, by ćwiczyć czytanie i właściwą wymowę 
(trzeba zaznaczyć, że w języku rosyjskim bardzo 
ważne są akcenty); rozmawiamy też ze sobą 
po rosyjsku. Tak wyglądały moje pierwsze dni 
w Rosji. Teraz chciałbym powiedzieć coś więcej 
o Togliatti i naszej parafii.

Togliatti to liczące prawie 800 tysięcy 
mieszkańców miasto przemysłowe, założone 
w 1737 roku nad Wołgą. Ludzie zjeżdżali tam 
z różnych stron Rosji za pracą. Dominującym 
wyznaniem jest prawosławie – wokół jest wiele 
cerkwi i tylko jeden kościół katolicki, czyli nasza 
parafia Matki Bożej Fatimskiej. Katolicy stanowią 
niewielki procent miejscowej ludności, której 
przodkowie byli Niemcami, Polakami, Ukraiń-
cami, Litwinami i Łotyszami. 

Choć miasto jest wielkie, to w parafii mamy 
nieco ponad sto osób – niektórzy z nich przy-
jeżdżają na niedzielną Eucharystię z Powołżska, 
oddalonego od nas o sześćdziesiąt kilometrów. 
Raz w miesiącu my dojeżdżamy do nich, by 
w mieszkaniu, które na tę okazję udostępnia 
nam mama jednego z ministrantów, odprawić 
Mszę Świętą dla około trzydziestu osób. Teren 
jest ogromny, a do najbliższej katolickiej parafii 
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w Samarze jest około stu kilometrów. W para-
fii mamy wiele grup: róże różańcowe, „Matki 
w modlitwie”, dzieci, młodzież i ministrantów. 
W pracy wspierają nas siostry nazaretanki, które 
powróciły po siedmiu latach przerwy i pomagają 
nam szczególnie w pracy z dziećmi i rodzinami.

Czas biegnie bardzo szybko, wiele już się na-
uczyłem: odprawiam Eucharystię, głoszę kazania 
i spowiadam po rosyjsku. Dzięki temu w pełni 
angażuję się w pracę w parafii. Ludzie są bar-
dzo wyrozumiali i życzliwi, doceniają obecność 
kapłanów. Kiedyś po Eucharystii udaliśmy się 
z o. Zenonem do jednej z najstarszych parafianek, 
za którą modliliśmy się tego dnia na porannej 
Mszy Świętej (był to dzień jej urodzin). Pani 
Adela opowiedziała nam, jak z mężem i innymi 
katolikami przybyli do Togliatii pięćdziesiąt lat 
temu i organizowali w tym mieście katolicką 
wspólnotę. Pięknym doświadczeniem była dla 
mnie przedświąteczna wizyta u chorych. Podczas 
wizyty u pani Jasi dane mi było poznać, jak bardzo 
jesteśmy tam potrzebni jako księża – misjonarze. 
Tu doświadczyłem radości niesienia Chrystusa… 
Po rozmowie i spowiedzi rozpocząłem obrzędy 
Komunii Świętej – gdy nagle – zdziwienie… Ja 
modliłem się po rosyjsku, a pani Jasia mówiła 
coś szeptem, ale w zupełnie innym języku. Na-
gle usłyszałem, jak mówi Ojcze nasz po polsku. 
Siostra Anna, która była ze mną, powiedziała: 
„Ojcze, módl się po polsku, bo widzę, że to Polka!” 

Odmówiłem więc wszystkie modlitwy po pol-
sku, a pani Jasia razem ze mną. Po Komunii 
i modlitwie zamieniliśmy jeszcze kilka słów, 
a ona wytłumaczyła mi, dlaczego tak się modli. 
Powiedziała: „Ojcze, ja modlę się po polsku, bo 
w sercu czuję się Polką, moi dziadkowie i rodzi-
ce byli Polakami i żyli na Kresach Wschodnich.  
Ja się tam urodziłam, tam przyjęłam pierwsze 
sakramenty i tam wzrastała moja wiara. Ja z Pol-
ski wyniosłam korzenie chrześcijańskie i jestem 
katoliczką, i za to Panu Bogu dziękuję. Ta moja 
wiara, ta modlitwa, pomogły mi przetrwać cięż-
kie czasy zesłania do Kazachstanu i tutaj, kiedy 
przyjechałam do Togliatii za pracą i zakładałam 
rodzinę. Dziękuję tobie i dziękuję Panu Bogu, za 
to, że jesteście tutaj z nami jako misjonarze, że 
przynosicie mi Pana Jezusa!”

Jestem bardzo mile zaskoczony tym, jak zosta-
łem tutaj przyjęty. Cieszę się, z nadzieją i radością 
patrząc w przyszłość i na to, co Pan Bóg mi tutaj 
przygotował. Bardzo też zadziwia mnie i buduje 
wiara tych katolików, którzy należą do naszej 
parafii: jak przyjeżdżają tak daleko, by w każdą 
niedzielę być na Eucharystii, spotkać się z Bogiem 
i uczestniczyć w niedzielnej katechezie. Pracy 
nie brakuje – jest dla kogo i z kim głosić obfite 
Odkupienie. Polecam siebie, o. Zenona, siostry 
nazaretanki, naszych parafian i budowę kościoła, 
którą prowadzimy Waszej modlitwie. Serdecznie 
wszystkich pozdrawiam! 

Bardo to bardzo ciekawe miejsce, w którym miałem 

okazję przeżyć tydzień ferii z redemptorystami. Szcze-

gólnie spodobał mi się klasztor, w którym mieszkaliśmy 

i to, jak o. Wacław opowiadał o tym miejscu. Warto było 

wybrać się na rekolekcje z redemptorystami i ciekawie 

spędzić ferie, poznać nowych ludzi, a przede wszystkim 

rozpoznawać to, do czego powołuje nas Pan Bóg. 

Kacper Barczyk
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Gdy 
przyjechałem 

do Barda, urzekło mnie pięk-
no tego miejsca i okolicy. W tym roku 

rekolekcje były dla mnie okazją do doświadczenia 
szczególnej atmosfery, jaka tam panuje – pełnej życzliwości, 
szczerości i radości. Będąc tak blisko domu Boga, spotkałem 
się z niebywałym pokojem. Modlitwy i konferencje o. Wacława, 
w dosadny sposób ukazujące takie sprawy, na które na co dzień 
nie zwracamy uwagi (a szkoda, bo przez nie można odkryć wiele 
prawd o sobie i drugim człowieku), adoracja uwielbienia, w czasie 
której można spojrzeć na siebie i innych oczami Chrystusa… Wte-
dy nie liczy się nic innego, tylko niepojęta, niezmierzona miłość 
Pana Boga do mnie. To wszystko przewartościowało nieco moje 
dotychczasowe życie – poznałem, że wszystko, co czynię, nawet 
te najmniejsze rzeczy, jest na większą chwałę Bożą. Dałem się na 
nowo ukształtować uzdrawiającej mocy Ducha Świętego. Wycieczki do Kłodzka, kopalni złota 
i wioski górniczej oraz wyprawa w okoliczne góry również bardzo mi się podobały. Nawiązałem 

nowe, piękne znajomości i podtrzymałem stare. Także ojcowie (zresztą jak zawsze) 
podołali swemu wyzwaniu duszpasterskiemu i z humorem, dystansem do 

siebie oraz wyrozumiałością odnosili się do nas. Te ferie były 
zdecydowanie udane – było coś zarówno dla 

duszy, jak i dla ciała. 
Piotr Malesa

W spotkaniach z redemptorystami (feriach, wakacjach i dniach 

otwartych WSD) uczestniczę już od 2016 roku. Pierwszy raz 

przyjechałem na ferie do Barda na zaproszenie o. Artura. Od 

tamtego czasu wiele razy miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach 

powołaniowych organizowanych przez redemptorystów i za każdym 

razem „inaczej” je przeżywam, bo każde spotkanie prowadzi ktoś 

inny i zawsze mogę dowiedzieć się czegoś nowego. Gdybym miał 

opisać te spotkania w kilku słowach, to mogę powiedzieć jedno – 

NAPRAWDĘ WARTO! Za każdym razem podczas ferii czy 

wakacji organizowanych przez redemptorystów jest bardzo fajnie, 

czuje się bliskość Pana Boga. Spotykam super kolegów i ojców, nigdy nie jest nudno 

i nie brakuje czasu dla siebie i innych, spędzonego we wspólnocie i na dobrej zabawie. 

Podczas ostatnich rekolekcji szczególnie do mnie trafiały słowa, które kierował do nas 

o. Wacław. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i gorąco polecam ferie 

i wakacje z redemptorystami.Szymon Januszkiewicz
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Wydarzyło sięZ życia seminarium postulat

1-2.12.2019
Odwiedziny  

o. Dariusza Paszyńskiego CSsR
W tych dniach mieliśmy przyjemność gościć 

wikariusza prowincjała, o. Dariusza Paszyńskie-
go. Braliśmy udział we wspólnych modlitwach, 
spotkaniach i rozmowach. Choć był to czas 
niedługi, to jednak bardzo radosny i owocny 
dla całej wspólnoty. 

16.01.2020
Podsumowanie półrocznej 
praktyki w kole misyjnym
Tego dnia po raz ostatni uczestniczyliśmy 

w zajęciach koła misyjnego w szkole podsta-
wowej w Bardzie. Od września spotykaliśmy 
się wspólnie z dziećmi i młodzieżą, by poprzez 
modlitwę, zabawy oraz wspólnie podejmo-
wane inicjatywy (np. jarmark świąteczny) 
uczyć się, jak być dzielnym misjonarzem Jezusa 
Chrystusa. 

20-24.01.2020
Rekolekcje powołaniowe 
Był to tydzień, kiedy drzwi domu zakon-

nego w Bardzie otworzyły się przed młodymi 
chłopakami, którzy przyjechali na ferie z re-
demptorystami. Podczas tej tury rekolekcji 
konferencje głosił o. Wacław Zyskowski CSsR, 
duszpasterz z Elbląga. 

20.12.2019
Wspólnotowa Wigilia

Tego dnia, wraz z całą wspólnotą domową, 
przeżywaliśmy spotkanie opłatkowe. Był to dla 
nas bardzo ważny moment – pierwsza Wigi-
lia w gronie redemptorystów. To czas, kiedy 
mogliśmy docenić przede wszystkim naszych 
ojców formatorów oraz całą naszą wspólnotę; 
czas, w którym mogliśmy złożyć sobie życzenia, 
pobyć razem i zwyczajnie cieszyć się sobą.

6.01.2020
Orszak Trzech Króli

Wraz ze wspólnotą parafialną wzięliśmy 
udział w Orszaku Trzech Króli. Mogliśmy na 
własne oczy doświadczyć tego, jak wiele trzeba 
włożyć pracy i serca w przygotowanie takiego 
wydarzenia. Jako Trzej Królowie przeszliśmy 
ulicami Barda, po drodze podziwiając insce-
nizacje przygotowane przez grupę zaangażo-
wanych wolontariuszy.
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25.10.2019
Terezjanka

21.11.2019
U błogosławionej Karoliny 
Korzystając ze sposobności, trzy dni po 

wspomnieniu bł. Karoliny wybraliśmy 
się w niedługą pielgrzymkę do Zabawy  
i Wał-Rudy. Odwiedzając miejsca, gdzie żyła 
błogosławiona męczennica, mieliśmy okazję 
dowiedzieć się wiele o jej życiu. 

Świętując wspomnienie św. Teresy od 
Jezusa, naszej patronki, wybraliśmy się 
wraz z naszymi przełożonymi w Biesz-
czady. Po drodze odwiedziliśmy bazylikę 
w Dębowcu oraz sanktuarium św. Jana 
z Dukli. Mieliśmy również okazję zobaczyć 
klasztor w Komańczy, gdzie był przetrzy-
mywany Czcigodny Sługa Boży kardynał 
Stefan Wyszyński. Późnym popołudniem 
zdobyliśmy najwyższy szczyt Bieszczad – 
Tarnicę. Cała wycieczka była dobrą okazją 
do podziwiania piękna przyrody i zacieśnia-
nia braterskich więzi. 

24-25.12.2019
„Pierwsze Święta” 

Dla każdego nowicjusza tegoroczne 
święta Bożego Narodzenia były niejako 
pierwszymi, ponieważ przeżywaliśmy je 
poza domem rodzinnym. Mimo tęsknoty za 
rodziną, było to wyjątkowe doświadczenie. 
Przy wigilijnym stole, w trakcie Eucharystii, 
śpiewania kolęd czy podczas odwiedzin 
kleryków z Tuchowa nie brakowało rado-
ści i mocnego przekonania o pięknie życia 
wspólnotowego i zakonnego, do którego 
się przygotowujemy.

17.10.2019
Łączy nas misja!

Dnia 17 października przedstawiciele 
grup apostolskich działających przy na-
szym seminarium (Zespołu Misyjnego 
„Wschód”, Redemptorystowskiego Sto-
warzyszenia Przyjaciół Misji oraz Sto-
warzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja”), spotkali 
się z José Silva Oliveira i Teresą Ascensão 
– małżeństwem świeckich misjonarzy 
redemptorystów z Porto (Portugalia). Była 
to wspaniała okazja do podzielenia się 
swoim doświadczeniem życia i realizacji 
charyzmatu redemptorystowskiego.

13-14.11.2019
Br. Robert Borzyszkowski 
CSsR ponownie mistrzem 
Polski kleryków w tenisie 

stołowym
Nasz współbrat br. Robert Borzysz-

kowski CSsR obronił tytuł mistrzowski 
w czasie XXII Mistrzostw Polski Wyższych 
Seminariów Duchownych i Zakonnych 
w Tenisie Stołowym, które odbyły się 
w dniach 13-14 listopada 2019 r. w Często-
chowie. Serdecznie gratulujemy! 

15-17.11.2019
Zespół Misyjny „Wschód”  

w Danii
O. Sylwester Pactwa i br. Tomasz Marcinek wraz 

ze świeckimi współpracownikami – Agnieszką Szy-
mańską oraz Michaliną Truchan wyjechali do Danii. 
W Kopenhadze mieli okazję spotkać się z naszy-
mi parafianami, mogli też zaprezentować swoją 
działalność. Duńczycy, Filipińczycy i Polacy bardzo 
serdecznie przyjęli całą grupę i zaoferowali wsparcie 
modlitewne oraz materialne działalności ewangeliza-
cyjnej prowadzonej przez Zespół Misyjny „Wschód”.

11.12.2019
„Chusta nadziei”

Dnia 10 grudnia w kończącym się Roku 
św. Gerarda był dniem, do którego prowadzi-
ły ostatnie tygodnie wypełnione przygoto-
wywaniem scenariusza, strojeniem auli św. 
Klemensa, organizowaniem strojów i rekwi-
zytów oraz ustawianiem świateł, dobieraniem 
muzyki no i próbami samego spektaklu! Całe 
seminarium redemptorystów oraz nasi świeccy 
współpracownicy – przyjaciele, członkowie 
duszpasterstwa, a nawet członkowie rodzin – 
poświęcili wiele czasu, by opowiedzieć historię 
św. Gerarda – opiekuna matek i patrona dobrej 
spowiedzi, który, choć żył kilkaset lat temu, działa 
po dziś dzień! Aula św. Klemensa wypełniła się 
po brzegi!

27.12.2019-06.01.2020
Kolędowanie

Kontynuując piękną tradycję kolędowania, przez sześć dni cała 
wspólnota nowicjuszy, przebrana w oryginalne stroje, odwiedziła 
wiele rodzin w Lubaszowej, wspólnie kolędując i świętując oktawę 
świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu lepiej poznaliśmy parafian 
i doświadczyliśmy, jak istotnym elementem życia w Lubaszowej 
jest obecność redemptorystów.
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Rekolekcje powołaniowe - Bardo

Górska wyprawa W kaplicy górskiej

Kaplica górska

Msza na rozpoczęcie rekolekcji

W drodze do kaplicy górskiej

Widok na Bardo

Wypłukiwanie złota

Centrum Duszpasterstwa PowołańWydarzyło się Z życia seminarium studentat

15.12.2019
Zostać Aniołem!

Dnia 15 grudnia radość płynąca z III niedzieli  
Adwentu, tzw. Niedzieli Radości, wzrosła ze względu 
na organizowany XIII Misyjny Jarmark z Aniołami. 
Przez cały dzień dziedziniec sanktuaryjny wypełniał 
się aniołami wspierającymi budowę sali katechetycz-
nej w Bom Jesus Da Lapa w Brazylii. Organizatorem 
wydarzenia było (po raz kolejny) Redemptorystow-
skie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji.

21.12.2019
Dzień skupienia z o. Sylwestrem Pactwą CSsR i Teresą Kmieć
Dnia 21 grudnia 2019 roku, na kilka dni przed uroczystością Narodzenia Pańskiego, nasza wspólnota 

seminaryjna przeżywała dzień skupienia, który prowadzili dla nas socjusz prefekta o. Sylwester 
Pactwa CSsR i Teresa Kmieć – siostra zamordowanej w Boliwii misjonarki Heleny Kmieć. Prze-
żywaliśmy ten dzień od wczesnych godzin porannych, rozważając misję, do której jest wezwany 
każdy chrześcijanin, a my, misjonarze redemptoryści, szczególnie. Pani Teresa Kmieć przybliżyła 
nam rzeczywistość pracy misyjnej w Kenii, gdzie miała okazję posługiwać przez dwa miesiące, 
uczestnicząc w rekolekcjach Ruchu „Światło – Życie”. Misjonarka przedstawiła nam także postać 
swojej siostry Heleny. Opowiedziała o niej jako o zwykłej, młodej osobie, która dzięki wychowaniu 
i rodzinie przeżyła swoje młode życie na 100%.

7.01.2020
ForWorld

Dnia 7 stycznia 2020 wystar-
tował projekt redemptorystowski  
FOR WORLD! „Poznaj, zrozum, przyj-
mij i żyj!” Przez najbliższy rok w każ-
dy wtorek będą ukazywać się nowe 
materiały. Zapraszamy do poznawa-
nia naszej duchowości! Strona inter-
netowa: www.forworld.redemptor.pl.  
Ta inicjatywa jest dla każdego. 



Czas na zmianyZdjęcie z Matką Bożą Bardzką

Do Maryi tup tup tupW sali wspólnej

Gotowanko Jaaakie wielkie skałySpotkanie organizacyjne

Jaskiniowcy

Kopalnia zlota

ŻyczeniaW kaplicy postulatu

EkipaZwiedzanie kopalni złota

Jarmark świątecznyKolacja

Jest cudownie

Ucałowanie cudownej figurki

PostulatCentrum Duszpasterstwa Powołań
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Kolacja z radą parafialnąAhoj, przygodo!

Liturgia

Myślimy, co i jak

Nieszpory z o. Dariuszem Paszyńskim CSsR

Piękne widoki

U sióstr marianek 

Łyżwiarstwo (nie)figurowe

Na kręglach

Z Mikołajem

Urodziny o. socjusza Józefa

Nowicjat

„Dzieje Apostolskie”

Błogosławieństwo lektorów

Chłopak z gitarą

A kuku

Kij dla pasterza

Hołd poległym

Misje ŚwięteLokalni artyści

Postulat



Adoracja Krzyża

Odpust parafialny

„Chusta Nadziei” na zapleczu
Orszak Trzech Króli

Czuwanie młodzieżowe

Przybieżeli do nowicjatu

Dzień skupienia z o. Witoldem Baranem CSsR
W Komańczy - miejscu internowania kard. Wyszyńskiego

Adoracja - czuwanie młodzieżowe
Mocni w wierze

Bóg się rodzi - jest radość!

Opłatek z parafianami

„Chusta Nadziei” z operatorki
Piknik na szczycie

Debata liturgiczna

Szkoleni do misji

Jutrznia z o. Witoldem
Świat jest nasz

„Chusta Nadziei” - kapituła
Nieustannie szukają

StudentatNowicjat
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Św. Mikołaj zawitał także do nas

Wspólnota w komplecie

Z br. Rafałem

Dzień skupienia z o. Zbigniewem Bruzim CSsR

Radośnie Panu hymn śpiewajmy!

W drodze na Jarzębaki

Wykład prof. Nalaskowskiego

Z panią Teresą Kmieć

Orszak Trzech Króli

Poczęstunek w jadalni pielgrzyma

Studentat



«Znacie drogę, dokąd Ja idę». 
Odezwał się do Niego Tomasz: 

«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: 
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze Mnie.» 
      (J 14, 4-6)

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

Ożywiana bowiem słowem Bożym daje 
świadectwo Chrystusowi, 

w tajemnicy Eucharystii nieustannie 
pielgrzymuje z Chrystusem do Ojca, 

rozpalona duchem apostolskim 
postępuje w miłości.

  
       Konstytucja CSsR 12

znak obecności 

Boga w świecie

Tajemnica

Euchar�stii
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