
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

Pan powołuje indywidualnie, 
ale zbawia  

we wspólnocie

Założyciel naszego zgromadzenia, wielki teolog i mistyk XVIII wieku, patron 
spowiedników i moralistów, wreszcie biskup i doktor Kościoła z przydomkiem 
„Najgorliwszy” – św. Alfons Maria de Liguori, napisał w jednym ze swych stu 

sześćdziesięciu dzieł: „Jeśli chcemy zapewnić sobie wieczne zbawienie, to musimy iść 
za Bożym powołaniem, w którym Pan ofiaruje nam – i w tym przypadku tylko nam 
– pomoc skuteczną do zbawienia”. Wierni temu wskazaniu, choć w trudnym czasie pa-
raliżującej świat pandemii, trwamy na modlitwie oraz podejmujemy zwykłe, codzienne 
obowiązki i prace w naszej formacyjnej wspólnocie, pod czułą opieką Tuchowskiej Matki.

Widomym dowodem tego jest fakt, iż w Wasze dłonie, czcigodni i wierni Przyja-
ciele, oddajemy kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, który poświęcamy 
tematowi wspólnoty płonącej duchem apostolskim, będącej znakiem obecności Boga 
w świecie. Ufamy, że zamieszczone tu teksty, rozmowy i fotorelacje będą dla Was inspi-
rujące – i, podobnie jak nas, poruszą Was słowa innego naszego świętego współbrata, 
św. Klemensa Hofbauera, którego dwusetną rocznicę narodzin dla nieba świętujemy 
w tym roku: „Ewangelia winna być głoszona w nowy sposób!”.

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie  
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów biuletynu 

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

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –

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

w formie elektronicznej.

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

(adres przy spisie treści). 

Redakcja
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Drugi 

W drodze do...

br. Dariusz Dudek CSsR
Rok VI

 na pierwszym 
miejscu

Nie tak wyobrażałem sobie moje prak-
tyki pastoralne. Spodziewałem się 
spotkań z grupami, rekolekcji, za-

angażowania w liczne akcje duszpasterskie… 
Epidemia jednak poustawiała ten czas na swój 
własny sposób: spotkania zostały odwołane, 
nabożeństwa zawieszone, rekolekcje przełożone 
lub anulowane... 

Kiedy rozpoczęły się działania prewencyjne, 
a Kościół wezwał do modlitwy o ustanie pan-
demii, w swej gorliwości modlitewnej (a jakże!), 
wyniesionej z murów tuchowskiego seminarium, 
nieśmiało zagadnąłem przełożonego, czy i my 
– wspólnota wrocławska – podejmiemy jakąś 
modlitwę. W odpowiedzi usłyszałem: „Najpierw 
musimy się zająć ludźmi z naszej parafii i być 
z nimi, bo to oni są najważniejsi”. Spodoba-
ło mi się to! A jak wyglądało to w praktyce? 
Po pierwsze, dopóki było to możliwe, razem 
z wiernymi modliliśmy się w kościele podczas 
nabożeństw. Po drugie, gdy ilość ludzi mogących 
uczestniczyć w Mszach została drastycznie ogra-
niczona, zadbaliśmy, by zminimalizować ryzyko 
zakażenia (dezynfekcja, płyny do odkażania…), 
ale jednocześnie umożliwić udział w Eucharystii. 
Stąd dwadzieścia Mszy Świętych niedzielnych, 
odprawianych w dwóch kościołach, by przyjąć 
tych, którzy przyszli. Do tego bezpieczne miejsce 
na spowiedź, kontakt telefoniczny ze spowiedni-
kami, by umówić się na dogodny termin przyjęcia 
sakramentu pokuty i pojednania.

Tylko tyle? Czy aż tyle? Czy nie można zrobić 
więcej? Może i tak, ale nikt nikogo nie uczył, jak 
zachowywać się w tak trudnym czasie, tak nie-
przewidywalnym i, co tu dużo mówić, strasznym. 
Żadnych wykładów i sympozjów o działaniach 
w dobie epidemii. Myślę jednak, że tym, co poma-
ga w tak nieszablonowym okresie i co próbujemy 
w sobie wykształcić przez czas formacji (i pewnie 
całe życie), są dwie postawy: dyspozycyjność 
i bycie dla ludzi. Przyswajanie tego to kwestia 
raczej czynnego zaangażowania, niż czytania 
na ten temat. Dobrze, że seminarium daje nam 
przestrzeń do tego typu działań, wśród których 
na pierwszy plan wysuwają się grupy apostolskie 
i praktyki. Już wiele razy obie te formy były opisy-
wane na łamach „Rodziny Odkupiciela” – nie ma 
się co dziwić, to w końcu ważny element naszego 
życia – jednak są one kluczowe do wypracowania 
dyspozycyjności i „bycia dla”. 

Wiele razy przychodziło mi wraz ze współbrać-
mi planować działanie Redemptorystowskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Misji. Podstawowe 
pytanie, które sobie stawialiśmy, brzmiało: co 
będzie najlepsze dla naszej młodzieży? Drugie – 
też istotne: kto z nas się tym zajmie? Odpowiedź 
na nie często wiązała się z tym, że inne plany 
musiały zostać zmienione, należało oddać coś 
swojego – czas, umiejętności, niejednokrotnie 
zestresować się przy przygotowaniu i prowa-
dzeniu spotkań, a potem zmierzyć się z krytyką 
słuchaczy. Ci jednak, dla których działaliśmy, 



Rodzina Odkupiciela 2 (87) 2020 5

byli tego warci – nie dlatego, że byli 
lepsi od innych, czy ich uwaga przy-
nosiła nam jakiś zysk, ale dlatego, że 
do nich posłało nas Zgromadzenie, że 
do nich – i to przez nas, nieudolnych 
i słabych – chciał przyjść sam Jezus.

Obecnie we Wrocławiu mogę 
doświadczyć podobnych wydarzeń. 
Trzeba jednocześnie obsłużyć dwa 
kościoły? Zróbmy to! Trzeba, aby dać 
wiernym dostęp do Eucharystii, odpra-
wić dwadzieścia Mszy? Ojcowie będą 
celebrować ich nawet więcej! Podczas 
misji wystąpiła konieczność jednocze-
snego służenia w parafii i zastąpie-
nia chorego współbrata? Wsiadamy 
w samochód i jedziemy z jednego 
krańca miasta na drugi. Trzeba zostać 
w innym miejscu, by służyć siostrom 
zakonnym pozbawionym kapelana 
w czasie epidemii? Jeden z ojców to 
zrobi. Trzeba ugotować obiad w nie-
dzielę? Ugotujemy i posprzątamy – 
i nawet nie będziemy marudzić, że 
nie wyszedł taki, jak naszej kucharce. 
Wszystko to będzie kosztować i może 
nie obejdzie się bez narzekania i po-
czucia niesprawiedliwości, ale dyspo-
zycyjność i bycie dla ludzi formujemy 
w sobie przez cały czas. 

Ciągle mam w pamięci anegdotę 
o śp. o. Ryszardzie Marcinku CSsR. 
Jeden ze współbraci zapytał, czy ten 
zastąpi go na jakiejś Mszy z homilią. 
Na to pytanie o. Ryszard odpowie-
dział, nie zastanawiając się nad tym, 
kiedy ta Msza ma się odbyć: „Dawaj 
stułę!”. Oto dyspozycyjność! Od razu, 
na sygnał, że jest potrzeba – brać się 
do roboty i modlitwy, byleby „stać się 
dla ludzi”, byle ten drugi – parafianin, 
uczestnik rekolekcji, współbrat – stanął 
na pierwszym miejscu mojej troski 
i zainteresowania.
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W drodze do...

Po co tu 

br. Dominik Król CSsR
Rok III

przyjechałem?

Właśnie to pytanie: „Po co tu przy-
jechałem?” zadawałem sobie 
w pierwszych dniach moich za-

granicznych praktyk pastoralnych. Po co przy-
jechałem tutaj, to znaczy do Kopenhagi? To 
w stolicy Danii miałem bowiem spędzić prawie 
sześć miesięcy. Na początku każdej nowej drogi 
warto opracować sobie plan: czy to przy nauce 
nowego języka, czy gry na instrumencie. Dobrze 
jest zadać sobie pytanie: co właściwie zamierzam 
osiągnąć? Wymierny cel pozwala lepiej skonfron-
tować się z tym, czy umiejętnie wykorzystuję 
dany mi czas i czy robię wszystko, co w mojej 
mocy, by zrealizować zamierzenia. Tak było na 
początku mojej półrocznej przygody. Nie chciałem 
tego czasu zmarnować i miałem świadomość, 
że wiele w tym względzie będzie zależało ode 
mnie. Pójdźmy jednak jeszcze nieco wstecz…

Skąd w ogóle wzięła się ta praktyka? To już 
drugi raz, kiedy cały rocznik tuchowskiego se-
minarium, przerywając studia, wyjeżdża na pół 
roku poza granice naszego kraju. Praktyka pasto-
ralna wiąże się więc z tym, że na dłuższy okres 
opuszczamy seminaryjne mury, zostawiając też 
już dobrze nam znaną i bliską sercu wspólnotę. 
Dzień po ponowieniu ślubów, czyli 16 sierp-
nia, wyleciałem do Kopenhagi, by spędzić tam 
najbliższe sześć miesięcy. Mimo, że nigdy tam 
wcześniej nie byłem, nie czułem tak bardzo, że 
jadę w obce miejsce. Wiedziałem, że czekają już 
tam na mnie współbracia. Od początku towa-
rzyszyło mi pewne postanowienie: nie chciałem, 

aby ten wyjazd był czymś w rodzaju Erasmusa 
– nie zamierzałem potraktować tego czasu tylko 
jako okazji do odwiedzenia ciekawych miejsc 
i podszkolenia się w języku. 

W Kopenhadze żyje wspólnota składająca 
się z trzech ojców. To dość duży kontrast w po-
równaniu z tuchowskim domem zakonnym, 
gdzie przebywa około sześćdziesięciu współbraci. 
Ojcowie odpowiadają tam za duszpasterstwo 
aż czterech grup językowych: duńskiej, polskiej, 
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angielskiej i hiszpańskiej. Zostałem bardzo ser-
decznie przyjęty zarówno przez nich, jak i na-
szych parafian oraz siostry służebniczki dębickie, 
które współpracują tam z redemptorystami. 
Z biegiem czasu powierzano mi kolejne obo-
wiązki. Mogłem pomóc przy naszym kościele, 
a kilka tygodni po moim przyjeździe rozpoczął 
się kurs przygotowujący do bierzmowania, który 
prowadziłem. Było to dla mnie spore wyzwanie, 
aby w interesujący sposób zorganizować dla 
uczestników wspólne spotkania. Przy naszej 
parafii działa też polska grupa młodzieżowa „Port 
Młodych”. Również z jej członkami miałem oka-
zję spędzić trochę czasu. Przygotowywałem też 
jedną dorosłą osobę do przyjęcia sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, co nastąpiło 
pod koniec mojego pobytu w Danii. Angażowa-
łem się też w duszpasterstwie anglojęzycznym. 
Prowadziłem przed Mszami krótkie katechezy 
liturgiczne i uczestniczyłem w spotkaniach, 
które po liturgii organizowali Filipińczycy, sta-

nowiący większość osób przychodzących na 
Mszę w języku angielskim. Do wszystkiego, 
co tam robiłem, podchodziłem z poczuciem, że 
są to ludzie, do których teraz jestem posłany, 
że swoim słowem i postawą głoszę Chrystusa 
Odkupiciela, że to część mojej misji.

Jedną z trudnych dla mnie rzeczy podczas 
tych praktyk był fakt, że większość aktywności 
przy naszej parafii miała miejsce pod koniec 
tygodnia. Chciałem „czegoś więcej”, brakowało 
mi kontaktu z drugim człowiekiem. Próbowa-
łem odpowiedzieć sobie na to pytanie: „Po co 
tu jestem?”. Choć czasem trudno było podjąć 
odpowiednie kroki, wiedziałem, że jeśli mam 
okazję do zrobienia czegoś dobrego, nie mogę 
siedzieć z założonymi rękami. Jakiś czas wcze-
śniej dostałem od sióstr misjonarek miłości 
zaproszenie, aby pomóc im w rozdawaniu posił-
ków ubogim i wygłosić przy tym jakąś „naukę”. 
Ta „nauka” trochę mnie odstraszała – nie dość, 
że miałem mówić po angielsku, to jeszcze kie-
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rować ją do ubogich i bezdomnych. Było to 
dla mnie trudne z tego względu, że ja, który 
mam dom, ubranie i wspólnotę, będę mówić 
coś do ludzi, którzy nie posiadają praktycznie 
nic. Długo więc przełamywałem opór, ale 
gdy przyszedł 16 października (wspomnienie 
św. Gerarda), pomyślałem, że gdyby mój 
święty współbrat stanął przy mnie, to spalił-
bym się ze wstydu. Wniosek? Musiałem się 
przełamać. Zaangażowałem się więc w pomoc 
siostrom, co było dla mnie bardzo dobrym 
doświadczeniem. Dostałem także propozycję 
od naszej parafianki, by razem z nią odwiedzać 
pewnego Polaka, który przebywał w szpitalu 
psychiatrycznym. Sama nie potrafiła mówić 
po polsku, więc odwiedziny, na które razem 
z nią jeździłem, były dla tamtej osoby jedyną 
okazją, by porozmawiać z kimś w języku oj-
czystym. Myślałem też, jak mogę wykorzystać 
to, w czym jestem dobry. Lubię piłkę nożną, 
postanowiłem więc zorganizować grupę para-
fian, z którymi mógłbym pograć na hali – udało 
się. Była to świetna okazja, żeby się wzajemnie 
poznać. Pamiętam bardzo dobrze uroczyste 
ogłoszenie daty Paschy i pozostałych świąt 
ruchomych, które odśpiewałem 6 stycznia 

w naszym kościele. Okazało się, że nikt czegoś 
takiego wcześniej nie słyszał. Byłem bardzo 
szczęśliwy, że mogłem dać coś od siebie – coś 
świeżego, co wniesie nowego ducha. Chciałem 
też, aby nasi parafianie dowiedzieli się czegoś 
o nas, klerykach. Pokazałem im więc po jednej 
z niedzielnych Mszy zdjęcia z Tuchowa, opo-
wiedziałem o naszej formacji i o tym, kim jest 
redemptorysta. Zarówno Polacy, jak i młodzież 
duńska przygotowująca się do bierzmowania 
byli bardzo zainteresowani, kim są i jak żyją 
zakonnicy. 

Zapewne nie dowiem się nigdy, co tak 
naprawdę zostało po mnie w Kopenhadze, 
gdy wróciłem do Polski. Czy zostawiłem tylko 
dobre wrażenie (jeśli w ogóle)? Czy zainspi-
rowałem kogoś, by z większym zaangażowa-
niem poznawał Jezusa? Czy w dobrym świetle 
przedstawiłem sposób życia redemptorysty? 
Czy powiedzą o mnie, że płonąłem duchem 
apostolskim? To pytania do mojego osobi-
stego rachunku sumienia. Mam nadzieję, że 
przez swoją obecność, modlitwę i działanie 
dołożyłem cegiełkę do budowania wspólnoty 
na wzór Chrystusa, wspólnoty, która ma być 
znakiem obecności Boga w świecie. 
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Być redemptorystą

o. Grzegorz Gut CSsR
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży

Katecheta w szkole 

– duszpasterz 
czy misjonarz?
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„Kiedyś to było duszpasterstwo: te 
zastępy dzieci i młodzieży groma-
dzące się przy parafiach, religia 

w salkach katechetycznych, czterdzieści godzin 
katechezy w tygodniu… A dziś?”. Zdarzają się 
momenty, kiedy przychodzą wspomnienia. 
Można wtedy doświadczać z jednej strony 
sentymentalnej tęsknoty ze strony pokoleń 
minionych czasów, jak i satysfakcji oraz zado-
wolenia ze strony kapłanów, którzy podejmo-
wali te wszystkie wyzwania i służyli jak mogli, 
aby głosić Dobrą Nowinę i kształtować obraz 
wspólnoty Kościoła. Czasy trochę się zmieniły 
i katecheza stała się przedmiotem nauczania 
w szkołach pod szeroko pojętą nazwą religii. 
Można sobie zadać pytanie: czy jest lepiej, czy 
gorzej? Na pewno jest inaczej.

Od dziesięciu lat uczę religii. Pierwsze pięć lat 
to były lekcje z dziećmi w szkole podstawowej 
i trzema oddziałami przedszkolnymi w Gliwi-
cach. Z ogromnym sentymentem wracam do 
tamtych czasów, szczególnie wspominając czas 
przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej. 
Dzieci klas drugich (w porozumieniu z dyrekcją) 
nie miały religii w budynku szkolnym, ale po 
lekcjach, dzięki uprzejmości i pomocy wycho-
wawców, były przyprowadzane do salki para-
fialnej przy kościele, skąd po zajęciach odbierali 
je rodzice. Można powiedzieć, że doświadczy-
łem po części tego, co było „dawniej”. To nie 
była tylko nauka teorii, ale również praktyki. 
Często przychodziliśmy do świątyni, aby się 
wspólnie pomodlić i poznawać naocznie jej 
wnętrze z całym wyposażeniem, strukturę Mszy 
Świętej krok po kroku oraz inne formy kultu. 
Po takim roku bardzo zżywałem się z dziećmi, 
a gdy następował dzień Pierwszej Komunii, 
trudno było opanować wzruszenie. Poza tym 
bardzo ubogacający i integrujący całą grupę 
okazał się stały kontakt z rodzicami. Pomimo że 
od pięciu lat jestem już w Toruniu, to po jakichś 
siedmiu czy ośmiu latach dane mi było spotkać 
się tymi dziećmi, kiedy razem z młodzieżą z To-
runia prowadziłem dla nich dni skupienia przed 

bierzmowaniem. W połowie dnia powróciły do 
pamięci wszystkie imiona uczestników i poczu-
łem, jakbym cały czas był ich duszpasterzem. 
Wydaje mi się, że taka forma katechezy poza 
szkołą, w przykościelnej salce, miała charakter 
wyraźnie duszpasterski i dawała widoczne 
i namacalne owoce: przybliżała do Kościoła 
i uczyła praktyk religijnych. Kolejny mój wnio-
sek jest taki, że Kościół (zwłaszcza w Polsce) 
wciąż żyje takim myśleniem, że młodzi powinni 
sami przychodzić i okazuje bezradność, gdy tak 
się nie dzieje wcale albo przynajmniej nie tak 
efektownie, jakby się tego spodziewano.

Od 2015 roku jestem w Toruniu i między in-
nymi podejmuję się nauczania religii w szkołach 
średnich. Przez cztery lata pracowałem w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 5 im. Jana Pawła II oraz 
w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych 
i Elektronicznych. W tym roku z racji innych obo-
wiązków musiałem dokonać trudnego wyboru 
i opuścić jedną placówkę. Zostałem w Zespole 
Szkół Mechanicznych, gdzie ponad 95% uczniów 
stanowią chłopcy. W szkołach średnich sytuacja 
jest o tyle trudniejsza, że uczęszczają do nich 
uczniowie z różnych zakątków miasta, parafii 
i wielu miejscowości, znajdujących się w od-
ległości nawet do pięćdziesięciu kilometrów 
od Torunia. Lekcje religii nie są obowiązkowe, 
ale zdecydowana większość uczniów (przynaj-
mniej w szkole, w której uczę), uczęszcza na nie 
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i jest to wspaniała młodzież. Oczywiście, młody 
wiek ma swoje przypadłości, ale dzięki temu 
sam wspominam, jaki byłem w wieku moich 
podopiecznych. Pozwala mi to osiągnąć pewien 
dystans i kierować się wyrozumiałością, co 
bardzo pomaga i spotyka się z aprobatą. Wielo-
krotnie w duchu się uśmiecham, gdy uczniowie 
wchodzą do klasy i wołają: „Hej tato, co dobrego 
u ciebie słychać?” albo: „Ojczulku, wyjdźmy 
gdzieś na zewnątrz, bo już nam głowa dymi od 
tego siedzenia w szkole”. Czasem ulegam, ale 
doświadczenie wolności i otwartości wobec 
mojej osoby upewniają mnie, 
że ma to sens. Praca w szkole 
wiąże się z podporządkowa-
niem określonym strukturom 
i biurokracji, co może odbierać 
swobodę nauczania i przeka-
zywania Dobrej Nowiny. Dla 
kapłana pewnym niebezpie-
czeństwem jest sprowadzenie 
swojej pracy w oświacie do 
roli nauczyciela, a przecież nie 
chodzi o przekazanie maksy-
malnej ilości wiedzy, a wiary, 
której nie mierzy się ocenami 
w dzienniku. Z tego powodu 
(ale też i innych) uważam, że 
bycie w szkole średniej nie 
sprowadza się do działalności 
duszpasterskiej, ale właśnie apostolskiej i wręcz 
misyjnej, co sprawia, że rola katechety nie może 
ograniczyć się do przydzielonych klas i systema-
tycznych lekcji. Nawet na religię uczęszcza mło-
dzież, która bardzo często jest niepraktykująca. 
Na korytarzach podczas przerw spotyka się ludzi, 
których nie zobaczymy w kościele. Pomimo 
tego, że do szkoły zawsze chodzę w habicie, co 
jest charakterystycznym zewnętrznym znakiem 
tego, kim jestem, to pośród zwrotów ze strony 
uczniów oprócz „Proszę ojca” czy „Proszę księdza” 
słyszę wielokrotnie „Proszę pana”, a wśród po-
zdrowień typu „Szczęść Boże”, czy „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus” zdarza się również 

zwyczajne „Dzień dobry”. Jestem pewien, że nie 
są to przejawy wrogości czy ignorancji dla stanu 
duchownego, ale odsłaniają „świeckie” usposo-
bienie. Szkoła jest terenem, można powiedzieć, 
misyjno-apostolskim, gdzie bardziej liczą się 
świadectwo, poświęcona uwaga i zrozumienie, 
a nie tylko przekazanie wiedzy. Nie zawsze widzi 
się owoce swojej pracy, bo młodzież wyjeżdża 
do swoich domów i często nie wiadomo, jak 
wspólne zajęcia przekładają się na praktykę 
religijną, ale ogromnie motywujące są takie 
chwile, gdy młoda osoba prosi o rozmowę 

albo spowiedź (wiele razy 
zdarzyło mi się spowiadać 
w sali lekcyjnej). Piękne 
jest również to, kiedy widzi 
się zastępy ludzi stojących 
u progu dorosłości, którzy 
biorą udział w rekolekcjach 
szkolnych i podchodzą 
do konfesjonału.

Myślę, że szkoła jest pod-
stawowym miejscem, gdzie 
można dotrzeć z Ewangelią 
do jak największej grupy 
młodych, którzy są zobo-
wiązani do odbycia edukacji, 
a nie czują potrzeby rozwoju 
duchowego ani czynnego 
uczestnictwa w życiu Ko-

ścioła. Wracając do wstępu niniejszego tek-
stu – sytuacja jest o tyle inna, że aby spotkać 
młodzież, trzeba wyjść poza obręb kościoła i jak 
apostołowie szukać ciągle nowych obszarów 
ewangelizacji. Może i trzeba wyzbyć się poczu-
cia, że wszystko musi zrobić kapłan, a należy 
oddać głos tym młodym, którzy są w Kościele 
i podejmować formację młodzieży w duchu 
posłannictwa, bo nikt nie dotrze z Ewangelią 
do młodego człowieka tak skutecznie, jak jego 
rówieśnik. Trzeba na różne sposoby siać ziarno 
Słowa, ale przede wszystkim należy pamiętać, 
że wzrost daje sam Bóg i to w czasie, który jest 
najbardziej odpowiedni z Jego punktu widzenia.

... aby spotkać 
młodzież,  

trzeba wyjść  
poza obręb kościoła 

i jak apostołowie 
szukać ciągle nowych 

obszarów ewangelizacji.
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 Apostolat 
o. Krzysztof Bieliński CSsR
Akademia Alfonsjańska, Rzym

wykładowcy
– być świadkiem i głosicielem 

prawdy Ewangelii

Bracia redaktorzy Rodziny Odkupicie-
la poprosili, abym podzielił się tym, 
jak duch apostolski redemptorysty 

wyraża się w moim byciu wykładowcą Pisma 
Świętego. Wydaje mi się, że aby odpowiedzieć 
na to pytanie, koniecznie trzeba określić najpierw 
wyrażenie „duch apostolski”. Najprościej można 
uczynić to przez wyjaśnienie, co przymiotnik 
„apostolski” oznacza w odniesieniu do Kościoła. 

Pojęcie „Kościół apostolski” zawiera w sobie 
trzy informacje. Najpierw podkreśla konsty-
tutywny związek Kościoła z apostołami, tzn. 
z tą grupą dwunastu mężczyzn, których Jezus 
wybrał i powołał. „Apostoł” to słowo greckie, 
które znaczy „posłany”, „wysłany”. To człowiek 
posłany do kontynuowania Jezusowej misji 
głoszenia „Ewangelii Bożej” (Rz 1,1). Poza tym 
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że Kościół 
jest apostolski, ponieważ „(…) zachowuje i prze-
kazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim 
mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe 
zasady usłyszane od apostołów” (n. 857). A za-
tem sformułowanie „apostolski” w odniesieniu 
do wspólnoty Kościoła podkreśla również fakt, 
że zachowuje ona przez wieki te cenne skarby, 
jakimi są Pismo Święte i Tradycja, czyli „dobry de-
pozyt i zdrowe zasady” usłyszane od Apostołów  
(por. 2 Tm 1,13-14). Wreszcie Kościół jest apostolski 
także w tym znaczeniu, że został posłany, aby 
„przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził 
dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, 

w każdym miejscu, przy każdej okazji (Franciszek, 
Evangelii Gaudium, n. 23).

Konstytucja 6. Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela, definiując apostolski cel misji re-
demptorystów, mówi: „Wszyscy redemptoryści 
zawsze posłuszni Urzędowi Nauczycielskiemu 
Kościoła powinni być pośród ludzi pokorny-
mi i odważnymi sługami Ewangelii Chrystu-
sa Odkupiciela i Pana, który jest Początkiem 
i Wzorem nowej ludzkości”. Nasza wspólnota 
została wezwana przez Pana podobnie jak apo-
stołowie: „aby być z Nim”, aby Jezus mógł jej 
członków „wysyłać na głoszenie nauki” i aby 
„mieli władzę wypędzać złe duchy” (por. Mk 
3, 14), co oznacza udział w Jego mocy za cenę 
uczestnictwa w Jego życiu, posłannictwie i losie. 
Właśnie to szczególne wezwanie Chrystusa daje 
redemptorystom możliwość bycia kontynuacją 
wspólnoty apostolskiej, która „głosi życie nowe 
i wieczne” i „staje się wobec ludzi znakiem 
i świadkiem mocy Jego zmartwychwstania” 
(Konstytucja 51.). 

Od dwudziestu lat jestem nauczycielem aka-
demickim – takie jest moje osobiste powołanie 
i misja w powołaniu i misji, jakie dzielę z moimi 
współbraćmi. Od początku wiąże się ono jakoś 
szczególnie z Pismem Świętym. Pamiętam, jak 
z trudem zdobyłem moją pierwszą Tysiąclatkę. 
Wspominam tę radość, kiedy w końcu dotarła 
ona do mnie pocztą. Przypominam sobie, jak 
pasjonowało mnie wyjaśnianie fragmentów 
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Biblii przez animatora wspólnoty oazowej, do 
której się przyłączyłem, poszukując zrozumienia 
budzącej się we mnie wiary. W szkole średniej, 
w czasie wakacyjnego hufca pracy, brałem moją 
niewielką Biblię Tysiąclecia i szedłem na osobne 
miejsce, żeby nie widzieli mnie koledzy, aby ją 
czytać. Zainteresowanie Biblią prowadziło mnie 
delikatnie do osobistego spotkania i przyjaźni 
z jej głównym bohaterem – Jezusem.

Już w seminarium w Tuchowie rozpoczęła się 
moja naukowa przygoda z Pismem Świętym. 
Najciekawszymi dla mnie wykładami były te 
z Nowego Testamentu u ks. prof. Michała Bed-
narza. Miałem szczęście zostać jego seminarzystą 
i pracować u jego boku nad Apokalipsą. Potem, 
już na Uniwersytecie w Monachium, dokąd 
posłali mnie przełożeni, spotkałem kolejnych 
profesorów wielkiego formatu: Joachima Gnilkę 
i Hansa Josefa Klaucka. Te nazwiska mówią 
wiele znawcom egzegezy Nowego Testamentu. 
Dla mnie ci wszyscy trzej bibliści stali się na całe 
życie nauczycielami w słuchaniu, studiowaniu, 
analizowaniu z wiarą i naukową kompetencją 
słowa Bożego, a potem wyjaśnianiu go z pasją 
innym. 

Jeżeli apostolskość, jak przypomnieliśmy na 
początku, oznacza w swej istocie bycie powo-
łanym przez Jezusa i posłanym z misją przeka-
zywania depozytu wiary całemu światu, to 
pojawia się w moim sercu wdzięczność Bogu 

i mojej wspólnocie za wykształcenie i formację, 
które otrzymałem. Aktualnie jestem wykładow-
cą etyki biblijnej w Akademii Alfonsjańskiej. To 
Wyższy Instytut Teologii Moralnej Papieskiego 
Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, za-
łożony przed siedemdziesięciu laty przez re-
demptorystów i prowadzony przez nich po dziś 
dzień. Pracuję ze współbraćmi, realizując z nimi 
wspólnie szczególny apostolat Zgromadzenia, 
jakim jest przekazywanie nauczania moralnego 
w duchu św. Alfonsa Liguoriego, naszego zało-
życiela, doktora Kościoła i patrona moralistów. 
Kiedy otrzymałem od ojca generała wezwa-
nie do pracy w Akademii, to zastanawiałem 
się, na czym będzie miała polegać moja misja 
tam, w Rzymie. Jestem przecież biblistą, a nie 
specjalistą z teologii moralnej. Zrozumienie 
przyszło wraz z uświadomieniem sobie tożsa-
mości teologów moralistów, których kształci 
i formuje dla Kościoła w świecie Akademia 
Alfonsjańska. Ktoś taki ma słuchać uważnie 
rzeczywistości i człowieka z jego problemami 
przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w głos 
Boga. W tym podwójnym zasłuchaniu ma on 
odnajdywać odpowiedź na aktualne wezwania 
i problemy świata i ludzkości. Zrozumiałem, że 
moim zadaniem jest pokazywać, jak w Nowym 
Testamencie pierwsi uczniowie Jezusa słuchali 
Boga i jak odnajdywali w komunii braterskiej 
światło dla konkretnych problemów życiowych. 
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W sali wykładowej spotykam się ze studentami. 
Są to kapłani, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy, 
którzy studiują w Akademii, by, uzyskawszy stopień 
doktora teologii moralnej, zostać nauczycielami wiary 
i moralności w Kościele. Reprezentują wszystkie 
kontynenty. To dla mnie niesamowite doświadcze-
nie, to jest niezwykły apostolat powierzony nam, 
redemptorystom: przygotowywać nauczycieli życia 
Ewangelią (tego uczy teologia moralna!) dla Kościoła 
w całym świecie! 

W zakończeniu Ewangelii Mateusza zapisane zo-
stały słowa Jezusa, które bibliści nazywają nakazem 
misyjnym: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Odważ-
nie więc i z zaufaniem odpowiadam na to wezwanie 
Jezusa, razem z braćmi redemptorystami, którzy, 
podobnie jak ja, są wykładowcami w Akademii, 
a pochodzą ze wszystkich kontynentów świata. 
Spełniamy wspólnie misję nauczania (tekst grecki 
Ewangelii Mateusza mówi o „czynieniu uczniami 
Jezusa”), więcej, formowania nauczycieli dla Ko-
ścioła uniwersalnego. Realizujemy też drugi 
element tego apostolskiego posłania, bo 
owo udzielanie chrztu (wyrażone w języku 
greckim przez czasownik baptizein) oznacza 
oczywiście sakrament chrztu, ale także „za-
nurzanie w misterium Boga, który objawił 
się jako Ojciec i Syn i Duch Święty”. Choć każdy 
z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie teologicznej, 
to wszyscy razem jako redemptoryści staramy się być 
„znakiem i świadkiem mocy Jego zmartwychwstania”. 
Podejmujemy wysiłek, by poznawanie Boga poprzez 
studiowanie teologii prowadziło naszych studentów 
do przyjaźni z Jezusem! 

Pragnę wyrazić wielką radość, że dzięki zaproszeniu 
ojca prowincjała i ojca rektora seminarium na nowo 
mogę spotykać się na zajęciach z Nowego Testamen-
tu z naszymi braćmi klerykami w Tuchowie. Jestem 
wdzięczny, że z moimi najmłodszymi współbraćmi 
redemptorystami mogę dzielić się pasją do słowa 
Bożego i radością bycia powołanym!
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o. Witold Hetnar CSsR 
Radny Prowincjalny

„Oto jestem” 
czy kserokopiarka?

Było to w czasie pierwszego roku 
postulatu. Podczas rozmowy z jed-
nym ze współbraci bardziej biegłym 

w duchowości zgromadzenia zrozumiałem, iż dla  
św. Alfonsa i kolejnych pokoleń redemptorystów 
praca duszpasterska w parafii wcale nie była czymś 
oczywistym ani priorytetowym. Wiedziałem oczy-
wiście o misyjnym charyzmacie zgromadzenia, 
do którego wstąpiłem kilka miesięcy wcześniej. 
Bardzo pociągał mnie ten dynamizm połączony 
z życiem wspólnotowym. W tym wszystkim jed-

nak najbliższe mojemu sercu było duszpasterstwo 
parafialne, które stanowiło główną znaną mi 
formę kapłańskiej posługi. Zadałem wtedy sobie 
pytanie: to co ja będę robił? Dzisiaj, uśmiechając 
się na wspomnienie o tym, rozumiem, iż Pan Bóg 
zaczął przedstawiać mi wiele możliwych przestrze-
ni głoszenia Jego orędzia w moim zgromadzeniu.

Pokazał mi współbraci – zarówno kanoni-
zowanych i beatyfikowanych, jak i będących 
jeszcze w drodze ku świętości, zaangażowanych 
w duszpasterstwo, rekolekcje, misje parafialne 
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i zagraniczne, pracę naukową, dziennikarstwo 
i wiele innych inicjatyw. Odkrywałem to, co 
piszą nasze zakonne Konstytucje, że „(…) apo-
stolskie dzieło Zgromadzenia charakteryzuje 
– bardziej niż określone formy ewangelizacji 
– misyjny dynamizm” (n. 13). Mistrzem dla 
mnie był w tym od zawsze św. Klemens Ma-
ria Hofbauer.

Pierwszą moją apostolską miłością stał się 
Wschód. Na lata mojej formacji seminaryjnej 
przypadało odradzanie się Kościoła w tamtych 
rejonach, w co włączali się energicznie również 
polscy redemptoryści. Coraz częściej zaczynałem 
więc spoglądać w kierunku granicy nad Bugiem, 
a w sercu rozpalało się pragnienie, aby się tam 
znaleźć i nieść ludziom Boga. Umacniała je 
korespondencja z jednym z pracujących tam 
współbraci – śp. o. Dariuszem Łysakowskim 
i listy, które regularnie wysyłał do Polski, tzw. 
„Listy z Syberii”. Paliwem było zaangażowanie 
w działalność Zespołu Misyjnego „Wschód”, 
wspierane przez naukę języka rosyjskiego. Dia-
końska praktyka duszpasterska, którą przeżyłem 
w Orenburgu w Rosji (na Uralu), była spełnie-
niem moich marzeń. Na biurku ojca prowincjała 
znalazła się moja prośba o posłanie do posługi 
w tamte tereny. Pan Bóg jednak chciał ina-

czej. Moją „Rosją” stał się 
Głogów na Dolnym Śląsku. 
Doświadczyłem tam piękna 
pracy duszpasterskiej w pa-
rafii. Codzienna Eucharystia 
i posługa w konfesjonale, 
katecheza w gimnazjum, 
odwiedziny chorych, prowa-
dzenie różnych grup dusz-
pasterskich – wszystko to 
szybko pozwoliło mi odczuć 
wymagającą, ale i głęboką 
radość apostolskiego trudu. 
Był to piękny czas, w sercu 
jednak stara miłość nie za-
rdzewiała i przypominała, iż 
gdzieś tam są ludzie niezna-
jący Boga. 

On jednak wskazał mi 
zupełnie inny kierunek realizacji apostolskie-
go charyzmatu zgromadzenia, a mianowicie 
studia w Rzymie. Oddałem Zbawicielowi pra-
gnienie bezpośredniego głoszenia Go ludziom, 
akceptując w sercu rolę tego, który ma przygo-
towywać głosicieli i apostołów. Doświadczy-
łem tego, co czytałem wiele razy w naszych 
Konstytucjach: „(…) wszyscy (…) uczestniczą 
współodpowiedzialnie – każdy na swój spo-
sób – w życiu i wypełnianiu podjętej misji”  
(K. 35; por. n. 51). Na własny użytek określałem 
to, że misja zgromadzenia jest grą zespołową.

Po studiach i powrocie do kraju podjąłem 
obowiązki formatora i wykładowcy w tu-
chowskim seminarium. To właśnie najmłodsi 
współbracia stali się bezpośrednimi adresatami, 
a tuchowskie mury – terenem realizowania 
mojej misji. Pośrednio jednak były nimi także 
te wszystkie osoby i miejsca, do których oni 
docierali w swojej posłudze po ukończeniu se-
minarium.

Praca z braćmi klerykami była niesamowicie 
pięknym i jedynym w swoim rodzaju doświad-
czeniem. Czyniła mnie świadkiem tego, jak w ci-
szy, w intymnych rozmowach z Odkupicielem, 
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Być redemptorystą

w pełnym zaufania dialogu z wychowawcą, 
dojrzewała odpowiedź na subtelny głos Boga 
w sercu człowieka, wykuwały się życiowe 
decyzje, istotne dla nich – podejmujących je 
– i dla innych osób. Czuję się niesamowicie 
obdarowany przez to doświadczenie.

Po ośmiu latach ponownie doświadczyłem 
Bożej fantazji. Zostałem skierowany do pracy 
w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Od początku 
traktowałem je jako wielką ambonę, narzędzie 
wychodzenia do ludzi, spotykania się z nimi 
w ich codzienności pozbawionej otoczki sacrum: 
w domach, w pracy, w podróży, w szpitalach 
i tak dalej. Dostrzegłem, na jak wiele sposobów 
można mówić ludziom o Bogu oraz pomagać 
im w spotkaniu z Nim. Szybko zauważyłem, 
jak bardzo są mi przydatne wszystkie moje 
dotychczasowe doświadczenia. Czymś nie-
samowitym była świadomość docierania do 
wielkiej rzeszy osób. Mogłem w tym czasie 
przeżyć i zobaczyć z zupełnie innej perspekty-
wy nie tylko sprawy codzienne licznej rzeszy 
słuchaczy, ale i te wielkie, dotyczące Kościoła 
i Ojczyzny. Widziałem gorliwość współbraci, 
świeckich współpracowników i wolontariuszy 
oraz możliwości, jakie dają nowoczesne media.

Pan Bóg nie dał mi jednak zakorzenić się 
w tej niesamowitej rzeczywistości i po dwóch 
latach pchnął mnie na nowe tory. Zostałem 
członkiem rady prowincjalnej, objąłem opie-
kę nad Centrum Apostolstwa i Duchowości 
Redemptorystów oraz nad Wspólnotą i Szkołą 
Nowej Ewangelizacji „Sursum Corda” w Krako-
wie. Dzięki rozmowom z wieloma współbraćmi 
i spotkaniom w różnych wspólnotach naszej 
prowincji mam możliwość jeszcze głębszego 
„uczenia się” zgromadzenia. Mogę podziwiać 
apostolski zapał i kreatywność redemptorystów 
i wielorakość inicjatyw podejmowanych w tro-
sce o to, by Ewangelia była głoszona wciąż na 
nowo. Mogę doświadczać wielkiego i hojnego 
serca osób świeckich, które same dotknięte przez 
Chrystusa nie szczędzą sił i czasu, aby nieść Go 
innym. Dokonuje się to poprzez cotygodniowe 

spotkania modlitewne, kursy ewangelizacyjne, 
inicjatywy medialne oraz regularną formację 
w małych grupkach. Odkrywam, dla jak wielu 
osób ta forma spotykania Boga jest niezmiernie 
ważna. Jezus znów mnie nawraca ku więk-
szej gorliwości.

Muszę przyznać, iż takie pisanie o sobie, 
o które zostałem poproszony, jest dla mnie 
dość krępujące. Podjąłem się jednak tego 
zadania, aby zaświadczyć o Bożej fantazji  
i o pięknie powołania redemptorystowskiego, 
które ukazuje ogromne możliwości i mnogość 
dróg głoszenia Ewangelii. Przez lata życia jako 
redemptorysta nieustannie przekonuję się, iż 
Bóg nie przestaje mnie zaskakiwać, wskazując 
ciągle nowe horyzonty.

A co ma do tego tytułowa kserokopiar-
ka? Myślę, że w pewnym momencie życia 
każdemu grozi popadnięcie w „syndrom kse-
ra”: zadowolenie się kopiowaniem tej samej 
kartki i tłumaczeniem sobie i innym, że takie 
mam talenty, że Bóg przecież nie chce, abym 
je marnował. Można cieszyć się tymi samymi 
czynnościami, poruszaniem się w tej samej 
bezpiecznej przestrzeni, owszem, wykonując 
zadaną pracę perfekcyjnie, czyniąc dobre 
i potrzebne rzeczy. Jestem jednak przeko-
nany, że Bóg chce nieraz nas wyprowa-
dzać ku nowym, nieznanym miejscom. 
Wierzę, że Chrystus pragnie naszego 
rozwoju, abyśmy czytali znaki czasu 
i odpowiadali na nie. Ile pięknych 
dzieł powstało dlatego, że ktoś po-
zwolił Bogu wyrwać się ze stanu 
popadania w syndrom kserokopiar-
ki? Przez dwadzieścia sześć lat bycia 
redemptorystą doświadczam, iż jedną 
z ważniejszych rzeczy, jakiej muszę 
dokonywać, to wybieranie między 
opcją „ksero” a opcją „misja”. Wiem, 
że warto decydować się na tę drugą; 
wtedy widzę i czuję, jak pięknie być 
redemptorystą. Polecam to każdemu!
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redemptorystą. Polecam to każdemu!

Rodzina Odkupiciela 2 (87) 2020



Rodzina Odkupiciela 2 (87) 202018

Duchowość

Przekonać świat

o. Mariusz Chyrowski CSsR
Misjonarz w Gliwicach

o miłości Boga

Najważniejsza jest miłość  
(1 Kor 13,13)

Celem całego dzieła misyjnego, także nasze-
go Zgromadzenia, jest tworzenie i rozwijanie 
wspólnot chrześcijańskich. Stają się one znakiem 
obecności Boga w świecie (według terminologii 
redemptorystek viva memoria – żywa pamiątka), 
a ożywiane są słowem Bożym, w tajemnicy 
Eucharystii i miłością rozpalaną duchem apo-
stolskim (por. K. 12). W poprzednich numerach 
czytaliśmy o roli Pisma Świętego i Sakramentu 
Ołtarza; czas na ostatni element życiodajne-
go świadectwa.

Doskonałość polega na 
umiłowaniu Boga –  
duch Założyciela

„Niektórzy – stwierdza św. Franciszek Salezy 
– za doskonałość uważają surowość życia, inni 
modlitwę lub częstotliwość przystępowania do 
sakramentów świętych, jeszcze inni jałmużnę, 
ale oni wszyscy się mylą: doskonałość polega 
na umiłowaniu Boga z całego serca”. To kwin-
tesencja nauki św. Alfonsa, Doktora Kościoła. 
Tymi słowami rozpoczyna rozważania nad Hym-
nem o miłości św. Pawła Apostoła (1 Kor 13,1-13) 
w książce zatytułowanej Umiłowanie Pana 
Jezusa w życiu codziennym. Jak ślepy Franciszek 
z Asyżu Pieśń słoneczną, jak uwięziony w ciem-

nej latrynie św. Jan od Krzyża Pieśń duchową, 
tak św. Alfons napisał najważniejsze swe dzieło 
w wielkich bólach, w chorobie i udręczeniu. 
Ojciec Tannoia, który był tego świadkiem, wspo-
minał: „(…) łoże boleści było dla Alfonsa nie 
tylko narzędziem ćwiczenia się w cierpliwości, 
ale także miłości – cierpiąc, przygotowywał do 
druku wielkie dzieło, które zatytułował: Umiło-
wanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym”. 
(Tannoia, Della vita ed istituto del Ven. S. di Dio 
Alfonso M. Liguori, Napoli 1798, s. 218). 

W wypowiedzi św. Franciszka Salezego prze-
wija się jakby cała droga duchowa naszego 
Założyciela i jego poszukiwanie doskonałości: 
surowość wpajana przez ojca i neapolitańskich 
lazarystów oraz skrupuły wpojone przez po-
bożną matkę i wykładowców w seminarium. 
Lęk okazał się złym przewodnikiem. Modlitwa! 
Całe życie był jej wierny, a przed Najświętszym 
Sakramentem przeklęczał w adoracji nie godziny, 
ale całe lata swego długiego życia. Tak dbał o sa-
kramenty dla opuszczonych biedaków, jednak 
Gdybym modlił się wszystkimi językami ludzi 
i aniołów… Jałmużna i służba ubogim! Dla opusz-
czonych założył Zgromadzenie, ubogim rozdał 
wszystkie zasoby diecezji, której był biskupem, 
ale i to nie było istotą! Może zjednoczenie z wolą 
Bożą? Według ówczesnych podręczników życia 
duchowego i w myśl scholastycznej teologii, 
istotą zjednoczenia z Bogiem może być tylko akt 
woli! Jej poświęcił Liguori dzieło O zjednoczeniu 
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z wolą Bożą, które napisał już w 1755 roku. Po 
trzynastu latach jednak, czując zbliżający się 
kres życia, pisał o tym, co jest najważniejsze: 
o miłości! Wszystko inne jest tylko drogą. A co 
ze zbawieniem, które jest przecież celem życia 
duchowego? Trzeba się jednak zastanowić: 
co jest jego treścią? Czym wypełnimy 
lata i całą wieczność w niebie? 
Tylko miłością! To miłość jest 
prawdziwym celem i tre-
ścią życia z Bogiem. Stan 
doskonałości polega na 
umiłowaniu, bo pier-
wej zostaliśmy umi-
łowani!

Uwierzyć 
miłości, 

żeby 
kochać
Jak kochać? 

Niektórzy mó-
wią: trzeba się 
zakochać w Panu 
Bogu. Jak to zako-
chać? Przecież to 
czysty sentymenta-
lizm i zupełnie od nas 
niezależny! Św. Alfons 
podpowiada: żeby praw-
dziwie kochać, trzeba odkryć 
miłość Boga – i odsłania cały 
katalog dowodów Bożej miłości 
do człowieka. Szczyt tego umiłowania 
widzi w życiu i ofiarniczej śmierci Jezusa: 
„Dlaczego wybrał właśnie śmierć na krzy-
żu? Aby nam zaświadczyć o swojej miłości”; 
„Miłość Chrystusa była więc większa niż Jego 
cierpienie!”; „Chrystus bardziej miłował niż 
cierpiał.” Odsłania ten duchowy mechanizm 
miłości, cytując św. Jana z Avila: „Mój Od-

kupicielu, ukochałeś człowieka tak, że jeśli 
ktoś pozna i rozważy tę miłość, nie może Cię 
nie kochać, ponieważ Twoja miłość gwałtem 
zdobywa serca!”.

Taka ekonomia odkupienia jest bardzo pro-
sta: Bóg odwiecznie nas ukochał. Gdy człowiek 

przez swoje nieposłuszeństwo utracił raj, 
tzn. zdolność przebywania w miłosnym 

zjednoczeniu z Bogiem, ba, zatra-
cił nawet przekonanie o tym, 

że nadal jest przez Boga 
kochany, Ojciec Nie-

bieski użalił się nad 
nim i zapragnął 

dać swojego Du-
cha miłości, by 
pr zebóstwi ł 
c z ł o w i e k a 
i doprowadził 
na powrót do 
szczęśliwego 
życia z Bo-
giem. Ojciec 
posłał więc 
Syna, by ten 

przeprowadził 
człowieka ze 

śmierci do ży-
cia i przekonał go 

o bezgranicznej, sza-
lonej nawet, jak mó-

wił św. Alfons, miłości 
Boga do człowieka. Zbaw-

cza ofiara Jezusa polega więc 
nie tyle na fakcie śmierci i cierpienia, 

co na ukazaniu i przekonaniu ludzi o miłości 
Ojca. Śmierć i zmartwychwstanie potrzebne 
były jako konieczna brama, by przeprowadzić 
ludzkość ze śmierci do życia. Zbawienie czło-
wieka nie polega jednak na cierpieniu i śmierci, 
lecz na objawionej miłości. To nią jesteśmy 
zbawieni! W Chrystusie zyskaliśmy pewność 
Bożej miłości i otwarte bramy zbawienia.

Duchowość
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Duch apostolski i miłość 
pasterska

Do kontynuacji tego dzieła we współczesnym 
świecie wezwał Bóg Zakon i Zgromadzenie Naj-
świętszego Odkupiciela oraz tych wszystkich, któ-
rzy karmią się duchowością redemptorystowską 
i uczestniczą w niej. Konstytucja 46., która otwiera 
rozdział o konsekracji redemptorystów, wyraża 
ten cel w sposób bardziej głęboki i duchowy: jest 
nim dzieło Ewangelii i miłość apostolska (por. 
K 46). To przez „(…) miłość apostolską redempto-
ryści uczestniczą w misji Chrystusa Odkupiciela” 
(por. K 52); „Przez miłość apostolską przeżywają 
swoje zjednoczenie z Bogiem” (por K 53). Gdy 
Konstytucja 12. mówi: „Wspólnota chrześcijańska 
(…) rozpalona duchem apostolskim postępuje 
w miłości”, ma na uwadze Ducha Dobrego 
Pasterza. Konstytucje mówią zamiennie o duchu 
apostolskim jako miłości apostolskiej lub miłości 
pasterskiej. To jest to, co pozwoliło Jezusowi na 
wcielenie i na poniżenie w Betlejem, na zbawczą 
śmierć na krzyżu i na wierną obecność euchary-
styczną w tabernakulum. 

Przekonać świat o miłości Boga – oto zadanie 
dla redemptorystów i redemptorystek, duchow-
nych i świeckich. Nie chodzi tyle o świadectwo 
własnej miłości, choć i tę mają okazywać mo-
dlitwą, szczerą służbą i świadectwem życia, co 
o ukazanie miłości Chrystusa. Miłość redemp-
torystowska to miłość pasterska, nie czeka na 
odwzajemnienie. Daje się, poświęca i idzie na 
krzyż. To jest także miłość matczyna, ojcowska, 
miłość babci i dziadka, miłość nauczycieli, lekarzy, 
a nawet polityków i społeczników. Żyć tak, by 
inni uwierzyli w miłość Boga: oto zadanie dla 
zakonników, sióstr i świeckich.

Kochaj i czyń co chcesz
Święty Alfons w Umiłowaniu Pana Jezusa…, 

oprócz św. Franciszka Salezego, odnosi się też do 
św. Pawła. Jego nauczaniem bowiem uzupełnia 
brak żywej pneumatologii, tj. teologii Ducha 
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Świętego jako twórcy żywej budowli Kościoła. 
Miłość rozlana przez Trzecią Osobę Boską w ser-
cach wierzących jest motywatorem i motorem 
wypełnienia prawa Bożego, które buduje wspól-
notę chrześcijańską. Owszem, jako słabi ludzie 
posługujemy się całą masą przepisów i praw, by 
zabezpieczyć prawdę i sprawiedliwość. Prawdzi-
wym jednak wypełnieniem prawa jest miłość. 
To dokonało się w Chrystusie. Miłość sprawia, 
że w Ciele Jezusa, które dziś tworzymy jako 
wspólnota Kościoła, wypełniamy każdą jotę 
i kreskę prawa – nie tyle przez wysiłek etyczny, 
ale przez poznanie miłości Boga objawionej 
w Chrystusie i przylgnięcie do niej w sercu. Nie 
wszyscy mogą poznać Kodeks Prawa Kanonicz-
nego czy Katechizm Kościoła; nie każdy może 
zwrócić się z pytaniem do jakiegoś przewodnika 
duchowego: co mam czynić? Co jest dobre, 
a co złe? Ostatecznie zawsze pozostanie sumie-
nie moralne, to w nim dokonujemy wyboru. 
Kształtowane przez prawdziwą miłość może 
zapewnić dobre decyzje. Święty Alfons, który 
pracował dla najbiedniejszych i opuszczonych, 
dla analfabetów, którym niewiele pomogłyby 
mądre książki, nie wahał się przypomnieć nauki 
św. Augustyna, będącej uniwersalną zasadą 
moralną: „Dilige et quod vis fac” – „Kochaj 
i rób co chcesz”. Ta myśl, dzięki spadkobiercy  
św. Alfonsa w dziedzinie teologii moralnej, 
ojcu Bernardowi Haeringowi, weszła do nauki 
określania sumienia w soborowym dokumencie 
Gaudium et Spes. Niejako „rzutem na taśmę” 
o. Bernard dołączył pogląd św. Augustyna, 
przyjęty przez sobór: „Sumienie jest najtajniej-
szym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie 
przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego 
wnętrzu rozbrzmiewa” (GS 16). To dzięki temu 
człowiek odkrywa prawo w swoim sumieniu, 
którego głos wzywa do miłowania tam, gdzie 
tego potrzeba. Kochaj więc miłością, którą zosta-
łeś umiłowany i rób to, czego chce twoje serce!

To tylko spis treści tego, co można powiedzieć 
„po redemptorystowsku” o miłości dającej świa-
dectwo i ożywiającej wspólnotę chrześcijańską.
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o. Kazimierz Piotrowski CSsR
Misjonarz w Tuchowie

Św. Klemens Maria Ho�auer,
twórca jedynego ośrodka  

odnowy życia religijnego w Polsce 
na przełomie XVIII i XIX wieku

Z nany i ceniony historyk prof. Stanisław Litak, opisując dzieje 
Kościoła w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku św. Klemensowi 
i redemptorystom poświęcił zaledwie jedno zdanie. Napisał, że 

„jedyne odrodzenie życia religijnego w Polsce w tym okresie zawdzięczamy 
działalności redemptorystów w Warszawie”. Trudno o trafniejszą ocenę.

Święty Klemens zmarł w Wiedniu 15 marca 1820 roku. Kilkanaście dni 
po pogrzebie trzeba było posprzątać jego pokój i go opróżnić. To wtedy 
w jakiejś szufladzie, wśród różnych drobiazgów, znaleziono jakiś medal. 
Po sprawdzeniu okazało się, że jest to Order Orła Białego, najwyższe 
polskie odznaczenie. Nieco więcej informacji na ten temat przekazał 
pierwszy biograf św. Klemensa, ojciec dr Fryderyk Pösl w swej książce 
wydanej w języku niemieckim Klemens Maria Hoffbauer, pierwszy 
niemiecki redemptorysta, w swoim życiu i pracy. Oprócz tego dwie 
pieśni jego przyjaciela F. L. Zachariasza Wernera (Ratyzbona 1844). Autor 
napisał: „Ostatni polski król cenił i kochał ojca Hofbauera (s. 35). W Polsce 
otrzymał Order Orła Białego od ówczesnego króla, który bardzo go lubił. 
Ale Klemens nigdy go nie pokazywał; dopiero po śmierci znaleziono go 
w małej szufladzie (s. 113)”. Trzeba dodać, że ten pierwszy życiorys został 
napisany na podstawie relacji świadków, którzy znali osobiście świętego 
redemptorystę, dlatego jest wiarygodny. 

Przywołałem wyżej te dwa fakty, abyśmy mieli świadomość, że 
św. Klemens to osoba wielkiego formatu. 

Święty Klemens – pasterz duszpasterzy

Rola osób duchownych we wspólnocie wierzących jest duża. 
W okresie działalności św. Klemensa w Warszawie przed Kościołem 
polskim stały dwa poważne zagrożenia: jedno zewnętrze, czyli na-
pływające prądy oświeceniowe oraz drugie wewnętrzne, polegające 
na niskim poziomie duchowieństwa i życia duchowego wiernych. 
Można stwierdzić, że był to pierwszy tak poważny problem naszego 
Kościoła od czasów reformacji. 
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Niestety, w polskim Kościele znalazła się niezbyt liczna grupa du-
chownych, która podjęła krytykę filozoficzną oświeceniowych idei. 
Z całą ostrością ujawnił się problem braku dostatecznego wykształcenia 
duchownych w zakresie filozofii. „W seminariach traktowano zwykle 
scholastykę, najogólniej biorąc, jako pewną zwartą naukę arystotele-
sowsko-tomistyczną, czyli nauczano historycznie ujętego arystotelizmu 
chrześcijańskiego, zwłaszcza w XVII wieku”, zauważył prof. Stanisław 
Janeczek. I dodał: „W szkołach średnich KEN z kursu filozofii pozostała 
jedynie logika oraz praktycznie zorientowana tzw. nauka moralna, zaś 
na uniwersytetach studium prawa naturalnego. Dydaktykę filozofii 
przywrócili na polskich uczelniach wyższych dopiero zaborcy”.

Dlatego św. Klemens i o. Tadeusz Hübl, sami będąc dobrze wykształco-
nymi, dołożyli starań, aby właściwie wychować i wyedukować młodych 
redemptorystów. O. Hübl opracował program kształcenia alumnów. 
Studium teologii oparli na pismach św. Alfonsa Liguoriego z tego zakresu. 
Wykłady z filozofii prowadził o. T. Hübl, on też napisał podręcznik do logiki 
i metafizyki. Znał siedem języków; w Warszawie był powszechnie znany 
i ceniony jako dobry teolog i filozof. Z nominacji biskupa był pierwszym 
z dwunastu egzaminatorów biskupich dopuszczających kandydatów do 
święceń kapłańskich. Przed tą komisją stawali także klerycy redemptory-
ści, zdobywając opinię optymalnie przygotowanych. Charakterystyczną 
cechą zakonników była też znajomość języków obcych. 

Święty Klemens nie napisał żadnej rozprawy na temat formacji 
intelektualnej i duchowej kandydatów do kapłaństwa – on pokazał, 
jak należy to czynić. 

Wśród redemptorystów można znaleźć znanych spowiedników 
i ojców duchownych sióstr zakonnych, biblistów, liturgistów, tłuma-
czy, znawców Talmudu, historyków, edytorów książek i tak dalej. Ich 
wspólnymi cechami były wiara i wierność charyzmatowi zgromadzenia. 
Tak przygotowani zakonnicy mogli sprostać wyzwaniom współcze-
sności, a jednocześnie byli przykładem dla innych kapłanów, kreując 
swoją postawą nowy obraz osoby duchownej. 

Święty Klemens – misjonarz „Boga wyśmianego”

Najważniejszym wyzwaniem były nowe prądy filozoficzne napły-
wające z Zachodu, obojętne czy wręcz wrogie chrześcijaństwu. Zdanie, 
które trafnie opisuje stosunek „człowieka oświeconego” do wiary 
brzmiało: „Religia to prywatne hobby prymitywnych mas”. 

W Lyonie doszło do tego, że zorganizowano procesję, w której 
głównym „celebransem” był prowadzony osioł ubrany w biskupią 
mitrę, a pojono go z kielichów mszalnych zrabowanych z kościołów. 
W Polsce nigdy nie doszło to takich profanacji, ale skala obojętności religijnej 
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i degradacji moralnej była znacząca. Święty Klemens pisał do generała:  
„O, gdybyś poznał naocznie opłakany stan Kościoła w tym naszym zepsutym 

mieście! Miałem możliwość poznać prawie całą Europę i obserwować 
troskę poszczególnych narodów o poszanowanie moralności; nie można 

porównać naszego miasta z innymi”. 
Święty Klemens i jego współbracia nie angażowali się 

w publiczną dyskusję nad potrzebą uzdrowienia polskiego 
Kościoła. Znając historię, wiedzieli, że odnowy może dokonać 

tylko człowiek wierzący czy wręcz święty, mający także dobrą 
znajomość teologii, biblistyki, liturgiki, eklezjologii i dogmatyki. 

Wszystkie te atuty posiadali. W ośrodku pastoralnym, który 
stworzyli, pokazali, jak wprowadzać w życie postulowane 

reformy. Nie odrzucali żadnych form liturgicznych, nabożeństw 
itd., ale dali im nową treść teologiczną; podobnie było, gdy chodzi 

o sprawowanie sakramentów świętych. Ze znajomości teologii i sztuki 
zrodziła się dbałość o właściwy poziom artystyczny ołtarzy, obrazów, 
figur, które zamawiano u dobrych artystów; do liturgii włączano 
najpiękniejsze religijne utwory muzyczne znanych kompozytorów; 
rozpoczęto formację laikatu, a książka religijna stała się u nich rzeczą 
powszechną. Tak prowadzone duszpasterstwo szybko przyniosło efekt. 
Kościół św. Benona wypełniały tłumy wierzących, a wiara nie jawiła 
się już jako defekt rozumu, ale jako jedyny racjonalny wybór człowieka. 

Św. Klemens - podarować młodzieży szansę rozwoju

Można być biernym obserwatorem mijającego czasu, ale można 
też być kimś, kto ów czas będzie kształtować – tą zasadą kierował 
się św. Klemens. 

Święty Klemens, który dobrze znał Europę, dostrzegał, że w naszym 
kraju też powoli rodzi się kapitalizm. O ile w systemie feudalnym 
o statusie osoby decydowało pochodzenie, o tyle w nowej rzeczy-
wistości ważny był nie tylko rodowód, ale też wykształcenie i posia-
dane zdolności. Problem polegał na tym, że możliwość edukacji była 
nieosiągalna dla biednej młodzieży, ponieważ wiele kosztowała. Aby 
rozwiązać ten problem, św. Klemens, współpracując z KEN, już w 1787 
roku założył szkołę bezpłatną dla chłopców; rok później założył też sie-
rociniec dla nich. Była to w gruncie rzeczy szkoła zawodowa, w której 
liczba uczniów sięgała nawet 350 osób. Ramy programu nauczania 
zaczerpnięto ze wskazań Komisji Edukacji Narodowej, ale uczono też 
języka niemieckiego, bo dla tej młodzieży św. Klemens sprowadzał 
z Austrii najlepsze wówczas w Europie podręczniki do fizyki i techniki, 
a oprócz tego kupował do pracowni urządzenia mechaniczne, aby 
młodzież mogła poznać najnowsze osiągnięcia techniczne. W edu-
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kacji młodzieży benonici nie ograniczali się jedynie do nauk ścisłych 
i techniki; zapewniali jej również formację duchową oraz dostęp do 
kultury wysokiej, w szczególności muzyki. Wielu absolwentom pomogli 
znaleźć pracę. I tak kilka tysięcy młodych mężczyzn (a w przyszłości 
także ich rodziny) otrzymało szansę na godne życie. 

Wielkim problemem, nie tylko zresztą w Polsce, była edukacja ubogiej 
młodzieży żeńskiej. W Rzeczpospolitej w XVIII wieku na łamach prasy 
toczyła się ożywiona dyskusja na temat kształcenia dziewcząt. Niestety, 
autorzy większości artykułów zajmowali się przede wszystkim kwestią 
wykształcenia młodych kobiet z rodzin szlacheckich. Krytyce poddawano 
też wychowywanie szlachcianek w klasztorach, zarzucając mu nadmiar 
praktyk religijnych; negatywną ocenę otrzymywała praca guwernantek 
francuskich, która polegała na poznaniu języka francuskiego, tańca i zasad 
zachowania. W połowie XVIII wieku modne stały się pensje; tu panny 
ze szlacheckich domów uczyły się francuskiego, czasem niemieckiego, 
sztuki tańca, rysunku, haftu i muzyki. 

W tym kontekście widać odwagę i dynamikę działania św. Kle-
mensa, który założył dla dziewcząt PIERWSZĄ W HISTORII POLSKI 
bezpłatną szkołę zawodową (oraz żeński sierociniec) i to w koszmarnie 
trudnym dla Polski czasie – w 1795 roku, czyli w momencie likwidacji 
państwa polskiego. Warto dodać, że nieco później, gdy władze pru-
skie wizytowały szkołę, były pod jej wrażeniem. Zarzucały jednak 
św. Klemensowi, że wyciąga dziewczyny z ich klasy społecznej, czyli 
biedoty, bo dziewczęta po zakończeniu szkoły, dzięki pomocy beno-
nitów, podejmowały pracę jako pokojówki w rodzinach szlacheckich, 
co ogromnie nie podobało się władzom zaborczym, które argumen-
towały, że przez to wyłączają się z klasy proletariackiej. Początkowo 
w szkole uczyło się ponad 130 młodych kobiet, z czasem liczba doszła 
do 300 uczennic. Co ciekawe, zakres nauczania był szerszy niż 
ten oferowany przez guwernantki szlachciankom; oprócz zasad 
zachowania uczono Polki czytania i pisania po polsku, Niem-
ki po niemiecku, wszystkie zaś, niezależnie od narodowości, 
matematyki, haftu, krawiectwa, przędzenia, tkactwa i śpiewu. 

Reasumując: św. Klemens nie bał się podejmować odważnych 
decyzji tak w zakresie pracy pastoralnej, jak też edukacyjnej. 
Razem z ludem Warszawy przeżywał jego dole i niedole, stając 
się jego integralną częścią. Razem z nim dzielił nadzieję po uchwa-
leniu Konstytucji 3 Maja i strach, czy warszawiacy przeżyją rzeź 
po wkroczeniu wojsk Suworowa; wspólnie z Polakami wreszcie 
szukał otuchy, gdy Rzeczpospolita przestała istnieć. 

Rozszerzona wersja artykułu znajduje się na:  
www.wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/ 
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Chrześcijanin

Teresa Kmieć 
Ruch Światło-Życie

to super człowiek

Br. Dominik Strychacz: Na początku powiedz 
nam coś o sobie.

Teresa Kmieć: Nazywam się Teresa Kmieć. 
Jestem nauczycielką muzyki, uczę w szkole 
podstawowej i w przedszkolach. Jestem też 
organistką, więc właściwie moje życie zawo-
dowe i naukowe związane jest z muzyką. Poza 
tym, jeśli chodzi o taką „kościołową” część, to 
od gimnazjum działam w Ruchu Światło-Życie 
i tam znalazłam swoje miejsce w Kościele. 

D.S.: Jak zaczęło się twoje „chrześcijaństwo”? 
Jak Twoja wiara rozwijała się do obecnego 
poziomu? 

T.K.: Nie wiem, czy jestem „zagorzałą” chrze-
ścijanką; myślę, że taką normalną. Wydaje mi 
się, że nie można być chrześcijaninem „trochę”. 
To poniekąd tak, jak z byciem w ciąży – albo się 
jest, albo nie, więc albo się jest chrześcijaninem 
i stosuje do tego, co się mówi, albo się tego nie 
robi, ale wtedy nie można za bardzo nazywać 
się chrześcijaninem. Jak to się stało, że działam 
zgodnie z tym, co mówię? W dużej mierze jest 
to na pewno kwestia wychowania: tego, że 
wychowywałam się w takim czasie, w konkret-
nym miejscu i kraju, a przede wszystkim w takiej 
rodzinie. Wiarę przekazali mi moi rodzice. Jest to 
dla mnie na pewno solidny fundament, bo jako 
dziecko przyjmowałam to, czego mnie uczyli i co 
pokazywali mama i tata. W miarę wzrastania 
i dążenia do dorosłości, wierząc i doświadczając 
tego, o czym oni mi mówią, przyjmowałam to 

wszystko 
za swoje. 
Oczywiście 
wpływ na to 
miało też to, że 
jestem w Koście-
le i buduję relację 
z Panem Bogiem. 
Nie było jakiegoś ta-
kiego momentu, że nagle 
ucięłam wszystko, czego 
dowiedziałam się od rodzi-
ców i zaczęłam żyć po swojemu. 
To był bardzo naturalny proces. No i tak 
zostało do dziś, po prostu. Wierzę w to, 
już nie tylko dlatego, że mnie tego na-
uczono, ale też i z tego względu, że to 
są już moje fundamenty, to, z czego 
wyrastam. 

D.S.: Czy nie jest czasem tak, że 
Twoja wiara i angażowanie się we 
wspólnotę Kościoła jest przyzwycza-
jeniem budowanym od dzieciństwa 
i brakiem doświadczenia innego 
sposobu życia?

T.K.: Z pewnością z domu wynio-
słam to, iż jestem wierząca, ale teraz 
wynika to także z mojej świadomo-
ści i ufności, że to, w co wierzę, 
jest prawdą, ponieważ tego 
doświadczam na co dzień.  

Chrześcijanin

to super człowiek
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Nie mam nadzwyczajnych prze-
żyć, ale miewam wiele różnych 
doświadczeń w swojej codzien-
ności. Są to na przykład wysłu-
chane modlitwy – postrzegam 
swoje życie jako serię darów 
od Boga. Każde wydarzenie 

zostało przez Niego za-
planowane, wierzę 
w Jego obecność, 
nie oczekuję spek-
takularnych wyda-

rzeń. Wiem, że Jest 
blisko. Na początku 

jest tak, iż to co mó-
wią rodzice, uważa się za 

święte. Teraz jest czas, gdy 
muszę sama podejmować 
decyzje, które niekiedy nie 
podobają się moim rodzicom 

(na przykład mój wyjazd do 
Afryki: mama była przeciwna, 

ponieważ się o mnie bała). Nigdy 
jednak nie musiałam przeciwsta-
wić się rodzinie, by być w Kościele, 

wręcz przeciwnie. Myślę, że to dla 
mnie wielka łaska. Nie kusi mnie, 

żeby sprawdzać, jak wygląda ży-
cie bez Pana Boga. Wysłuchałam 
i przeczytałam wiele świadectw 
osób, które w ten sposób żyły i nie 
były szczęśliwe. Zastanawiałam się 
kiedyś, czy gdybym próbowała 

dostosować się do grupy i za-
częła przeklinać, pić czy palić, 

to czy byłabym fajniejsza.  
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Uznałam, że z moim charakterem i tempera-
mentem tylko i wyłącznie bym się ośmieszyła. 
Nie mam pokus, aby próbować nowych rzeczy 
tego rodzaju.

 D.S.: Skąd bierze się Twoja gotowość do 
„dawania siebie” w Twoich posługach? 

T.K.: To, że robię coś dla kogoś, wynika z tego, 
że jestem w Ruchu Światło-Życie. Widzę to 
tak, że sama się formowałam i „otrzymywa-
łam”. Na początku jeździłam jako uczestniczka, 
później otrzymałam formację animatorki wraz 
z błogosławieństwem i krzyżem. Naturalne jest 
więc to, że teraz ja się tym dzielę. Dostałam dużo, 
więc logicznie rzecz biorąc, muszę przekazać to 
dalej. W sumie większość mojego zaangażowania 
wynika ze struktur wspólnoty; wyjazd do Afryki 
jest tego świetnym przykładem. Drugą przestrze-
nią dania świadectwa jest miejsce, w którym 
żyję: praca i moje zaangażowania osobiste. Tak 
jak tutaj, tak i tam jestem sobą i nie staram się 
ukrywać tego, kim jestem, co robię i w co wierzę, 
co nie znaczy, że nawracam wszystkich na siłę. 
Ważne jest dla mnie, aby przy tym być osobą, 
którą da się lubić. Nie chodzi zatem o uprawianie 
kaznodziejstwa, ale o pokazanie, że chrześcijanie 
to super ludzie. To nie jest bycie fajnym na siłę ani 
stawanie się kimś innym, wystarczy trzymać się 
tego, w co się wierzy, być radosnym i sympatycz-
nym. Prawdę mówiąc, nie potrafię znaleźć teraz 
sytuacji, kiedy to miałoby się spotkać z jakimś 
sprzeciwem, ale nie boję się tego. Jeśli się komuś 
coś nie podoba, to nie i kropka. Nie czuję też 
potrzeby zmiany tego, bo jeżeli coś funkcjonuje 
i jest dobrze, to dlaczego szukać czegoś innego? 
Kiedy przychodzi konfrontacja, to trzeba stawić 
jej czoła. Będąc w oazie i żyjąc we wspólnocie, 
znajduję to, czego potrzebuję i zauważam, że te 
potrzeby są tam zaspokajane. Mam też w tym 
bardzo dużo przyjemności i satysfakcji. 

D.S.: Powiedz nam o Afryce. Jak to się stało, 
że zdecydowałaś się wyjechać? Jak przeżyłaś 
ten czas? 

T.K.: Wiedziałam, że jest taka rzeczywistość jak 
misje (śmiech). Moja siostra Helenka była w wo-

lontariacie misyjnym, do czego też mnie zaprosiła, 
wiec brałam pod uwagę możliwość wyjazdu. 
Kiedy takowa się pojawiła, wiele rzeczy stawało 
na przeszkodzie – między innymi to, że terminy 
pokrywały się z czasem rekolekcji oazowych. 
Wprawdzie mogłam z nich zrezygnować, ale nie 
chciałam tego robić, zwłaszcza, że wiedziałam, iż 
są wyjazdy misyjne także z oazy. Pomyślałam 
więc, że może kiedyś pojadę. W tamtym roku 
na Facebooku zobaczyłam plakat oazowy infor-
mujący o możliwości wyjazdu z zaproszeniem na 
rekolekcje. Pomyślałam sobie wtedy: czemu nie? 
Pojechałam zatem na te rekolekcje i okazało się, 
że wyjazd do Afryki w charakterze animatorki 
oazowej jest jak najbardziej w zasięgu moich 
możliwości. Było to fajne doświadczenie, ponie-
waż musiałam wejść w rolę osoby prowadzącej 
spotkania po angielsku. W Kenii prowadziliśmy 
rekolekcje dziesięciu kroków, czyli taką forma-
cję po pierwszym stopniu, która w Polsce trwa 
cały rok, a w Afryce piętnaście dni. W Tanzanii 
prowadziliśmy trzeci stopień – to także było 
niezwykłe doświadczenie, ponieważ normalnie 
ten etap prowadzi się w dużych miastach, gdzie 
jest wiele zabytkowych kościołów, które się 
odwiedza. W tej wiosce, gdzie posługiwałam, 
był natomiast tylko jeden kościół, a w okolicy 
również nie było zbyt wiele innych świątyń 
katolickich. 

D.S.: Porozmawiajmy jeszcze o twojej siostrze. 
Powiedz mi: Helenka była czy jest? 

T.K.: Jest. Wierzę w świętych obcowanie. 
Wiem, że nie rozpłynęła się w próżni i jest z nami. 

D.S.: Część ludzi oburza się, kiedy jej imię jest 
zdrabniane. Czemu Helenka a nie Helena? 

T.K.: Tak od zawsze mówiliśmy na nią 
w domu, podobnie jak na mnie nikt w rodzinie 
nie mówi Teresa. Wszyscy zdrabniamy. Gdy była 
dzieckiem, to była Helenką, a kiedy wyrosła, 
to dalej była dzieckiem i dalej była Helenką. 
W innych środowiskach rzeczywiście nazywano 
ją Heleną, na co w sumie się na początku bu-
rzyłam i nie potrafiłam tego przyjąć. Dziwiłam 
się temu, bo ja mówiłam do niej Helen, a ona 
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do mnie Tere (śmiech). Jeżeli już zwracałam się 
do niej „Heleno”, to tylko żartobliwie: „Heleno, 
córko Jana”. Wiem, że niektórzy oburzają się 
na to zdrabnianie imienia dorosłej kobiety, ale 
ona tak funkcjonowała i w rodzinie, i dla swoich 
znajomych. Myślę, że taki sposób nazywania jej 
bierze się również z tego, w jaki sposób o niej 
myślę, a więc z wiarą w to, że jest zbawiona, 
w niebie, więc jest blisko, po prostu obecna. 
Miałyśmy ze sobą bliską relację za życia, więc 
chyba pięknie byłoby, gdyby jakaś bliskość mię-
dzy nami pozostała. 

D.S.: Dużo wiemy o tym, co Helenka robiła, 
jak wielu rzeczy się podejmowała. Powiedz, jaka 
była w domu? 

T.K.: Dużo rzeczy się zmieniało w niej przez 
dwadzieścia sześć lat. Z tego, co pozostawa-
ło niezmienne, to na pewno świetne poczucie 
humoru, które bardzo mi odpowiadało. Miała 
talent aktorski i razem robiłyśmy spektakle, 
tworzyłyśmy kabarety, odgrywałyśmy różne 
role. Brakuje mi tego, że nie mam teraz oso-
by, która rozumiałaby te rzeczy we mnie, któ-
re były jasne dla mojej siostry; brakuje mi jej 
stylu bycia i wypowiedzi. Mogę co prawda to 
komuś powiedzieć, ale wtedy muszę wszystko 
tłumaczyć. Dużo rzeczy robiłyśmy razem, na 

przykład odgrywałyśmy scenki wzięte z życia 
naszych rodziców. Ten teatralny rys niestety nie 
wybrzmiewa w opowieściach o niej, ponieważ 
niewiele osób znało ją od tej strony. Miałyśmy 
wspólny pokój i cierpiała przeze mnie, ponieważ 
wcześnie kładła się spać, a ja jeszcze nie gasiłam 
światła i musiała jakoś to znosić, ale z kolei to 
ona wstawała dużo wcześniej niż ja. Na pewno 
była bardziej ugodowa, przez co brała udział 
w wielu wydarzeniach, a kiedy była w domu, 
to zdecydowanie więcej pomagała niż ja. Była 
też bardziej pracowita i pokorna. Jej ugodowość 
często mnie denerwowała, bo kiedy dyskuto-
wałyśmy w jakiejś grupie i broniłam jakiejś racji, 
to ona nie stawała po mojej stronie, ale szukała 
sposobu na załagodzenie sytuacji. Jeżeli patrzę na 
nasz styl ubierania się, to myślę, że ona szybciej 
wyrobiła sobie dobry gust; miała wyczucie stylu. 
Na pewno potrafiła się z każdym dogadać, ludzie 
bardzo ją lubili. Myślę, że często porównywałam 
się do Helenki i uważałam ją za lepszą. W końcu 
doszłam do tego, że zostałam stworzona inna 
i Bóg kocha i chce mnie taką, co nie znaczy, że nie 
mam stawać się każdego dnia lepszą. Widziałam 
te dysproporcje między mną i moją siostrą, ale 
na szczęście jej tego nie zazdrościłam.
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Kochaj 

bardziej

Jak kochać bardziej w czasach pandemii?  
Czy da się dzielić sobą i miłością, którą dał nam Chrystus,  

kiedy często brakuje nam dostępu do Eucharystii  
i gdy nie możemy spotkać się z drugim człowiekiem?  

Chyba czas zatrzymać się i zastanowić,  
co ja teraz mogę dać bliźniemu.
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Dlaczego warto dawać cokolwiek? 
Jaki sens ma dzielenie się? W czasie 
jednej z pielgrzymek na Jasną Górę, 

w komentarzu do słowa Bożego, znalazłam ta-
kie słowa: „Żyć miłością to dawać się bez miar, 
nie chcieć i nie żądać jakiejkolwiek zapłaty”. 
To słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, może 
„Małej Świętej”, ale od wielkiej miłości. To zdanie 
zostało ze mną i jak tylko potrafię, staram się 
trwać i kochać bardziej – nie dla korzyści, nie dla 
poklasku. Po prostu kochać i dzielić się miłością, 
którą sama zostałam obdarowana.

W jaki sposób mogę to robić? Muszę zacząć od 
siebie: zatroszczyć się o swoją formację i rozwój. 
Wszystko bierze swój początek w modlitwie 
– bez niej nie ma głoszenia, nie przekażemy 
Dobrej Nowiny. Być może przekażemy siebie, 
ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Chcemy 
przecież podzielić się tym, czego sami wcześniej 
doświadczyliśmy. Jeżeli doświadczysz tak wiel-
kiej miłości, to jak możesz się nią nie podzielić? 
Co to byłaby za miłość, którą trzymasz tylko dla 
siebie? Żadna to miłość…

Sięgam wstecz do moich ostatnich rekolekcji 
wielkopostnych, tuż przed samym wybuchem 
pandemii. Piękny czas, wspaniałe spotkania 
z ludźmi, doświadczenie Chrystusa, który prze-
bacza i kocha bez miary. Cały Wielki Post właśnie 
taki miał być – spędzony na rekolekcjach i gło-
szeniu. Stało się jednak inaczej, ale czy w związku 

z tym przestaliśmy głosić? Nie, zdecydowanie 
nie! Jako całe duszpasterstwo zaczęliśmy bardziej 
angażować się w media, tworzyć wartościowe 
treści, dzielić się tym, co dla nas ważne. Działa-
my cały czas, troszczymy się o innych, szukamy 
drogi, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do każdego.

Przypominam sobie, że miewałam doświad-
czenie, że Duch Święty gdzieś mnie poniósł. 
Takim to sposobem wylądowałam dwa razy 
na rekolekcjach Zespołu Misyjnego „Wschód”, 
gdzie od dzieci uczyłam się wielkiej wdzięczno-
ści i pokory. To nie jest bowiem tak, że tylko ja 
mówię i chcę coś przekazać. Wiele też otrzymuję 
i uczę się, bo Bóg zawsze pokazuje, w którym 
miejscu jeszcze nie domagam, gdzie jeszcze jest 
coś do poprawienia. 

Od kilku lat angażuję się w Jezualia (imprezę 
towarzyszącą i wielką ewangelizację podczas 
największej zabawy studenckiej w Toruniu) i tam 
posługuję jako ewangelizator. To czas, kiedy trze-
ba zapomnieć o sobie, o swojej wygodzie, wyjść 
ze strefy komfortu i przekazać Jezusa dalej, często 
człowiekowi, który jest połamany, poraniony, 
pogubiony w swoim życiu. W takiej osobie 
przecież możemy zobaczyć siebie z przeszłości, 
kiedy to nam zabrakło perspektywy, zabrakło 
Chrystusa. Nawet jeżeli czasami jesteśmy słaby-
mi narzędziami, to Zbawiciel nas uzdalnia, żeby 
wyjść i opowiedzieć o Nim całemu światu, bo jak 
nie podzielić się miłością i nie kochać bardziej?
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Posłana by służyć 

animatorka

Apostolstwo powinno być ważną misją dla każdego chrześcijanina. Wszyscy jesteśmy 
wezwani, aby w Duchu Świętym przybliżać ludzi do Boga i pomagać im odnajdywać 
wiarę. Mamy niesamowitą możliwość, ale też i odpowiedzialność głoszenia Jego 

miłości wszędzie tam, gdzie jesteśmy – w szkole, w pracy, w domu, wśród znajomych. Zadania 
dawane przez Boga często nie są łatwe, ale nigdy też nie są ponad nasze siły. Nie pozostajemy 
z nimi sami – Duch Boży prowadzi nas w miłości, jeśli tylko chcemy się Mu oddać. 

Moje apostolstwo łączy się szczególnie z Ruchem Światło-Życie, do którego należę już 
kilka lat. Ta wspólnota wiele mnie nauczyła, pozwoliła mi rozwinąć moją wiarę i spotkać 
ludzi, którzy tak jak ja chcą żyć z Jezusem i dzielić się Nim. Teraz, gdy jestem już animatorką, 
pomagam iść za Chrystusem innym uczestnikom i motywować ich w rozwoju swojej wiary. 

jako
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Na spotkaniach formacyjnych staram się być 
dobrze przygotowana, aby jak najlepiej wykorzy-
stać dany nam czas na uczenie się i dyskutowanie 
na tematy związane z Bogiem, Kościołem i ży-
ciem według Dekalogu. Ważną częścią spotkań 
jest czytanie fragmentów Pisma Świętego, które 
są starannie dobrane do omawianych zagadnień. 
W Biblii możemy usłyszeć głos Boga i poznać 
lepiej Jego wolę. Zachęcając do lektury słowa 
Bożego, chcę przybliżyć ludzi do Jezusa. Jako 
animatorka nie mam być jednak nauczycielem, 
lecz iść razem z uczestnikami i odkrywać Boże za-
mysły. Mam być taką przyjaciółką, która zawsze 
jest blisko i chce dobrze dla powierzonych sobie 
osób. Wspólnota to oczywiście miejsce dawania 
siebie, ale też otrzymywania wielu darów. Dzięki 
temu, że jesteśmy razem, możemy przyciągać 
się wzajemnie do Boga, gdy zdarzy nam się od 
Niego oddalić. Wspólna modlitwa jednoczy nas 
nie tylko z Jezusem, ale też z tymi, z którymi się 
modlimy. Dzielenie się tym, o co prosimy, za 
co dziękujemy i przepraszamy, również może 
umacniać w wierze.

Zdarzają się oczywiście momenty, kiedy 
błądzimy i grzeszymy. Ja również nie jestem 
idealna: są chwile, w których zastanawiam się, 
czy jestem odpowiednią osobą do pełnienia 
apostolskiej posługi animatorki. Często dzieje 
się tak, gdy próbuję działać sama, bez Bożej 
pomocy. Może też zadajesz sobie pytanie: „Czy 
nie można było wybrać lepszej osoby do tego 
zadania?”. Bóg jednak posługuje się właśnie nami 
i uzdalnia nas do postępowania w miłości, by 
dotrzeć do wszystkich ludzi. Nie każdy sięgnie 
sam po Pismo Święte czy przyjdzie do kościoła. 
To my możemy pokazać takim osobom, że wiara 
daje prawdziwe szczęście, a Bóg chce spotkać 
każdego i obdarzyć Go swoją miłością. Pragnę, 
aby każdy był blisko z Jezusem i to motywuje 
mnie do działania, do wychodzenia z mojej strefy 
komfortu; rola animatorki Ruchu Światło-Życie 
nie kończy się bowiem po wyjściu z salki oazo-
wej. Chcę swoim życiem pokazywać innym drogę 
do Boga, może zachęcić do włączenia się w ruch 

oazowy. Mnie samą do rozwoju w wierze często 
motywują inni, ale niekoniecznie kazaniami czy 
mówieniem o Piśmie Świętym – inspiruje mnie 
to, jak postępują na co dzień. Gdy widzę szczęśli-
wych ludzi, dla których Jezus jest kimś niezwykle 
ważnym, gdy słyszę ich świadectwa, chcę być 
taka jak oni. Mam nadzieję, że i ja mogę być 
dla kogoś taką osobą. Staram się żyć tym, w co 
wierzę. Jak mam przekonać innych o wspaniałości 
Boga, jeżeli nie będę postępować z miłością? Pa-
miętając o słowach Jezusa, staram się być dobra 
nie tylko dla bliskich, ale też dla tych, których 
mogłabym nazwać nieprzyjaciółmi. Istotna jest 
dla mnie właśnie ta spójność przekazu – aby to, 
co głoszę na spotkaniach i co uznaję za wzór, 
było jak najbardziej zgodne z tym, jak postępuję.

Sama, tak jak każdy, potrzebuję ciągłego 
wysiłku przybliżania się do Chrystusa. Pomaga 
mi w tym między innymi rozważanie Pisma 
Świętego: staram się codziennie czytać Słowo 
Boże i próbować zrozumieć, co Ojciec chce mi 
przekazać. Modlitwa i Eucharystia pozwalają mi 
na spotkanie się z Jezusem, rozmowę i zjedno-
czenie się z Nim w Komunii. Mam też nadzieję, 
że będę mogła kontynuować swoją formację 
w oazie na kolejnym stopniu i lepiej poznawać 
Zbawiciela, wskazując drogę do Niego także 
innym. Chcę każdego dnia oddawać moje życie 
pod Jego kierownictwo. Niezwykłym przykładem 
osoby całkowicie oddanej Jezusowi w Duchu 
Świętym jest Maryja. Jest mi szczególnie bliska, 
gdyż należę do wspólnoty marianek, a i w Ruchu 
Światło-Życia Niepokalana jest uważana za naj-
doskonalszy wzór nowego człowieka. Naślado-
wanie Matki Najświętszej w jej posłuszeństwie, 
pokorze i ufności prowadzi do oddania się woli 
Bożej; wtedy Pan będzie nas prowadził i pomagał 
postępować z miłością.

Jako chrześcijanka i animatorka oazy czuję 
chęć i obowiązek bycia apostołką. Mam nadzieję, 
że moja posługa będzie przybliżać do Boga i wiary 
nie tylko mnie, ale też innych ludzi ze wspólnoty 
i spoza niej, bo z Jezusem każdy z nas ma moc 
bycia apostołem.
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„Posłał mnie  
głosić Ewangelię ubogim” 
- wzbudzanie ducha apostolskiego 

wśród nowicjuszy
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Zgromadzenie redemptorystów jest 
wspólnotą apostolską, posłaną do 
ubogich i opuszczonych, by zgodnie 

z założeniem św. Alfonsa głosić obfite odkupie-
nie, które jest w Jezusie Chrystusie, jedynym 
Odkupicielu człowieka. Święty Alfons Maria 
de Liguori, zakładając zgromadzenie, starał się 
zapalić swoich synów duchem apostolskim. 
Redemptoryści, kontynuując dzieło misyjne 
Najświętszego Odkupiciela, starają się zachować 
ducha ojca założyciela. Przepojeni jego wrażli-
wością idą za  przykładem Chrystusa, głosząc 
słowo Boże ubogim.

Ewangelizacja, czyli przepowiadanie Dobrej 
Nowiny, stanowi rację bytu zgromadzenia 
w Kościele: „Posłał mnie Pan głosić Ewangelię 
ubogim” (por. Łk 4, 18). Redemptoryści, wiedzeni 
duchem apostolskim, są posłani, by ogłaszać 
zbawienie ubogim. Żeby to było możliwe, naj-
pierw sami tworzą wspólnotę apostolską, łącząc 
równocześnie życie szczególnie oddane Bogu 
z misyjnym dziełem swojego zgromadzenia. 

Szczególnym miejscem, gdzie uczą się tworzyć 
wspólnotę apostolską, jest nowicjat. To czas „szcze-
gólnie Bogu oddany”, kiedy młodzi współbracia 
odkrywają wymagania pójścia za Jezusem w Zgro-
madzeniu Najświętszego Odkupiciela i stają się 
„jednego serca i jednego ducha”. Redemptoryści 
żyją bowiem we wspólnocie i w niej spełniają 
dzieło apostolskie; do tego właśnie przygotowują 
się nowicjusze. Końcem tego etapu formacji jest 

złożenie przez nich pierwszych ślubów zakonnych: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Odziani w ha-
bit zakonny, stają się najmłodszymi apostołami 
Najświętszego Odkupiciela. 

Rozpalanie ducha apostolskiego u nowicjuszy 
to wzbudzanie u nich pragnienia, by stali się 
świadkami obfitego odkupienia, czyli miłości 
Boga Ojca, który „pierwszy nas umiłował i posłał 
Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy” (1 J 4, 10). To pragnienie ma rodzić się 
z przebywania na modlitwie, rozmyślania, słucha-
nia i medytowania słowa Bożego. Przeżywana 
wspólnotowo codzienna Eucharystia, dłuższy czas 
poświęcony lekturze duchowej oraz budowanie 
braterstwa stają się mocnym fundamentem póź-
niejszego pójścia do ludzi. Życie we wspólnocie 
najskuteczniej przygotowuje do przyszłej pracy 
apostolskiej wśród ubogich i opuszczonych.

Nowicjusze, poznając konstytucje, zgłębiając 
misję zgromadzenia i zapoznając się z teologią 
ślubów zakonnych, rozpalają w sobie ten sam cha-
ryzmat, który nosił ich założyciel. Przeżywając czas 
szczególnego „odosobnienia”, poznają coraz bar-
dziej osobę Jezusa, by później „oddawać” za Niego 
swoje życie w posłudze apostolskiej. Nowicjat jest 
swoistym miejscem towarzyszenia Zbawicielowi. 
W Ewangelii czytamy, że Chrystus, wybierając 
uczniów, powołał ich najpierw do tego, aby Mu 
towarzyszyli. Nim zostali posłani, zobaczyli, gdzie 
mieszka i pozostali u Niego. Nowicjusze, przeby-
wając na „Górze Tabor” (tak bowiem nazywa się 
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miejsce naszego nowicjatu), kontemplują oblicze 
Chrystusa, Najświętszego Odkupiciela. Prowadzą 
życie szczególnie zamknięte, by w tej bliskości 
z Bogiem stać się później uczniem-misjonarzem 
w życiu redemptorystowskim, którego centrum 
stanowi zawsze osoba Jezusa. 

Formacja w tym okresie zmierza ku temu, 
aby nowicjusze mogli głębiej rozeznać, czy rze-
czywiście są powołani przez Boga do pójścia za 
Chrystusem w charyzmacie redemptorystów, 
czyli „żyjąc we wspólnocie i przez wspólnotę 
spełniając dzieło apostolskie”. Doświadczając 
naszego sposobu życia, poznając historię zgro-
madzenia oraz postaci naszych świętych i błogo-
sławionych współbraci, niejako wrastają myślą, 
sercem i wolą w ducha św. Alfonsa. 

Nowicjusze, przeżywając swój szczególny 
czas kształtowania życia zakonnego, mają rów-
nież możliwość czynnego zaangażowania się 
w życie apostolskie. Sprzyja temu posługa w pa-
rafii, w której włączają się częściowo w formację 
liturgicznej służby ołtarza, uczestnictwo w nie-
dzielnej Mszy Świętej z ludem oraz prowadzenie 

okolicznościowych nabożeństw, szczególnie zaś 
pierwszoczwartkowych adoracji Najświętszego 
Sakramentu. W okresie Bożego Narodzenia bez-
pośrednio wychodzą do ludzi, przybywając do 
ich domów z tradycyjną „kolędą”. Obecny rocznik 
nowicjuszy mógł również wziąć udział w mi-
sjach parafialnych, które odbywały się w parafii  
św. Gerarda w Lubaszowej i były prowadzone 
przez redemptorystów. Uczestnicząc w naukach 
i nabożeństwach misyjnych, bracia przyglądali się 
apostolskiemu dziełu zgromadzenia. Możliwość 
wzbudzania w sobie ducha apostolskiego dają 
również spotkania z ojcami – misjonarzami, którzy 
pracują poza granicami naszej ojczyzny. Odwie-
dzając nas, dzielą się swoim doświadczeniem 
pracy wśród ludzi, do których zostali posłani. 
Ich zapał apostolski może zachęcić niejednego 
nowicjusza do zostania misjonarzem. Przygoto-
wując się do życia apostolskiego „na zewnątrz”, 
młodzi adepci życia zakonnego pomagają również 
w prowadzeniu rekolekcji powołaniowych, które 
odbywają się dwa razy w roku w naszym domu 
rekolekcyjnym w Lubaszowej. Nie wyjeżdżając 
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nigdzie, mają okazję towarzyszyć uczestnikom 
tych spotkań w przybliżaniu ich do Chrystusa, 
Najświętszego Odkupiciela. 

Gorliwość apostolska nowicjuszy ożywiana 
jest codziennym przebywaniem we wspólnocie. 
Pełniąc poszczególne posługi, uczą się oni „umie-
rać” dla siebie, by żyć dla innych i służyć im. 
Upodabniając się do Chrystusa, „przyoblekają 
się” w nowego człowieka ukształtowanego na 
wzór „Syna Człowieczego, który nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Cechą apo-
stoła Jezusa, a co za tym idzie, każdej wspólnoty 
apostolskiej, jest miłość. To ona stanowi istotny 
element życia wspólnotowego i działalności 
misyjnej redemptorystów. „Gdybym mówił ję-
zykami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał…” 
– pisze św. Paweł. Nowicjusze uczą się zatem 
braterskiej miłości, opartej na miłości Chrystusa, 
bez której nie ma owocnego przepowiadania 
Ewangelii. Tylko miłość braterska, a następnie 
miłość pasterska staje się najskuteczniejszym 
sposobem przepowiadania obfitego odkupienia. 

Tego bracia uczą się również od Maryi – szcze-
gólnej patronki naszego zgromadzenia. To Ona 
pierwsza całkowicie poświęciła się osobie i dzie-
łu swojego Syna, służąc tajemnicy odkupienia. 
Obierając Ją sobie za wzór i pomoc, nowicjusze 
polecają się opiece Matki Najświętszej. Proszą 
o rozbudzenie w sobie ducha apostolskiego, by 
z radością i „z pośpiechem” służyć Chrystusowi 
we własnej wspólnocie, a następnie wśród 
ubogich i opuszczonych, do których redemp-
toryści są posłani.
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„Real life” 
– co to znaczy? 

Jak żyć prawdziwie? Co daje nam radość? Na te i inne pytania odpowiadali nam 

bracia klerycy i goście zaproszeni do udziału w programie „Westerplatte młodych” 

i audycji „Czas Wzrastania”. Niestety, z powodu koronawirusa i panujących 

ograniczeń nie udało nam się, jak co roku, wyjechać do Torunia, ale mogliśmy 

zrealizować audycję za pośrednictwem internetu i dzięki studiu Radia Maryja, 

które mamy w Tuchowie w naszym WSD. A jak to wyglądało i jakie były wrażenia, 

przeczytajcie z relacji zaproszonych gości…

Wiktor Fogel
Byłem bardzo zaskoczony propozycją, jaką złożył mi ojciec 

Szczepan, zapraszając mnie do tego, by uczestniczyć w pro-
gramie „Westerplatte Młodych” i audycji „Czas wzrastania”. 
Na początku wahałem się i zastanawiałem, czy jestem dobrą 
osobą na to miejsce, ale pomyślałem, że skoro jest taka moż-
liwość, to może warto zostać skromnym narzędziem w rękach 
Pana Boga i powiedzieć coś z Jego natchnienia. Była to bardzo 
dobra decyzja, bo czułem się swobodnie podczas programu, 
mając pokój w sercu, że robię coś dobrego. Byłem pewny, że 
nie jestem w tym sam, ale wspiera mnie Jezus z Jego Mamą 
i dzięki temu stresowałem się o wiele mniej. 

Jakub Różycki
W piątek, 8 maja, miałem okazję uczestniczyć w programie 

„Westerplatte młodych” i w audycji radiowej „Czas wzrastania”. 
Do udziału zaprosił mnie o. Szczepan Hebda CSsR. Na miejsce 
przyjechałem o 17.30. Chwilę później przyjechał Wiktor i od 
razu poszliśmy do specjalnie przygotowanej sali na próbę 
połączenia. O godzinie 18.15 zaczęliśmy program, podczas 
którego odpowiadaliśmy na pytania prowadzącej go Moni-
ki. Po zakończeniu udaliśmy się z Wiktorem, o. Szczepanem, 
braćmi Piotrem i Patrykiem na kolację. Po niej mieliśmy czas 
na spacer w ogrodzie i rozmowę z klerykami. O 20.30 udaliśmy 
się do bazyliki na różaniec z całą wspólnotą redemptorystów 
z Tuchowa. Po modlitwie poszliśmy prosto do studia Radia 
Maryja, aby uczestniczyć w „Czasie Wzrastania”. W trakcie 
audycji odpowiadaliśmy na pytania o. Grzegorza. Dzień zakończyliśmy kompletą w kaplicy 
seminaryjnej, a następnie udaliśmy się do domów. Podsumowując – to było niezapomniane 
przeżycie i jak zwykle wspaniale spędzony czas.
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Szukamy osób z powołaniem...

Dane kontaktowe:

Do Zgromadzenia Redemptorystów 
możesz zostać przyjęty, gdy:
• odkrywasz w sobie powołanie
• chcesz żyć dla Jezusa w braterskiej wspólnocie
• jesteś gotowy poświęcić się opuszczonym i ubogim

Przyjmujemy kandydatów:
• do kapłaństwa (po maturze)
• na braci zakonnych (przynajmniej po szkole branżowej)

Wymagane dokumenty
• podanie o przyjęcie
• życiorys
• opinia proboszcza lub duszpasterza
• metryka chrztu i bierzmowania
• świadectwo dojrzałości
• kopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej
• świadectwo zdrowia
• cztery aktualne zdjęcia legitymacyjne

Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

DuszpasterstwoPowolanRedemptorystow
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
szczepancssr@gmail.com

barka.redemptor.pl
redemptorysci_powolania

o. Szczepan Hebda CSsR
+48 606 653 128

REDEMPTORYŚCI
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Wydarzyło sięZ życia seminarium POSTULAT

Szukamy osób z powołaniem...

Dane kontaktowe:

Do Zgromadzenia Redemptorystów 
możesz zostać przyjęty, gdy:
• odkrywasz w sobie powołanie
• chcesz żyć dla Jezusa w braterskiej wspólnocie
• jesteś gotowy poświęcić się opuszczonym i ubogim

Przyjmujemy kandydatów:
• do kapłaństwa (po maturze)
• na braci zakonnych (przynajmniej po szkole branżowej)

Wymagane dokumenty
• podanie o przyjęcie
• życiorys
• opinia proboszcza lub duszpasterza
• metryka chrztu i bierzmowania
• świadectwo dojrzałości
• kopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej
• świadectwo zdrowia
• cztery aktualne zdjęcia legitymacyjne

Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

DuszpasterstwoPowolanRedemptorystow
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
szczepancssr@gmail.com

barka.redemptor.pl
redemptorysci_powolania

o. Szczepan Hebda CSsR
+48 606 653 128

REDEMPTORYŚCI
2.02.2020

Uroczystymi I Nieszporami ze święta 
Ofiarowania Pańskiego, sprawowanymi pod 
przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha 
w kaplicy Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardzie, 
rozpoczęliśmy obchody Dnia Życia Konse-
krowanego. Wraz z miejscowymi i pobliskimi 
wspólnotami zakonnymi kontynuowaliśmy 
nasze świętowanie, przy stole. Następnego dnia 
wzięliśmy udział w uroczystościach diecezjal-
nych w Świdnicy w kościele p.w. MB Królowej 
Polski wraz z biskupem Ignacym Decem.

14-15.03.2020 
W tych dniach przebywaliśmy w WSD 

w Tuchowie, gdzie z okazji wspomnienia św. 
Klemensa Hofbauera miało miejsce spotkanie 
wspólnot formacyjnych. Mogliśmy dzięki 
temu lepiej poznać postać naszego świętego 
współbrata i wspólnie spędzić czas z braćmi 
klerykami. 

6-8.04.2020
Od poniedziałku do środy Wielkiego Ty-

godnia przeżywaliśmy nasze pierwsze postu-
lanckie rekolekcje wielkopostne. Ze względu 
na panującą epidemię odbyliśmy je w naszym 
domu w Bardzie, gdzie z wielką radością nauki 
wygłosił dla nas socjusz, o. Stanisław Madeja, 
rozbudzając w nas pragnienie rozmiłowania 
się w Eucharystii. Te dni były czasem po-
święconym na osobistą modlitwę i refleksję. 

9-12.04.2020
Tegoroczne Triduum Paschalne było dla 

nas wyjątkowo trudnym doświadczeniem 
z powodu pandemii. Liturgia celebrowana 
w niemalże pustej bazylice nie sprzyjała 
dobremu przeżyciu tych dni, jednak poczy-
nione przez całą wspólnotę starania, aby 
była ona sprawowana tak, jakby bazylika 
była wypełniona po brzegi wiernymi, dała 
nam nadzieję, że Zmartwychwstały Pan 
jest z nami jeszcze bardziej obecny. Czas 
poświąteczny spędzony w Bardzie wyko-
rzystaliśmy na nabranie sił i rozwinięcie 
swoich zainteresowań. 

14.02.2020 
Po zakończeniu drugiej tury rekolekcji po-

wołaniowych, które odbyły się w naszym 
domu, wyjechaliśmy na wspólne, długo ocze-
kiwane ferie zimowe do Kościeliska. Czas 
spędzony w polskich górach poświęciliśmy 
głównie na aktywny odpoczynek i nabranie 
sił do pracy, jaka czeka nas w drugim półroczu. 

39
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Wydarzyło się Z życia seminarium NOWICJAT
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26.01.2020
Opłatek z rodzinami  

redemptorystów 
W trakcie kończącego się już okresu Bożego 

Narodzenia w naszym klasztorze miało miejsce 
bardzo miłe wydarzenie. W niedzielę, po Mszy 
Świętej, odwiedziły nas rodziny redemp-
torystów z lubaszowskiej parafii. W trakcie 
tego krótkiego spotkania składaliśmy sobie 
życzenia, śpiewaliśmy kolędy i cieszyliśmy 
się wzajemną obecnością. 

3-7.02.2020
„Przedsmak  

duszpasterstwa”
Na początku lutego mieliśmy okazję wziąć 

udział w rekolekcjach powołaniowych dla 
młodzieży męskiej w Lubaszowej. W ich trak-
cie mogliśmy towarzyszyć niewiele młod-
szym od nas chłopakom w tym szczególnym 
dla nich czasie. Oprócz wielu chwil pełnych 
wspólnej rozrywki (m.in. gier planszowych), 
nie zabrakło momentów na poważniejsze 
rozmowy, modlitwę i skupienie.

16-18.02.2020  
„Połowinki”

Po różnych aktywnościach i zaangażo-
wanych nadszedł czas na nasze krótkie ferie. 
Wraz z naszymi przełożonymi wybraliśmy 
się do Kościeliska, gdzie spędziliśmy dwa 
bardzo aktywne i radosne dni. Korzystając 
z piękna Tatr i pobliskich zimowych atrakcji, 
mogliśmy naładować akumulatory na kolejne 
pół roku nowicjatu.

29.02.2020
Turniej

Końcem lutego nasza wspólnota została 
zaproszona na parafialny turniej w ping-ponga 
dla młodzieży i ministrantów. Oczywiście nie 
mogliśmy odrzucić takiego wyzwania, więc 
każdy chętnie wziął udział w turnieju. Nie 
zabrakło w tym czasie radości i sportowej 
rywalizacji. 

15-21.03.2020
Lectio Divina

W trakcie Wielkiego Postu nadszedły dla 
nas bardzo ważne chwile. W niedzielę wie-
czorem, kończąc świętowanie wspomnienia 
świętego Klemensa, rozpoczęliśmy sześcio-
dniowe rekolekcje Lectio Divina, przeżywane 
w ciszy. Chociaż te duchowe zmagania nie 
należały do najłatwiejszych, był to dla każdego 
bardzo owocny i budujący czas. 

9-13.04.2020
Triduum i Wielkanoc

Z racji specyfiki okresu nowicjatu, mimo 
panującego wokół koronawirusa, mieliśmy 
możliwość przeżycia w pełni Triduum Pas-
chalnego. Z zaangażowaniem i starannością 
włączyliśmy się w przygotowanie świętych 
obrzędów, aby następnie w Niedzielę Wiel-
kanocą z jeszcze większą radością świętować 
zmartwychwstanie naszego Odkupiciela. 
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Wydarzyło sięZ życia seminarium STUDENTAT

2.02.2020
Dzień Życia Konsekro-
wanego w Tuchowie
Obchody Dnia Życia Konsekrowane-

go rozpoczęły się od uroczystej Jutrzni, 
a zaraz po niej alumni Wyższego Semi-
narium Duchownego Redemptorystów 
wraz z wychowawcami wyjechali do 
katedry w Tarnowie. Przed południem 
w domu katechetycznym przy katedrze 
odbyła się konferencja nt. Eucharystii 
wygłoszona przez o. Józefa Augustyna 
SJ. Następnie odbyła się Eucharystia 
pod przewodnictwem ordynariusza ks. 
bp. Andrzeja Jeża. Podczas Mszy Świętej 
wszystkie osoby życia konsekrowanego 
odnowiły śluby.

14-16.02.2020
Powołani  

do przywództwa
W dniach 14-16 lutego w budynku 

seminarium Księży Misjonarzy św. Win-
centego a Paulo odbyły się rekolekcje dla 
mężczyzn pt. Droga lwa. Był to czas nie-
zwykle aktywny i ważny, podczas któ-
rego każdy z uczestników mógł zmierzyć 
się ze swoją historią, postawić ważne 
pytania dotyczące życia oraz uzyskać 
na nie odpowiedź, dowiedzieć się 
o fałszywych przekonaniach o sobie 
samym, a także jak z nimi walczyć.

22.02.2020
XII Mistrzostwa Wyższych  
Seminariów Duchownych  

w Piłce Nożnej Halowej
22 lutego w Kielcach odbyły się XII Mistrzostwa 

Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej 
Halowej. W turnieju wzięły udział 24 drużyny diece-
zjalne i zakonne, które przybyły z całej Polski. Wśród 
nich znalazła się także drużyna redemptorystów.

Tuchowskie seminarium zakończyło zmagania 
w ćwierćfinale, znajdując dla siebie miejsce pośród 
8. najsilniejszych drużyn seminaryjnych w Polsce i bę-
dąc 3. najlepszą drużyną wśród drużyn zakonnych. 
Mistrzostwa wygrało WSD Salezjanów z Krakowa. 

4-8.03.2020
Udzielenie 

posług  
lektoratu 
i akolitatu

W dniach 4-8 
marca seminaryjna 
wspólnota przeży-
wała wielkopostne 
rekolekcje. Były to chwile zasłuchania się w słowo 
Boże, czas Lectio Divina – „Bożego czytania”. Towa-
rzyszyła temu całkowita cisza i wolność od mediów 
społecznościowych, a także od gwaru przygotowań 
do świętowania Zmartwychwstania naszego Pana.

Rekolekcje prowadził o. Krzysztof Bieliński CSsR, wykła-
dowca pism Nowego Testamentu w naszym seminarium. 
W swoich konferencjach wydobywał to, co najistotniejsze 
w słowie Bożym, co pomagało przejść drogę z Galilei 
do Jerozolimy razem z Jezusem i jego uczniami.

Te rekolekcje były równocześnie bezpośrednim 
przygotowaniem do przyjęcia przez braci z III i IV 
roku posług lektoratu i akolitatu. Liturgii podczas 
której udzielono posług przewodniczył o. Witold 
Radowski CSsR, przełożony Domu Zakonnego Re-
demptorystów w Tuchowie.
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Wydarzyło się Z życia seminarium STUDENTAT

28.04.2020
Nowy doktor teologii – o. Sylwester Pactwa
Dnia 28 kwietnia w auli Wyższego Seminarium Duchownego Redemp-

torystów w Tuchowie miała miejsce obrona pracy doktorskiej o. Sylwestra 
Pactwy CSsR, naszego wykładowcy i seminaryjnego wychowawcy. Ze 
względu na pandemię publiczna obrona odbyła się zdalnie i była dostępna 
poprzez Internet.

7.05.2020
Obrona 

magistra
7 maja, trzej stu-

denci VI-go roku 
Wyższego Semina-
rium Duchownego 
Redemptorystów 
w Tuchowie: br. 
Dariusz Dudek 
CSsR, dk. Maksym 
Łabkow CSsR oraz 
dk. Paweł Orzeł 
CSsR, zdali końco-
wy egzamin ma-
gisterski z teologii.

7.03.2020
Teatr „Dobry Wieczór” 

7 marca w tuchowskim seminarium wystąpił teatr „Dobry Wieczór” składający się z studentów 
z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,  pod opieką o. Dariusza Drążka CSsR. 

W tym roku studenci z Torunia zmierzyli się z wykonaniem dramatu jednego z najbardziej wy-
magających artystów, bo z utworem Cypriana Kamila Norwida. Jego twórczość niezwykle cenił 
sobie Karol Wojtyła. To właśnie z okazji 100-lecia urodzin świętego Jana Pawła II twórca i reżyser 
Teatru, o. Dariusz Drążek CSsR, postanowił wystawić dramat pt.: „Pierścień Wielkiej Damy”.
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

Ostatni czas 
dla wszystkich 
jest „dziwny”: 
kwarantanna, 
wirus, który 
miesza wszelkie 
plany, brak moż-
liwości organiza-
cji jakichkolwiek 
spotkań w więk-
szych grupach… 
Większość akcji 
i zwyczajnych 
spotkań przenio-
sła się do inter-
netu. Jak co roku, 
tak i tym razem 
na przełomie 
kwietnia i maja 
miały się odbyć 
Dni Otwartych 
D r z w i  WS D 
Redemptory-
stów (w skrócie 
DOD). Niestety 
stan epidemii 
nie pozwolił, aby 
mogły się one 
odbyć w zwy-
czajny sposób. 
Jednak jako 
Centrum Dusz-
p a s t e r s t w a 
Powołań nie 
poddaliśmy się 
rezygnacji i na-
szą „akcję” prze-
nieśliśmy do 
internetu. Tym 
razem nie DOD, ale DODO, czyli Dni Otwartych Drzwi Online… Postanowiliśmy rzucić naszym sympa-
tykom i uczestnikom rekolekcji powołaniowych wyzwanie: na ile znają redemptorystów? Przy użyciu 
platformy kahoot zorganizowaliśmy quiz o redemptorystach w trzech częściach. Każda z nich różniła 
się stopniem trudności. Po podsumowaniu wyników wszystkich rund wyłoniliśmy trójkę zwycięzców. 
Niebawem zapraszamy na kolejne spotkania z redemptorystami online… ZAPRASZAMY do wspólnej 
zabawy! Obserwujcie nas na FACEBOOKU, do usłyszenia! ;)



Westerplatte Młodych 

Centrum Duszpasterstwa Powołań
Czas Wzrastania



Gotowi do gry

Jezu ufam Tobie

Lecą na nas Opactwo Cystersów

Nabożeństwo do Św. Klemensa

Górskie klimaty

Krótkie są momenty... 

Liturgia godzin 

Myju myju

PostulatCzas Wzrastania
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Niedzielna Eucharystia

Pod papugami

Zachwyt nad sztuką
Serniczek

Z nowicjuszami

Niesiemy światło

Przy Kościele Pokoju

Zamek Książ

Postulat
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Urodziny o. socjusza Józefa

Nowicjat

Fotogeniczni

Marzenia sie spełniają

Morskie Oko Rozesłanie misjonarzy

Prawdziwa pasja

Dzień życia konsekrowanego

Połowinki

Powołaniówka w Tuchowie

Projekty uczestników



Trening przed Olimpiadą Zimową

Skupieni na modlitwie

Urodziny o. Stanisława

Wielkanocna uczta

Smakuje Święcenie 
pokarmów

Sanktuarium w Jodłowej

Spotkanie z Rodzinami redemptorystów

Rozmyślanie

Nowicjat



Czuwanie młodzieżowe - św. Mateusz

Wielki Czwartek WIeczerzy Pańskiej

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Epidemia uzależnień - spotkanie z p. Jackiem Krajką

Rekolekcje Wielkopostne Lectio Divina

Wigilia Paschalna

 Dzień skupienia

Studentat

Spotkanie Wspólnot formacyjnych



Lectio Divina

Posługi akolitatu i lektoratu

Ślad Losu

Doktorat

Kurs wychowawcy

Posługi akolitatu i lektoratu

Kurs wychowawcy

Nowy doktor teologii  
- o. Sylwester Pactwa CSsR

Studentat

Kurs wychowawcy kolonijnego

Posługi akolitatu i lektoratu
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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

Miłość

apostolska
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