
„Eucharystia oznacza 

i urzeczywistnia 

komunię życia z Bogiem...”

Rodzina
Odkupiciela

nr 3 (88) 2020

EUCHARYSTIA

KOMUNIA

Z BOGIEM
żYCIA

KKK1325



Rodzina Odkupiciela 3 (88) 2020 3

Słowo o. Rektora

W komunii  
z Bogiem i braćmi

Kościół żyje Eucharystią od swego początku. W niej odkrywa rację swego 
istnienia i szczyt swej sakramentalnej posługi. W Eucharystii bije też źródło 
jego świętości, moc jedności i więź komunii z Trójjedynym Bogiem oraz 

ze wspólnotą braci i sióstr w Chrystusie. Eucharystia to również wciąż świeży zaczyn 
ewangelicznego dynamizmu, źródło miłości i zachęta do człowieczego rozwoju oraz 
zapowiedź chwały na wiecznej uczcie Godów Baranka. „A ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego 
chleba” (1 Kor 10,17).

Naszym Drogim Przyjaciołom, Dobroczyńcom oraz duchowym Członkom „Rodziny 
Odkupiciela” ślemy z tuchowskiego wzgórza wraz z nowym numerem naszego pisma, 
życzenie błogosławieństwa pokoju w pełnych niepokoju czasach oraz zapewnienie 
o naszej stałej duchowej łączności przed tronem Matki Bożej Tuchowskiej, Wycho-
wawczyni powołań kapłańskich i Niewiasty Eucharystii.

Oddany w Chrystusie Odkupicielu

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 stycznia 2021 r. o godz. 9:00, w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej  
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji  wszystkich P.T. Czytelników i Dobrodziejów biuletynu 

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

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –  

www.wsd.redemptor.pl - pojawiają się już archiwalne numery naszego biuletynu  

w formie elektronicznej.
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TO, co NAJważniejsze 

W drodze do...

br. Jakub Ciepły CSsR
Rok I

 moja Komunia 
z BOGIEM

Osobista relacja z Bogiem, przyjaźń 
z Nim, miłość, jaką do Niego żywię 
i miłość, którą przyjmuję jako dar 

od Niego - to coś najważniejszego w życiu czło-
wieka. Nic nie może się z tą relacją równać i nic 
nie powinno jej przewyższać. Człowiek, który to 
rozumie i tym żyje jest święty. A ciężko jest być 
świętym, prawda? Otóż NIE!

Świętość to nic innego jak komunia z Bogiem, 
wolna i pełna ufności uległość wobec Jego woli, 
która nie tylko nie ogranicza naszej wolności, 
ale ją pogłębia, odkrywa na nowo. Nie jest to 
coś, co można byłoby zdobyć. Jest to dar Jezusa 
dla nas. Dar, który otrzymujemy na chrzcie, ale 
(zawsze jest jakieś „ale”) wymaga on także od nas 
współpracy. Sprowadza się ona do ostatecznej 
decyzji człowieka, który poznaje Boga i wierzy 
w Niego. Cytując nieodżałowanego księdza 
Pawlukiewicza: „albo będziesz świętym, albo 
będziesz nikim”.

Jaka z tego nauka dla nas?

Chrześcijaninie, spójrz na swoje życie! Jest tam 
wiele wspaniałych rzeczy, osób, perspektyw, 
dzieł, talentów… Bóg ci błogosławi, to pewne. 
A ile jest obok ciebie, a nawet w twoim sercu, 
zła, grzechu, uległości nie wobec Bożej woli, 
ale wobec diabelskich pokus? Pora odrzucić 
zło. Pora stać się mądrym według słów Pisma: 

„Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać 
na niej na zawsze. Usta sprawiedliwego głoszą 
mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Prawo 
jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie 
zachwieją” (Ps 37, 29-31). Pora nauczyć się nie 
tylko odróżniać dobro od zła, to każdy zasadniczo 
potrafi w swoim sumieniu, ale także nauczyć 
się rozpoznawać zasadzki złego, demaskować 
pokusy nieprzyjaciela, ukrywającego złe intencje 
pod płaszczykiem dobra. Czas nauczyć się, co tak 
naprawdę buduje twoją komunię z Bogiem, a co 
tę komunię niszczy. Masz pojęcie jak wielka jest 
stawka? Komunia to wspólnota, to zjednocze-
nie z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i Duchem 
Świętym. Zniszczyć tę wspólnotę miłości dla 
własnych, niskich celów to prawdziwa tragedia. 
A my możemy to zrobić, bo jesteśmy wolni.

Co więc buduje naszą więź z Bogiem, 
z Jezusem? Kościół, mistyczne Ciało Jezusa, nie 
daje nam nic bardziej pewnego niż sakramenty, 
z Eucharystią na czele. W ofierze Mszy Świę-
tej przychodzi do nas sam Chrystus, ze swoim 
prawdziwym Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem. 
Skoro przyjmujemy Go w Eucharystii, to… cóż 
więcej moglibyśmy przyjąć? Dlatego sakramenty 
są tu kluczowe - Bóg uczynił dla nas wszystko 
w swoim Synu, wydanym za nas. Sprawił, że 
ofiara ta uobecnia się, ilekroć kapłan bierze w swe 
ręce chleb i wino oraz powtarza słowa Chry-
stusa wypowiedziane na Ostatniej Wieczerzy.  

My przyjmujemy i spożywamy ten Chleb, na-
szego Boga! Co więcej możemy uczynić dla 
Ojca, niż przyjąć z miłością Jego Syna? Jezus 
zamieszkał w naszym sercu, uczynił je swoim 
mieszkaniem, swoim niebem. Tylko i aż dlatego, 
że nas kocha. Po prostu.

Eucharystia w sposób rzeczywisty pomaga 
nam wyrzekać się zła i wybierać dobro, jest 
przecież Chlebem Niebieskim, a więc Bożym 
Pokarmem, przygotowanym specjalnie dla 
nas - pielgrzymów, którzy dopiero zmierzamy 
do domu Ojca.

Chociaż Bóg tak bardzo się 
dla nas ogołocił, że przyjął na 
swe barki hańbę krzyża, nie traci 
On nic ze swojej chwały. Troska 
o szacunek i cześć oddawaną 
Bogu to także cecha dojrzałego 
człowieka wiary, który poznał, 
ukochał i przyznaje się do Tego, 
który pierwszy go umiłował. To dzięki Niemu 
możemy pokonać największe zło, jakie istnieje. 
Tym złem jest grzech - bolesna rzeczywistość, 
kiedy to stworzenie odwraca się od Tego, który 
je stworzył, kiedy dziecko Boże zamiast iść za 
głosem kochającego Ojca, wybiera w swej wol-
ności podszept Złego, nieprzyjaciela, kusiciela. 
Wiemy to - Jezus pokonał Szatana ostatecznie, 
jednak mimo to on dalej walczy, aby z nienawi-
ści do Bożego Baranka odebrać Mu to, co Bóg 
ukochał tak wielką, „szaloną” miłością - ciebie. 
I może tego dokonać, jeśli nie będziesz czuwać.

Odpowiedź na pytanie postawione 
w podtytule artykułu jest więc 
banalnie proste. Jedyną osobą, 
która może zniszczyć (lub osłabić) 
twoją więź z NIM, jesteś TY SAM. 

co ją buduje, a co niszczy?

A jedynym, kto może tę nieciekawą sytuację 
odwrócić, a relację miłości odbudować jest BÓG. 
Grzech jest doświadczeniem każdego człowie-
ka. Chwalebnymi wyjątkami są tu Jezus i Jego 
Matka. Pora więc wreszcie powiedzieć o orężu 
miłosierdzia, dzięki któremu możemy zostać 
uwolnieni od przekleństwa grzechu - jest to 
sakrament pokuty i pojednania. On przywraca 
nas do stanu łaski uświęcającej, który zainicjo-
wał Bóg Ojciec, przyjmując nas jako swe przy-
brane dzieci na chrzcie świętym. Pomyśl o tym 

i zachwyć się - Bóg Ojciec ci 
przebacza, Syn bierze na siebie 
twój grzech, cierpiąc z miłości, 
Duch Święty zaś napełnia cię 
mocą, byś odwrócił się od złe-
go postępowania.

Myli się ten, kto twierdzi, 
że spowiedź to nieprzyjemna 
konieczność, ale raz do roku 

można sobie pozwolić na tę odrobinę wstydu 
i być „przykładnym katolikiem”. My mamy 
przecież dążyć do świętości! Spowiedź to sakra-
ment uzdrowienia. Czy nie lepiej przychodzić do 
lekarza, kiedy tylko rozpoznaje się symptomy 
choroby, a nie dopiero wtedy, gdy rozkłada 
nas gorączka lub coś jeszcze gorszego? Łaska 
uświęcająca to „poziom 
zero” naszej komunii 
z Trójcą Świętą. 
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W drodze do... W drodze do...

Jesteśmy zobowią-
zani do pójścia dalej, 
do życia cnotliwe-
go, a więc zdolnego 
do czynienia dobra. 
Garść pojęć: cnota 
to przeciwieństwo 
wady. Kto ćwiczy się 
w życiu cnotliwym, 
rozpoznając i poko-
nując z Bogiem swe 
grzechy i słabości, ten 
powoli pozwala Bogu 
kształtować w sobie 
trwałą umiejętność 
czynienia konkretne-
go dobra, które staje 
się dla niego prostsze 
i bardziej naturalne. Jest 
to jakby trening święto-
ści, niełatwy... lecz czy 
jest w życiu coś bardziej 
wartego wysiłku? Wada 
to natomiast utrwalone, 
przez wielokrotnie powta-
rzany grzech, przyzwyczajenie 
do konkretnego zła. Trudniej ją 
wyplenić niż pojedynczy grzech, 
bo to zło stało się już częścią na-
szego stylu życia. Pozbycie się jej 
wymaga długotrwałej współpracy 

z mądrym kierownikiem 
duchowym, najlepiej 
stałym spowiednikiem.

Wiemy dobrze, że 
zły duch nie spocznie 
w próbach ugodzenia 
w Boga poprzez atak 
na nas, a jego złość 
jest tym zacieklejsza, 
im bardziej my ucie-
kamy się pod Jego 
opiekę. Ten artykuł 
to takie zaopatrzenie, 
rada przyjaciela przed 
wyruszeniem w kolej-
ny etap drogi, którą 
jest nasze chrześci-
jańskie życie. Ostatni 
apel: módlcie się! „Kto 
się modli, ten się zba-
wi, a kto się nie modli, 

ten się potępi”! Kochaj-
cie Maryję i żyjcie z Nią 

w przyjaźni! Ona tylko 
czeka na zaproszenie do 

waszego serca, aby popro-
wadzić was do Jezusa. Nikt nie 

jest lepszy w uczeniu miłości do 
Boga i bliźniego niż Matka Boża. 

Ta droga jest najpewniejsza, a jej 
pomoc - nieustająca.

br. Dominik Strychacz CSsR
Rok V

Pełen
romantyzm 

Życie wiarą to dynamiczny proces: na poszczególnych etapach nasze doświadczenia, 
samoświadomość i postrzeganie świata zmieniają się. Podobnie dzieje się z myśleniem 
o Bogu i przeżywaniem swojej wiary. Zdecydowanie istotne są tu również studia filo-

zoficzno-teologiczne – ale czy najważniejsze? 
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W drodze do...

Zgodnie z prawdą można powiedzieć, że pe-
rychoreza Trójcy Przenajświętszej zakłada od-
rębność osób, ale wspólną naturę boską, która 
umożliwia stwierdzenie, że dzieło redempcyjne to 
rzeczywiste dzieło wszystkich Osób Boskich, a nie 
tylko wcielonego Syna Bożego, odwiecznego 
Logosu, który jest drugą Osobą Trójcy Świętej. 
Z podobnym przekonaniem można stwierdzić, 
że Jezus Chrystus z miłości do mnie, grzesznika, 
dał się za mnie przybić do krzyża. Które z tych 
zdań jest lepsze? Uważam, że to, za którym stoi 
wiara wypowiadającego te słowa. Mądrość 
płynąca nie tylko ze zdolności rozumowych 
i inteligencji, ale przede wszystkim z bycia blisko 
Boga i patrzenia na świat tak, jak On na niego 
patrzy. Przewijają mi się przez głowę momenty, 
kiedy nie miałem pojęcia, jak interpretować 
to, co działo się na świecie lub bezpośrednio 
w Kościele. Szedłem do mojej babci, a ona 
w najprostszych z możliwych słowach, w spo-
sób całkowicie naturalny i nie pozostawiający 
cienia wątpliwości, nazywała te wydarzenia 
po imieniu i jeszcze dodawała, jakie będą ich 
owoce. To jest prawdziwa mądrość! Nabywa 
się ją przez wiarę i życie modlitwą, przebywanie 
w bliskości z Bogiem. 

Niestety, można też pięknie i wzniośle 
mówić o Bogu, ale w to nie wierzyć. Słowa, 
nieważne czy te najprostsze, czy wyszukane, 
ale wypływające z głębokiej wiary, z zażyłości 
z Chrystusem, stają się nie tyle stwierdzeniami 
o Najwyższym, co świadectwem mojego prze-
żywania wiary, a co za tym idzie, prowadzą do 
rozbudzenia lub rozwoju wiary w odbiorcy. Nie 

ulega wątpliwości, że dawanie świadectwa 
w swojej codzienności staje się pewnym ,,sty-
lem życia”, który znajduje początek w chrzcie 
świętym, a nie jest tylko doraźnym zaangażo-
waniem, lub, co gorsza, obowiązkiem związanym 
z ,,wybranym zawodem”. 

W jaki sposób uzyskać taką wiarę? Nie ma 
innej drogi jak budowanie osobistej relacji 
z Jezusem Chrystusem. Dopiero wejście w kon-
kretne doświadczenia relacji osobowej, a nie 
tylko poznanie intelektualne (które oczywiście 
też jest mega ważne) pozwala w sposób kon-
kretny rozpędzić proces dojrzewania w wierze. 
To wyjście z przekonania, że ,,Bozia jest i patrzy”, 
połączonego z wyuczonymi przykazaniami, za-
czyna mnie konfrontować z samym sobą, Stwór-
cą i środowiskiem, w którym żyję. Ta droga to 
konkretna wyprawa, pełna cudownych odkryć, 
poczucia bliskości Boga i Jego prowadzenia, ale 
też konkretnej walki, zmagania się ze swoimi 
słabościami, ułomnościami, trudami życia, fał-
szywymi obrazami Najwyższego. To świadome 
kroczenie ku doskonałości, która jest w Bogu: 
kształtowanie własnych postaw, myśli i uczuć 
w odniesieniu do Pana i Zbawiciela. Jeżeli się na 
to nie decyduję, nie wchodzę na drogę rozwoju 
duchowego lub ograniczam się tylko i wyłącz-
nie do poznania intelektualnego, to zostaję na 
poziomie faceta, który siedzi z piwem w ręce 
przed telewizorem i chociaż nigdy nie stanął 
na piłkarskiej murawie, jest przekonany, że wie 
najlepiej, jak trener powinien ustawić zespół, jak 
na boisku mają zachowywać się piłkarze. Oczy-
wiście może mieć w tym wiele racji, ale brakuje 

mu bezpośredniego doświadczenia, więc nie jest 
w stanie poczuć prawdziwych emocji, zmagania 
i atmosfery stadionu. Nie zna trudu włożonego 
w przygotowanie się do meczu, bólu i zmęczenia 
treningowego, nigdy nie poczuł gry, nie dostał 
po nogach, nie czuł odpowiedzialności za druży-
nę, nie uczestniczył bezpośrednio w rozgrywce, 
więc nie czuje prawdziwej goryczy porażki ani 
radości wygranej. 

Zdecydowanie krokiem milowym w piel-
grzymce wiary jest dla mnie formacja zakonna 
i studia zarówno filozoficzne, jak i teologiczne. 
Na tej mojej drodze to skok w inny wymiar. 
Przychodzi taki zadowolony sobą człowiek po 
nowicjacie (potykając się jeszcze na habicie) 
z przekonaniem, że wszystko, co miał przepraco-
wać, jest już za nim, a tu się okazuje, że dopiero 
ma świadomość obszarów wymagających pracy 
(to już na serio sporo), a nowe dopiero odkryje; 
że jego zranienia są w trakcie uzdrawiania, ale 
nie są jeszcze zabliźnione, dodatkowo nowe 
oczywiście dopiero odkrywa. Na wykładach 
przybywa fajnych, ciekawych i dobrych treści, 
ale z głowy do serca jeszcze daleko. 

Rozwiązanie?
Teologię serio trzeba uprawiać na kola-

nach. To nie jest pusty slogan. Odkrywasz 
Boga i przychodzi weryfikacja wiary, miejsca, 
w którym jesteś. Nigdy nie gorszyłem się sobą, 
nie wstydziłem się siebie tak bardzo, jak w semi-
narium. Przyjmując świetne treści o człowieku, 
rozwoju myśli, o Stwórcy, historii Jego relacji 
z człowiekiem, automatycznie konfrontuje się 
to ze sobą. Wniosek: nie jest dobrze. Później to 
zaczyna pracować w myślach, jeśli tylko zosta-
wiasz na to przestrzeń ciszy. W końcu, klęcząc 
w kaplicy ze słowem Bożym, wyznajesz: „Boże! 
Jakim ja marnym stworzeniem jestem! Ile we 
mnie jest niezgodności! Ideały i pożądliwość, 
piękne pragnienia i realizacja głupich, ziemskich 
pragnień! Chęć zostania świętym na ustach 
i taplanie się w grzechu!”. Długie wypuszczenie 
powietrza, spadek emocji, a później spokojne: 
„Jezu, zajmij się mną. Jeśli Ty mnie nie będziesz 

prowadził, to przepadnę”. Tu znów zaczyna się 
wszystko! Tu zalewa cię doświadczenie Bożej 
miłosiernej miłości! Tu zaczyna się nowy etap 
relacji z Bogiem, która jest partnerstwem, współ-
działaniem, przebywaniem razem, rozmową, 
pokonywaniem trudności, nawracaniem się.

Kiedy staram się popatrzeć w sposób całościowy 
na ten czas studiów, który jest już za mną, to widzę 
przede wszystkim relację Kościoła z Bogiem, a w 
tym jeszcze dokładniej więź chrześcijanina z Chry-
stusem. To przejście od krzyża poprzez trwanie 
apostołów w Wieczerniku przy Matce Najświętszej 
(która już wtedy nie pozwoliła Kościołowi zwątpić 
i nadal to czyni) do Zesłania Ducha Świętego, 
wylania miłości, zrozumienia, charyzmatów i za-
pału. To wędrówka przez świadectwa męczenni-
ków przelewających krew za wiarę w Chrystusa, 
to mądrość Ojców Kościoła, kolejne etapy roz-
woju i rozwiązywania problemów. Całe zastę-
py świętych i grzeszników, cnoty i odstępstwa; 
kształtowanie się nauczania Kościoła, synody 
i sobory – w końcu docieramy do momentu, 
w którym jesteśmy. Dla mnie chrześcijaństwo, 
życie Kościoła z Bogiem, to najbardziej romantyczna 
historia, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić: 
pełna miłości, cierpienia, niewierności, nawrócenia, 
niepewności, namiętności, nadziei, zaufania. Cały 
urok polega na tym, że to nie jest tylko historia, 
jakieś opowiadanie. Jesteśmy w 2020 roku, a ta 
romantyczna miłość Chrystusa i Kościoła wciąż 
jest jednocześnie w momencie zauroczenia, za-
kochania jak i na etapie relacji ,,starego dobrego 
małżeństwa”. Dużo rzeczy się zmienia i… nic się 
nie zmienia, bez względu na to, po której stronie 
ołtarza stoisz. Po obu jest świętość i grzech, po obu 
stronach są odstępstwa i nawrócenie. A pośrodku 
jest ołtarz! Pośrodku jest Chrystus umierający na 
krzyżu, niegasnący płomień miłości! Postępując 
w rozwoju życia duchowego, zbliżamy się do oł-
tarza coraz bardziej, rozpalając się tym płomieniem 
miłości. Zbliżając się do ołtarza stajemy się coraz 
bardziej na wzór Zbawiciela i jesteśmy bliżej siebie 
nawzajem, w coraz ściślejszej jedności i braterstwie. 
KOCHAM TEN KOŚCIÓŁ!

W drodze do...
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 Zjednoczenie ze słowem Bożym 
i stołem Pańskim 

dk. Piotr Mazur CSsR
Rok VI

Diakonat
Z jakiego powodu ludzie wychodzą 

w góry? Dlaczego poświęcają swój czas 
i ponoszą nieraz spory wysiłek, żeby 

zdobyć jakiś szczyt? Odpowiedzi jest tyle, ile 
pytanych ludzi. Jednego pociąga pragnienie uj-
rzenia pięknego widoku, ktoś inny zwraca uwagę 
na pokonywanie swoich ograniczeń i słabości, 
które ujawniają się podczas wędrówki, a ktoś 
szuka doświadczenia bliskości natury i Tego, 
który stoi za wszystkim, co istnieje…

Po co nam Eucharystia? Po co angażujemy 
się w nią, po co się w ogóle na niej zbieramy? 
Przecież można spędzić czas inaczej, efektywniej 
wykorzystać wolne chwile. A jednak się spo-
tykamy. Po to, by wspólnie się modlić, słuchać 
słowa Bożego i karmić się Ciałem Chrystusa. 
Chrześcijanin nie może żyć pełnią swojej wiary, 
gdy tego nie robi. Potrzeba Bożego pokarmu - sło-
wa i Ciała Chrystusa, aby pogłębiać z Nim więź. 
Potrzeba Eucharystii, żeby się z Nim jednoczyć.

Na początku października tego roku przyjąłem 
święcenia diakonatu. Co to takiego? Diakonat to 
pierwszy stopień sakramentu święceń, jest naj-
niższym szczeblem hierarchii kościelnej. Czytając 
Dzieje Apostolskie, znajdujemy fragment opo-
wiadający o wyborze siedmiu mężów do służby 
ubogim. To ich w późniejszym czasie nazwano 
diakonami. W tym gronie byli m.in. Szczepan 
oraz Filip. Poza służbą i pomocą biednym oraz 
potrzebującym, ludzie ci głosili słowem i życiem 
Chrystusa. Do tego stopnia, że Szczepan przelał 

z Jego powodu krew. Diakon to ten, który zostaje 
przez Boga wezwany do „bycia dla” Boga i czło-
wieka, zostaje włączony w misję Chrystusa, który 
sam „stał się diakonem”, czyli sługą wszystkich. 
To Jezus daje przykład wszystkim diakonom, jak 
mają pełnić swoją posługę.

Życie diakona ma się odznaczać miłością 
bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, 
powagą pełną pokory, czystością bez skazy 
i przestrzeganiem duchowej karności. W co-
dzienności diakon ma być kimś, kto swoim 
życiem przyciąga lud Boży do naśladowania 
Chrystusa. Do tego niezbędne jest czyste sumie-
nie i trwanie w Nim. Poprzeczka jest postawiona 
bardzo wysoko! Jak owych siedmiu mężów 
wypełniało swoje powołanie? Wybrani do po-
sługi ubogim rzeczywiście przychodzili im na 
pomoc. Nie było to tylko wsparcie materialne, 
ale również - jak zaznacza księga Dziejów Apo-
stolskich - świadectwo wiary i bliskości z Bogiem. 
Posługa diakona daje niezwykłą sposobność do 
wcielania w życie przykazania Boga i bliźniego. 
Jezusowe wezwanie do tej dwukierunkowej 
miłości ogniskuje się w służbie pełnionej przez 
diakona - jest on „złączony” z głoszeniem Sło-
wa Wcielonego oraz z ołtarzem, z Eucharystią, 
a jednocześnie jego posługa skierowana jest do 
człowieka, szczególnie tego ubogiego.

Ktoś, kto pełni misję głoszenia słowa Bożego, 
nie może tego owocnie spełniać, jeśli sam nie 
żyje Słowem. Bliskość z Jezusem, „wchodzenie” 

w Jego miłosierne spojrzenie na człowieka, 
wymaga bliskości ze słowem wypowiedzia-
nym przez Boga. Diakon jest tym, który staje 
się niejako głosem Chrystusa przez to, że głosi 
Ewangelię podczas liturgii i wygłasza homilię. 
Niezbędna jest bliska relacja z tym, co Bóg 
mówi do nas. Codzienna medytacja i lektura 
Pisma Świętego służy temu, żeby to słowo 
sobie przyswoić i zacząć nim żyć. Ktoś może 
zapytać: jak żyć czymś, co zostało spisane ty-
siące lat temu? Pomaga w tym wiara w to, że 
słowo to jest słowem Boga, zawsze aktualnym, 
niezależnie od czasu w jakim je odczytujemy.

Gdy czytam Pismo Święte, rozmyślam nad 
Ewangelią, mogę odnieść to słowo do siebie, 
do mojego życia. To nie dzieje się od razu. Ko-
nieczna jest tutaj cierpliwość, by dać temu słowu 
„pracować” we mnie. Nie raz doświadczyłem 
prawdziwego działania Boga w sobie poprzez to, 
co słyszę od Niego. Niejedna sytuacja, po ludz-
ku niezrozumiała, stawała się jasna i wyraźna 

dzięki słowu. Ono również - słowo Boga - było 
dla mnie wsparciem i swego rodzaju ostoją 
w chwilach trudnych. Jeśli diakon ma się wzo-
rować na Chrystusie, prawdziwym Diakonie, 
musi być blisko Niego. Blisko Tego, który jest 
Słowem Boga pełnym miłości. To stawia spra-
wę bardzo jasno - bez tego związku z Jezusem 
diakon jest tylko czytającym Ewangelię, a nie 
zwiastującym radosną nowinę o kochającym 
Bogu. Posługa braciom wymaga tego, by znać 
naprawdę siebie, by wiedzieć jak Jezus działa 
w moim życiu. Dzięki temu mogę patrzeć na 
nich Jego oczami, pełnymi miłości i miłosierdzia.

Niezwykle cenne jest odpowiednie przygo-
towanie do wnikania w tajniki Pisma Świętego. 
W seminarium warunki do tego są bardzo dobre: 
studiujemy zarówno Stary jak i Nowy Testa-
ment nie tylko od strony naukowej, ale także 
teologicznej, która pomaga nam odczytywać 
słowo Boże w kontekście naszego życia. Bardzo 
wielką pomocą są w tym nasi profesorowie, 
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którzy sami również żyją tym, czego uczą. 
Pismo Święte jest niejako podstawą for-
macji, podstawą naszego życia. Przecież to 
tam odnajdujemy żywego Boga, Słowo 
Wcielone - Jezusa Chrystusa, za którym 
idziemy jako Jego uczniowie i bracia.

Bez wiary w to, że Bóg mówi, nie je-
stem w stanie „wspiąć się” na wyżyny, 
z których mogę spojrzeć na nasze życie 
Jego oczami. Słowo wymaga ode mnie 
wysiłku, wspinaczki, wyjścia poza swoją 
wygodę. Diakon nie jest z tego zwolnio-
ny – od niego tym bardziej wymaga się, 
by w swoje życie wkomponował słowo 
Boga jako kompas. Zjednoczenie ze Sło-
wem-Chrystusem daje pewność dojścia 
do celu, jakim jest Bóg. To On staje się 
wówczas tym, który wskazuje którędy 
iść, żeby się nie pogubić i dojść do celu. 
W momencie święceń sam stałem się 
przewodnikiem dla innych - diakon ma 
udział w misji wskazywania innym Boga. 
W takim razie sam nie mogę pobłądzić, 
bo moje zagubienie może być zgubne 
w skutkach nie tylko dla mnie, ale także 
dla innych.

Słowo Wcielone zostało z nami na tym 
świecie w widzialnej postaci. Jest obecne 
w Chlebie Eucharystycznym, ofiarowanym 
w czasie Mszy Świętej. Związek diako-
na z Eucharystią jest bardzo wyrazistym 
rysem tej posługi. Nie wynika to tylko 
z faktu, że jest on tym, który rozdziela Ciało 
Chrystusa, że może zanieść Chleb Euchary-
styczny chorym i cierpiącym. Dla diakona 
bliskość z Eucharystią to przede wszystkim 
wejście w tajemnicę Ofiary Chrystusa. 
W zasadzie każdy chrześcijanin jest do tego 
zaproszony: w momencie chrztu świętego 
zostajemy zanurzeni w misterium śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa. Przez to, że 
spożywamy Ciało Chrystusa, wiążemy się 
z Nim, stajemy się niejako Nim samym.

Jak ja to przeżywam? Czy Eucharystia 
zmienia moje życie? Od ponad siedmiu lat 
codziennie uczestniczę we Mszy Świętej, 
słucham słowa Chrystusa, które do mnie 
kieruje i karmię się Jego Ciałem. Dla kogoś, 
kto przeżywa to z uwagą, z zaangażowa-
niem woli, umysłu i uczuć, nie może to 
pozostać bez skutku. Wierzę, że On mnie 
przemienia. Dostrzegam w swoim życiu 
Jego działanie, szczególnie w momen-
tach ważnych wyborów. Dzięki temu, że 
On karmi mnie sobą, mogę wchodzić na 
górę, na szczyt, gdzie naprawdę poznaję 
siebie. Eucharystia sprawia, że stajemy 
się naprawdę sobą - Chrystus przez swoje 
wcielenie sprawił, że możemy stać się 
rzeczywiście w pełni ludźmi. Staję w całej 
pokorze wobec siebie i wobec Niego - On 
sam dał mi wzór do naśladowania. Jezus 
stał się pokornym i uniżonym do granic 
możliwości, wyzbywając się wszystkiego, 
co było Mu przynależne (mówi o tym 
hymn z Listu do Filipian - Flp 2, 6-11).

Słowo Chrystusa stawia mnie w praw-
dzie o sobie. Ta prawda niekiedy staje się 
trudna do przyjęcia, obnaża fałszywe wy-
obrażenia, które sobie tworzę. „Bycie dla”, 
służba innym wymaga, żebym znał siebie 
takim, jakim jestem, bym miał w sobie 
to spojrzenie, jakim patrzy na mnie On, 
Słowo Wcielone. Znam wiele osób, które 
codziennie karmią się Chrystusem i muszę 
przyznać: wiele brakuje mi do ich pełnego 
pokoju spojrzenia na świat, do pełnego 
miłości podejścia do drugiego człowieka. 
Nie mam wątpliwości, że przeszli długą 
drogę, że weszli na „szczyt”, jakim jest 
zjednoczenie z Chrystusem i Jego łaską. 
Mam świadomość, że jest to możliwe dla 
każdego, przy osobistym zaangażowa-
niu i przyjęciu Bożego wsparcia - Ducha 
Świętego. Diakonat jest dla mnie drogą 
zażyłości z Chrystusem, tylko na niej mogę 
dojść do zjednoczenia z Nim.
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 Spotkać  

o. Łukasz Kalisz CSsR
Duszpasterz w Szczecinku

żywego Chrystusa

Obecne czasy charakteryzują się wiel-
kim postępem i cywilizacja coraz 
szybciej mknie do przodu. W takich 

warunkach przyszło żyć także młodemu człowie-
kowi, który często nie wie, co wybrać, co jest 
ważne dla niego w życiu, czym tak naprawdę 
ma się kierować i jakimi wartościami żyć na co 
dzień. Zapewne nie jest łatwo mówić o Bogu, 
gdy świat proponuje tylko pójście na łatwiznę. 
Można by rzec, że za takim funkcjonowaniem 
nie idzie żadna odpowiedzialność, co, jak wydaje 
się młodemu człowiekowi, jest bardzo wygodne. 

Bóg jednak nie zostawia nigdy swojego ludu 
bez pomocy, ale zawsze się nim opiekuje. Mo-
żemy to zaobserwować na kartach Starego Te-
stamentu, gdy wyprowadza Izraelitów z niewoli 
egipskiej. Również i teraz Stwórca nie zostawia 
swoich umiłowanych dzieci i daje nam za przy-
kład pasterzy, którzy muszą odczytywać znaki 
czasu i wiedzieć jak umiejętnie postępować 
z młodym człowiekiem, aby przyciągnąć go do 
Kościoła, w którym będzie się czuł zaakcepto-
wany i odpowiedzialny za żywe włączanie się 
we wspólnotę.

Podstawowy problem, jaki można zaobserwo-
wać podczas przygotowania dzieci do Pierwszej 
Komunii Świętej, to brak uczestnictwa w życiu 
Kościoła. 

Wiąże się to z przyzwyczajeniem i często 
zewnętrzną oprawą, gdzie brakuje tego, co 
wewnętrze. Kolejną kwestią, już znacznie bar-
dziej szczegółową, jest pytanie o to, jak można 
współczesnym dzieciom podać treści tak, aby 
rozsmakowały się w chrześcijaństwie. Ujmując 
ten problem jeszcze inaczej, można postawić 
pytanie: jak rozbudzić w rodzicach pragnienie 
wypłynięcia na głębię wiary, aby zrozumieli, że 
bez Eucharystii nie ma życia, życia wiecznego? 

Jak już wyżej wspomniałem, w kontekście 
współczesnych uwarunkowań społecznych 
i kulturowych, możemy nawet powiedzieć, że 
ludzie dziś, a szczególnie dzieci, są częstokroć 
zdezorientowani i zagubieni, a tym samym znu-
żeni i zniechęceni zalewem informacji, wyjaśnień 
i uwag, z których prawie nic nie wynika dla nich, 
ich życia, potrzeb, aspiracji i problemów. 

Kościół ze wszystkich sił stara się obudzić na 
nowo wiarę w Eucharystię, poprawić jakość cele-

bracji liturgicznych i zadbać o ich piękno, zachęcić 
wiernych do częstej adoracji eucharystycznej. 
Chce także wzbudzić w ludziach solidarność, ro-
dzącą się właśnie na Mszy Świętej i pozwalającą 
im wychodzić z pomocą potrzebującym, którzy 
są obok. Te idee znalazły żywe odzwierciedlenie 
w sformułowaniu adhortacji Sacramentum Ca-
ritatis mówiącym, że «(…) im żywsza jest wiara 
eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest 
jego uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez 
świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus 
powierzył swoim uczniom». To właśnie Eucha-
rystia doskonali w nas to, co zostało nam dane 
na chrzcie świętym, to ona prowadzi do pełni 
chrześcijańskiego misterium, stanowiąc ośrodek 
i cel całego życia sakramentalnego. Ta ogromna 
wartość Eucharystii dla wspólnoty Kościoła rodzi 
potrzebę ponownego przemyślenia aktualnego 
toku wtajemniczania w chrześcijaństwo i jego 
skuteczność, tak by jeszcze lepiej odpowiadać na 
zakorzenione w każdym człowieku pragnienie 
Boga i spotkania z Nim. Na tę potrzebę najsilniej 
i najskuteczniej odpowiada liturgia, a zwłaszcza 
Msza Święta. Każdy kapłan (w tym również ja) 
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musi, najlepiej jak tylko umie, ukazywać wielką 
tajemnicę Sakramentu Ołtarza, nie zapominając 
przy tym o znakach i gestach, które pozwolą 
dziecku i jego rodzicom jeszcze bardziej przy-
bliżyć się do Chrystusa. Należy objaśniać ob-
rzędy w świetle wydarzeń zbawczych zgodnie 
z żywą tradycją Kościoła. Celebracja Eucharystii 
zawiera bowiem w swym nieskończonym 
bogactwie ciągłe odniesienia do historii 
zbawienia. W Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym jest nam rzeczywiście 
dane celebrowanie centralnego wydarzenia, 

jednoczącego całą rze-
czywistość.

K a p ł a n 
m u s i 

równocześnie ukazać wiernym znaczenie ob-
rzędów w powiązaniu z życiem chrześcijań-
skim we wszystkich jego wymiarach: w pracy 
i zaangażowaniu myśli i uczuć, w aktywności 
i wypoczynku. 

W tym miejscu trzeba stwierdzić, że nie 
tylko na kapłanach czy siostrach zakonnych 
spoczywa obowiązek kształcenia religijnego 
dziecka. To rodzina jest pierwszym miejscem 
wychowania do modlitwy oraz wtajemniczania 
najmłodszych w misterium chrześcijańskie. 
Tutaj właśnie modlący się rodzice, konkretnym 
przykładem i żywym świadectwem wspól-
nego pacierza odprawianego wraz z dziećmi, 
wypełniają zobowiązania, które złożyli przed 
wspólnotą Kościoła w czasie chrztu świętego 
swoich pociech. Poprzez ten przykład zstępują 

w głąb dziecięcych serc, pozostawiając 
tam ślady, których najmłodsi nigdy nie 
zatracą w późniejszym życiu. Patrząc na 
rodziców i naśladując ich, dziecko na-
wiązuje swój pierwszy kontakt z Bogiem 

(i odwrotnie); wszelkie zaniedbania 
w tym względzie odbijają się 
niekorzystnie na dalszym życiu 
duchowym: „Rodzice są pierw-
szymi wychowawcami w wierze. 
Wraz z nimi, przede wszystkim 

w pewnych kulturach, wszyscy 
członkowie rodziny mają czynne za-
danie uczestniczyć w wychowaniu jej 
najmłodszych członków”. W dokumen-
tach Soboru Watykańskiego II rodzina 
została określona jako „Kościół domo-
wy”, powinny więc odzwierciedlać 
się w niej wszystkie aspekty i funkcje 

wspólnoty wierzących, takie jak posła-
nie, katecheza, świadectwo i modlitwa. 
Rodzina jest, tak jak Kościół, urodzajną 
rolą, z której posiane ziarno Ewangelii roz-

krzewia się na inne aspekty ludzkiego 
życia. Rodzina zajmuje szczególne 

miejsce w procesie kate-
chetycznym: jej przekaz 
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jednoczącego całą rze
czywistość.

K a p ł a n 
m u s i 

przykładem i żywym świadectwem wspól
nego pacierza odprawianego wraz z
wypełniają zobowiązania, które złożyli przed 
wspólnotą Kościoła w
swoich pociech. Poprzez ten przykład zstępują 

w głąb dziecięcych serc, pozostawiając 
tam ślady, których najmłodsi nigdy nie 
zatracą w późniejszym życiu. Patrząc na 
rodziców i naśladując ich, dziecko na
wiązuje swój pierwszy kontakt z

(i odwrotnie); wszelkie zaniedbania 
w tym względzie odbijają się 
niekorzystnie na dalszym życiu 
duchowym:
szymi wychowawcami w
Wraz z nimi, przede wszystkim 

w pewnych kulturach, wszyscy 
członkowie rodziny mają czynne za
danie uczestniczyć w
najmłodszych członków”.
tach Soboru Watykańskiego II rodzina 
została określona jako „Kościół domo
wy”, powinny więc odzwierciedlać 
się w niej wszystkie aspekty i

wspólnoty wierzących, takie jak posła
nie, katecheza, świadectwo i
Rodzina jest, tak jak Kościół, urodzajną 
rolą, z której posiane ziarno Ewangelii roz

krzewia się na inne aspekty ludzkiego 
życia. Rodzina zajmuje szczególne 

miejsce w

ewangeliczny zakorzenia ją w kontekście naj-
głębszych ludzkich wartości. Misja ta znajduje 
swe uzasadnienie w sakramencie małżeństwa 
– wtedy małżonkowie otrzymują łaskę i za-
danie chrześcijańskiego wychowania dzieci. 
W ten sposób rodzina, przekazując Ewangelię, 
staje się szkołą wiary i życia chrześcijańskiego, 
uczestnicząc wspólnie w tym największym 
wydarzeniu w ciągu tygodnia, którym jest 
Eucharystia. 

Od wielu lat przygotowuję dzieci do Pierw-
szej Komunii Świętej i za każdym razem jest 
to dla mnie wielkie przeżycie, począwszy 
od dopilnowania dziecka, aby pozaliczało 
wszystkie treści katechizmowe aż po próby, 
które bezpośrednio przygotowują do tego 
wielkiego wydarzenia. Uczestnicząc w tym, 
sam muszę czynić refleksję nad swoim życiem 
i podejściem do Najświętszej Eucharystii. 
Ciągle i na nowo powinienem odnawiać więź 
z moim przyjacielem – Jezusem Chrystusem. 
Codzienne muszę zadawać sobie również 
pytanie, czy jest to najważniejsze wydarzenie 

mojej codzienności. Obym był zawsze takim 
dzieckiem Boga, które z lekkim zmieszaniem 
i zdziwieniem przystępuje, aby przyjąć Ciało 
i Krew Pańską. Mam wielką świadomość, 
że wiele zależy również ode mnie. Jeden ze 
współbraci często mi powtarzał: „Łukasz, rób 
wszystko, co w twojej mocy, resztą zajmie się 
Jezus”. Potrzeba modlitwy, mojej modlitwy za 
dzieci i ich rodziców. Duch tchnie, kędy chce; 
trzeba tylko Go słuchać z otwartym sercem 
i umysłem. Tak kiedyś uczyniłem, wprowa-
dzając comiesięczną adorację Najświętsze-
go Sakramentu dla rodziców dzieci, które 
przygotowywały się do Pierwszej Komunii 
Świętej. Nie myślałem wtedy, że efekty będą 
tak wspaniałe. Mam ciągle w pamięci spotka-
nie z siostrą Elwirą, założycielką wspólnoty 
Cenacolo. Zapytała mnie kiedyś: „Czy masz 
wygniecione kolana od modlitwy?” To jest 
najwłaściwszy sposób na to, by być blisko 
Boga i drugiego człowieka. 

Fotografie do artykułu wykonał pan Władysław Kościuch.
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ZMAGANIA 

o. Marek Kotyński CSsR
Wykładowca WSD

duchowe

Biblijny Hiob miał rację, mówiąc że „do 
bojowania podobne jest życie czło-
wieka” (Hi 7, 1). Aby przeżyć i osiągnąć 

zamierzone cele, każdy musi nieustannie od siebie 
wymagać, trudzić się, mierzyć się z wieloma 
przeszkodami, pułapkami, z cierpieniem i pokusą, 
gdyż w przeciwnym wypadku po prostu… zginie. 
Sportowcy wiedzą dobrze, że aby stanąć na po-
dium, muszą zrezygnować z wielu przyjemności, 
trenować systematycznie, nieustannie zapierając 
się siebie. Te same elementy muszą ćwiczyć aż 
do znużenia i wyczerpania sił. Codziennie walczą 
z lenistwem i stale podbudowują swoje motywa-
cje. Dopiero z czasem, gdy pojawią się pierwsze 
owoce ich wysiłku, czują satysfakcję i twierdzą, 
że ich trud się opłacił. Inni jednak preferują „sport 
bezwysiłkowy”, angażujący wyłącznie z pozycji 
kanapy i ekranu odbiornika. Jedynym trudem, 
na jaki ich stać, jest zmiana kanałów telewizyj-
nych i gadanie o sporcie. Ci jednak nie osiągną 
niczego poza chwilową ekscytacją i znacznym 
przyrostem tkanki tłuszczowej…

Iście sportowego wysiłku wymaga też dążenie 
do zażyłości z Bogiem, do poznania Chrystusa. 
Nie da się bowiem oddać Mu swego życia „za 
jednym zamachem”. Nawet gdy w porywach 
religijnego uniesienia szczerze powierzamy się 
Bogu, to często później widzimy, że były to tylko 
piękne słowa. Dlatego właśnie Jezus wyjaśnia: 
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», 

wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca” (Mt 7, 21). 

Rozwijanie przyjaźni z Bogiem, dążenie do 
zjednoczenia z Nim to długotrwały proces, 
wymagający świadomej decyzji, pokory i cier-
pliwości, ciągłych ćwiczeń, niezrażania się trud-
nościami i porażkami. Święty Paweł opisywał 
swoje zmagania językiem sportowym: „Bracia, 
ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, 
ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za 
mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 
jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” 
(Flp 3, 13-14). 

Już starożytni mnisi i Ojcowie Pustyni określali 
pokonywanie trudności na drodze do Boga „wal-
ką duchową”, „ascezą” (ćwiczeniem) i wnikliwie 
opisali ten metodyczny i długotrwały proces 
oczyszczenia naszych motywacji, władz psychicz-
no-duchowych, potrzebę integracji naturalnych 
skłonności w celu jak najpełniejszego usunięcia 
przeszkód we współpracy z łaską uświęcającą. 
Pierwszy przykład dał im sam Zbawiciel, choćby 
w ewangelicznym opisie kuszenia na pustyni 
(Łk 4, 1-13). Mnisi brali też do serca Jego prak-
tyczne wskazania w ewangeliach (np. Mt 6, 1-7; 
10, 34-39; 11, 12; 26, 41). Święty Paweł, człowiek 
wykształcony, wyjaśnia prawdę o wewnętrz-
nym rozdarciu pomiędzy pragnieniami umysłu 
oświeconego wiarą a skłonnościami cielesnymi 

(Rz 7, 23) i podejmuje radykalną ascezę, by 
życiem potwierdzać głoszone słowo Boże  
(1 Kor 9, 26). Uświadamia, że przedmiotem walki 
duchowej bywa również niechętne prawdzie 
Ewangelii otoczenie, utrudniające dochowanie 
wierności Chrystusowi (2 Kor 7, 5). Apostoł 
zwraca jednak uwagę, iż w zmaganiach nigdy 
nie jest się samemu, zawsze towarzyszy nam 
pomoc Pana.

Doświadczenia świętych na przestrzeni dłu-
giej historii Kościoła uczą, że walka duchowa 
jest rodzajem „świętej wojny” i toczy się na 
wielu frontach jednocześnie. Wymaga pełne-
go zaangażowania wszystkich sił człowieka: 
nie może być jedynie defensywna (unikanie 
grzesznych okazji), ale także ofensywna (Mt 4, 
10) i zaczepna (Rz 12, 21; 1 J 2, 13). Potrzebujemy 
więc właściwej strategii, a często nawet pomocy 
„eksperta”, tj. kierownika duchowego. Zwłaszcza 
na początku trzeba rozpoznania taktyki nie-
przyjaciela, a więc rozeznania duchowego oraz 
poważnego potraktowania swego przeciwnika, 
tym poważniejszego, im bardziej ograniczone 
są nasze siły czy to wskutek niewyrobienia du-
chowego, czy też osłabienia spowodowanego 
zaniedbaniami i grzechem. 

Warto także uświadomić sobie, z czym wła-
ściwie walczymy, chcąc zbliżyć się do Boga. 
Przede wszystkim walczymy z grzechem, po-
nieważ on zrywa lub osłabia więź miłości ze 
Stwórcą. Bez przezwyciężenia grzechu śmiertel-
nego trudno jest mówić o rozwoju duchowym. 
Istnieją w nas bowiem trzy rodzaje pożądliwo-
ści: ciała, oczu i pychy żywota (1 J 2, 16), które 
są źródłem grzechu, którego skutków (złych 
skłonności) jest wiele:

•	 próżność rodzi nieposłuszeń-
stwo, chełpliwość, nie-
zgodę, obłudę, pogoń za 
nowością i sensacją, upór 
i kłótnie we współzawod-
nictwie;

•	 lenistwo duchowe (acedia) jest przyczy-
ną grzechów nieczystych, rodzi obrzydze-
nie rzeczy intelektualnych i duchowych, 
złość, niechęć lub rozgoryczenie wobec 
bliźnich, małoduszność wobec powin-
ności i obowiązków stanu, ciekawość 
rzeczy zakazanych;

•	 zazdrość, czyli przykrość z powodu cudzej 
pomyślności, rodzi nienawiść, obmowę, 
oszczerstwo, złośliwość itp.;

•	 gniew powoduje nienawiść, pogardę, 
wzmaga pychę, izoluje od innych itd.;

•	 obżarstwo powoduje zaślepienie umy-
słu, zatwardziałość serca, przywiązanie 
do radości doczesnych (aż po utratę 
nadziei życia wiecznego);

•	 nieczystość zaślepia rozum oraz umacnia 
egoizm i próżność.

Sposobem walki z grzechem jest trwanie 
w stanie łaski uświęcającej (częsta i regularna 
spowiedź) i przyjmowanie Ciała Pańskiego, 
czytanie Pisma Świętego i codzienny rachu-
nek sumienia, który wyrabia jego wrażliwość, 
wreszcie intensywne życie modlitewne (adora-
cja Najświętszego Sakramentu, akty strzeliste, 
różaniec i rozważanie Męki Pańskiej).

Innym frontem zmagań 
wewnętrznych 
jest walka 

Rodzina Odkupiciela 3 (88) 2020
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przeciw działaniu Szatana, które nie oszczę-
dza nikogo (1 P 5, 8), choć przybiera różne for-
my i intensywność. Rzadko chodzi tu jednak 
o dręczenie, napaści czy opętanie. Najczęściej 
jest to kuszenie i to na każdym etapie drogi 
duchowej, a zwłaszcza na jej początku. Naj-
skuteczniejszymi środkami do walki z pokusą 
są czujność i modlitwa (Mt 26, 41).

Trzeba też walczyć przeciw „wpływom 
świata”. Jako dzieło Stworzyciela, świat jest 
dobry (Rdz 1, 31), lecz zło i zagrożenie dla 
duchowego postępu wynikają z nadużyć 
ludzi żyjących z dala od Boga i tworzących 
antychrześcijańskie środowisko, pochłonięte 
wyłącznie sprawami ziemskimi. Trzeba go 
unikać – i tych, którzy: 

•	 głoszą fałszywe zasady moralne, prze-
ciwne wprost Bożym przykazaniom 
i Ewangelii; którzy aprobują życie 
dla nieumiarkowanej przyjemności, 
perwersji, przemocy, bogactwa, he-
donizmu itp.; 

•	 kpią i prześladują życie godziwe, po-
bożność i moralność, niszczą autory-
tety i wartości religijne, lekceważą 
prawo i porządek (są anarchistami);

•	 propagują rozrywkę opartą na he-
donizmie i wyżyciu się, zaspokajaniu 
najniższych popędów jako jedynego 
sensu życia (ekscesy moralne, alko-
holizm, narkomania, pornografia itp.);

•	 karmią się informacjami o skandalach 
i karygodnych przykładach i propa-
gują je.

Duchowy rozwój chrześcijanina domaga 
się walki wewnętrznej przez uciekanie od 
takich ludzi, miejsc i środowisk (choć jest to 
dzisiaj trudne); przez szukanie wolności od 
zniewalającego wpływu mediów (1 Kor 6, 12; 
1 Kor 10, 23); przez troskę o wzrost i umacnia-
nie swojej wiary, zwłaszcza we wspólnocie 
chrześcijańskiej. Warto też uświadamiać sobie 
marność i przemijalność świata doczesnego 
(Koh 1, 2 n.; 1 Kor 7, 31; 1 J 2, 17).

Wiele niebezpieczeństw 
w rozwoju więzi z Bogiem łączy 
się też z naszym ciałem (Ps 55, 
13-15) z powodu dwóch przeciw-
stawnych skłonności: nienasy-
conego pragnienia przyjemności 
oraz instynktownego lęku przed 
cierpieniem (Mt 10, 38; 16, 24). 
Trzeba przeciw nim stosować 
środki naturalne i nadprzyrodzo-
ne (wynikające z wiary):

•	 umartwienie zmysłów 
w rzeczach drobnych 
(Łk 16, 10), by wyzna-
czyć granice dla go-
dziwej przyjemności 
(jej przekroczenie staje 
się zwykle bezpośred-
nią okazją do grzechu  
(1 Kor 9, 27) oraz unika-
nie lenistwa i niebez-
piecznych okazji;

•	 należy często rozwa-
żać swoją chrześcijań-
ską godność (Rz 8, 17) 
i przypominać so-
bie opłakane skutki 
swych grzechów cie-
lesnych. Niezbędne 
są rozważanie Męki 
Chrystusa i modli-
twa wstawiennicza, 
spowiedź i Euchary-
stia oraz dobrowol-
ne podejmowanie 
aktów pokuty wy-
nagradzającej Bogu 
za to, że obraziliśmy 
Jego nieskończoną 
miłość; wreszcie do-
browolne przyjmo-
wanie dolegliwości 
i cierpień (fizycznych 
i moralno-duchowych), 

które łączymy z krzy-
żem Chrystusa.

Podsumowując, warto 
przytoczyć stwierdzenie 
Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego, że ‹‹Droga do 
doskonałości wiedzie przez 
Krzyż. Nie ma świętości 
bez wyrzeczenia i bez walki 
duchowej» (nr 2015) oraz 
przypomnieć, że ‹‹Odnie-
sienie zwycięstwa w walce 
duchowej możliwe jest tylko 
dzięki modlitwie» (nr 2849). 

Droga do 
doskonałości 

wiedzie przez Krzyż. 
Nie ma świętości  
bez wyrzeczenia 

i bez walki  
duchowej.
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o. Sylwester Pactwa CSsR
Socjusz prefekta WSD

Święty Alfons 
zjednoczenie z Bogiem  

przez modlitwę

Nawet pobieżne przyjrzenie się histo-
rii ludzkości pozwala stwierdzić, że 
człowiek od zawsze starał się nadać 

sens swojemu życiu. Rezultaty odkryć arche-
ologicznych ukazują 
jego ewolucyjne doj-
rzewanie do wielu ról, 
do których przyjęcia 
zmuszało go życie. 
Nadawanie sensu 
związane więc było 
ze sztuką przetrwania, 
ze zdobyciem poży-
wienia, z budownic-
twem, obronnością 
itp. Stopniowo duch 
ludzki dojrzewał do 
organizowania się we 
wspólnoty zamiesz-
kania.

Wraz z tym „ziem-
skim” nadawaniem 
sensu swoim dniom, 
ludzie odkrywali w so-
bie również pewną 
intuicję dotyczącą życia 
religijnego. Człowiek dostrzegł, że „musi być coś 
jeszcze”. Obserwując stworzony świat, piękno, 
porządek i logikę, jakie z niego emanowały, 
duch ludzki wyczekiwał na ukazanie się twórcy 
tego, co go otaczało. Człowiek dostrzegł, że ktoś 

musiał to wszystko zaaranżować, że jest tu jakiś 
ślad zamysłu, bardzo doskonałego.

Drugą rzeczywistością, która skłoniła czło-
wieka do wypatrywania sensu poza sobą, było 

istnienie zła oraz ro-
dząca się z tego faktu 
potrzeba: pragnienie 
wyzwolenia, pokona-
nia cierpienia i śmier-
ci. W pewnym sensie 
Pan Bóg „musiał” się 
człowiekowi objawić, 
odpowiadając mu na 
pytanie o sens rze-
czywistości, która go 
otaczała. Objawienie 
to konkretyzuje się 
w historii Abrahama 
aby, poprzez wieki 
historii Starego Te-
stamentu, osiągnąć 
swoją pełnię w oso-
bie Jezusa Chrystusa, 
który jest kluczem do 
zrozumienia wszel-

kiego sensu. „Jest”, a nie 
tylko „był”. Chrystus bowiem nie jest jedynie 
kwestią przeszłości, nie jest jedynie mądrym 
mistrzem, gromadzącym wokół siebie uczniów, 
nie jest również pacyfistycznym rewolucjonistą 
miłości - jak wiele osób chciałoby Go widzieć. 

Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka. 
I aby to dzieło zbawienia mogło trwać nadal 
w historii, Chrystus założył Kościół, w którym 
nieprzerwanie przebywa. Jest obecny, udziela 
się, oddaje się w nasze ręce.

My żyjemy dzisiaj w historii Kościoła, w re-
alnej obecności Jezusa zmartwychwstałego. 
Mamy dostęp do prawdy, a jednak tak trudno 
jest nam według niej żyć. Warto więc sięgać 
do tych, którzy byli przed nami, którzy - tak 
jak my - zmagali się ze swymi słabościami, 
a jednocześnie gorącym sercem kochali Boga 
i osiągnęli świętość. Spójrzmy więc dziś na 
osobę św. Alfonsa Liguori, założyciela naszego 
Zgromadzenia. W jaki sposób on poruszał się 
po ścieżkach życia, mając tak wiele trudności 
na różnych jego etapach (nieudana kariera 
prawnicza, konflikt z ojcem, droga powołania 
kapłańskiego, założenie nowego zgromadzenia, 
doświadczenie opuszczenia itd.)?

W tradycji chrześcijańskiej relację człowieka 
z Bogiem, który się objawił, nazywamy du-
chowością. O charakterystyce danego aspek-
tu duchowości chrześcijańskiej decydowała 
z pewnością osobowość konkretnego człowieka 
(jego historia, wrażliwość, pobożność, formacja 

teologiczna), ale również religijny klimat danej 
epoki czy też wydarzenia społeczno-polityczne.

Filarami tego, co nazywamy duchowością 
św. Alfonsa są kluczowe momenty z ziemskiego 
życia Jezusa. Tradycyjnie ujmuje się to w tria-
dę: Wcielenie - Męka i Śmierć - Eucharystia 
(a w ramach tej tajemnicy trzy „momenty”: 
ofiara Mszy Świętej, komunia święta, rzeczy-
wista obecność). Każda z tych rzeczywistości 
stanowiła dla naszego założyciela przedmiot 
głębokiego namysłu, tam bowiem odnajdywał 
doświadczenie spotkania z żyjącym Jezusem, 
którego nieustannie uczył się kochać.

Wraz z chrystocentryczną duchowością św. 
Alfonsa na drugim skrzydle dyptyku znajduje się 
kult błogosławionej Dziewicy Maryi, którą czcił 
jako Pośredniczkę wszelkich łask, Niepokalaną 
i Współodkupicielkę.

Św. Alfons zachęcał, aby korzystać z dostępnych 
środków, które zagwarantują człowiekowi pew-
ność na drodze zjednoczenia z Bogiem prowadzącej 
do świętości. Na pierwszym planie znajdują się 
medytacja oraz modlitwa. Dzięki głębokiemu 
życiu modlitwy człowiek może w zdrowy spo-
sób dystansować się od spraw drugorzędnych 
i jednoczyć się coraz ściślej z Jezusem Chrystusem.
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Dzieło, które św. Alfons całkowicie poświęcił 
tematowi modlitwy, w języku polskim zatytu-
łowane zostało: Modlitwa - środek zbawienia 
(tytuł oryginalny w języku włoskim brzmi: Del 
gran mezzo della preghiera). Już we wstępie 
do niego bardzo dosadnie wyjaśnia koniecz-
ność modlitwy na naszej drodze do zbawienia. 
Jest ona światłem, które pozwala człowiekowi 
w sposób pewny kroczyć przez życie:

«Jeśli nie będziemy się modlić, nie potrafimy 
być wierni światłu, jakie Bóg nam daje, ani 
obietnicom, jakie składamy. A przyczyna jest 
następująca: do spełniania dobrych uczynków, 
do zwycięstwa nad pokusami i praktykowania 
cnót, czyli do zachowania przykazań Bożych, 
nie wystarczą oświecenia ani nasze rozważania 
i postanowienia, lecz najbardziej potrzebna 
jest nam aktualna pomoc Boga. Tej pomocy 
Bóg udziela wyłącznie temu, kto się modli, 
i to wytrwale».

Modlitwa nie jest więc dla Alfonsa jakimś 
dodatkiem do życia, lecz nieustannym prze-
bywaniem w Bożej obecności. Warto o tym 
pamiętać zwłaszcza gdy myślimy o naszych 
pacierzach. Jest chlubną tradycją rozpoczynać 
i kończyć dzień właśnie modlitwą. Mówi się, że 
poranny i wieczorny pacierz to jakby „zawiasy” 
całego dnia. Nie oznacza to jednak, że poza tymi 
momentami mamy żyć „jakby Boga nie było”: 
chrześcijanin ma świadomość przebywania 
w Bożej obecności cały czas. Stąd też często sły-
szymy w kościele zachęty, aby wykorzystywać 
momenty w ciągu dnia: różaniec w drodze do 

pracy, krótka adoracja w kościele kiedy 
akurat przechodzimy obok. 

Są osoby, które 
w mia-

rę możliwości starają się uczestniczyć w codzien-
nej Mszy Świętej, inni z kolei sięgają po tzw. 
brewiarz, czyli Liturgię Godzin. A dlaczego by nie 
wrócić do zapomnianej trochę formy krótkich 
modlitw, tzw. aktów strzelistych?

Wydaje się koniecznym, by zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden niezmiernie ważny aspekt mo-
dlitwy, o którym wspomina św. Alfons. Chodzi 
o momenty, w których doświadczamy pokusy. 
Nikt z nas chyba nie jest tak naiwny by sądzić, że 
będzie zachowany od pokus. Sam Jezus musiał 
się konfrontować z podszeptami złego ducha, 
gdy był osłabiony po okresie postu (por. Mt 4, 
1-11). Pokusy te przybrały bardzo „inteligentną” 
formę, szatan bowiem niejako ukrył się za tre-
ścią Bożego słowa: «jest przecież napisane» 
(Mt 4,6). W kontekście modlitwy jako obrony 
przed grzechem, św. Alfons przywołuje opinię 
św. Tomasza z Akwinu:

«(…) modlitwa jest najbardziej skuteczną 
bronią przed wrogami. Kto z niej nie korzy-
sta, mówi św. Tomasz, jest stracony. Święty 
ten uważa, że przyczyną upadku Adama było 
niezwrócenie się do Boga w czasie pokusy». 

Tym, co oddziela nas od Boga, jest właśnie 
grzech, który zamazuje w nas Boży obraz. Stąd 
też modlitwa jest środkiem, który pomaga 
nam zwalczać pokusy, aby 
nieustannie pozosta-
wać w jedno-
ści z Bogiem. 
Taka modli-
twa to również 
świadectwo przyję-
cia pokornej postawy 
zależności od Boga. 
Wiemy, że to „nie 

z nas” jest siła, 

by odeprzeć napaści złego ducha. Święty Alfons 
przestrzega, aby unikać postawy pychy podczas 
modlitwy. Stwierdza, że Pan Bóg «jakby nie 
słyszał modlitw ludzi pysznych, polegających 
na własnych siłach i dlatego pozostają oni we 
własnej nędzy».

Aby postępować na drodze zjednoczenia 
z Bogiem przez modlitwę, potrzeba nam wy-
trwałości. Pewną przeszkodą w wyrabianiu 
w sobie tejże postawy jest nasz styl życia ukie-
runkowany na wygodę i omijanie trudności. 
Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ 
żyjemy w czasach, w których wiele wymiarów 
naszego życia jest uproszczonych, jesteśmy 
w stanie osiągnąć wiele celów bez nakładu 
sił i czasu. Problem w tym, że taka „droga na 
skróty” nie dotyczy życia duchowego. Tutaj 
trzeba po prostu swoje „wyklęczeć”, przeczy-
tać, wysłuchać. Trzeba dać swój czas, talenty, 
siły, aby trwać w życiodajnej relacji z Bogiem. 
Święty Alfons pisze:

«Wytrwałość aż do końca osiąga się przez 
nieustanne zwracanie się do Boga, rano, wieczo-
rem, podczas medytacji, w czasie Mszy Świętej, 
komunii świętej, zawsze, a szczególnie gdy 

nadchodzi pokusa, powtarzając: Panie, wspomóż 
mnie! Panie, bądź ze mną, trzymaj swą dłoń na 
mojej głowie! Nie opuszczaj mnie, Panie! Zmiłuj 
się nade mną!»

Pokorna i wytrwała modlitwa, świadomość 
własnej słabości oraz pełna ufność w to, że 
szukając woli Bożej i pełniąc ją, osiągniemy 
pokój serca - to zapewne niektóre z ważnych 
wymiarów naszej relacji z Bogiem. Cóż bowiem 
ostatecznie może być ważniejszego od zjed-
noczenia się z Nim tutaj, na ziemi, by potem 
- pogodnie - przejść do życia wiecznego? Św. 
Alfons jest niewątpliwie wielką pomocą w tym, 
by tak właśnie się stało. Czytajmy to, co nam 
zostawił, bo to droga pewna i bezpieczna. Niech 
i w nas spełni się to, o co nasz założyciel prosił 
Najświętszego Odkupiciela: «Jezu, spraw, abym 
zanim umrę, cały był Twój».

Cytaty zaczerpnięte z książki św. Alfonsa 
Marii de Liguori „Modlitwa – środek zbawienia” 
w: „Stając przed Bogiem”.

Wersja rozszerzona artykułu na:
http://wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/
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Zjednoczenie 
z Bogiem

w dobie pandemii 
Rozmawiamy z małżeństwem Tomasza i Elżbiety Wiejackich oraz ich jedenastoletnią córką 

Izą. Mieszkają w Tuchowie wraz z 85-letnim tatą, panem Józefem. Pani Elżbieta jest nauczyciel-
ką matematyki, pan Tomasz pracuje jako stolarz, natomiast Iza chodzi do piątej klasy szkoły 
podstawowej. W serdecznej rozmowie podzielili się z nami tym, jak przeżywają swoją wiarę 
w kontekście pandemii Covid-19. 

Mamy obecnie do czynienia z drugą falą 
pandemii koronawirusa, jednak to zjawisko 
towarzyszy już nam od marca b.r. Jak oceniacie 
w świetle wiary tę „nową rzeczywistość”?

E.W.: Myślę, że w chwili obecnej jesteśmy 
w stanie dosyć obiektywnie spojrzeć na czas, 
w którym przyszło nam żyć. Chyba nikt z nas 
nigdy nie przypuszczał, że coś takiego może 
się zdarzyć. Wprowadzono wiele ograniczeń, 
które utrudniają nam codzienne funkcjono-
wanie, pracujemy zdalnie, wielu ludzi mar-
twi się o zdrowie swoje i najbliższych, o pracę, 
o przyszłość… To są niewątpliwie negatywne 

strony tej pandemii. Ale Pan Bóg z każdej trudnej 
sytuacji potrafi wyprowadzić dobro – myślę, 
że w tym przypadku też tak jest. W ludziach 
wyzwolone zostały olbrzymie pokłady dobra 
i chęci niesienia pomocy innym. Mogliśmy też 
pod innym kątem spojrzeć na swoją codzien-
ność i docenić to, co mamy, zobaczyć, co tak 
naprawdę jest nam w życiu potrzebne, a co 
stanowi tylko zbędny dodatek.

T.W.: Wcześniej mieliśmy dostęp do Mszy 
Świętej, do sakramentów. W dobie pandemii 
nie jest już to takie oczywiste.

Czego najbardziej brakowało Wam, gdy 
dostęp do kościołów był bardzo utrudniony 
albo wręcz niemożliwy?

E.W.: Brakowało nam osobistego uczest-
nictwa w nabożeństwach. Łączenie się online 
tego nie zastąpi. Pamiętam taką sytuację sprzed 
kilku lat, z czasu studiów w Krakowie: poszłam 
z koleżanką właśnie tam na niedzielną Mszę 
Świętą i nagle poczułyśmy się nieswojo, bo Ko-
goś nam tam brakowało – nie było Matki Bożej 
Tuchowskiej. Podobnie było w trakcie pierwszej 
fali pandemii, dlatego w trakcie drugiej, słysząc 
o wprowadzanych ograniczeniach, szliśmy już 
na nabożeństwa z dodatkową motywacją i tą 
świadomością, że za chwilę dostęp do świątyń 
znów może być niemożliwy.

T.W.: Brakowało nam sakramentów, żywego 
Boga. Na pewno pojawiła się tęsknota za Nim.

Pojawiły się także restrykcyjne limity doty-
czące uczestnictwa w Eucharystii. Jak to prze-
żywaliście?

E.W.: Gdy faktycznie były już bardzo restryk-
cyjne limity, a mieliśmy możliwość uczestniczenia 
we Mszy Świętej w dzień powszedni, to tak 
właśnie czyniliśmy. Nie chcieliśmy dopuścić do 

sytuacji, w której zabieralibyśmy miejsce komuś, 
kto mógł wziąć udział w liturgii tylko w niedzielę. 
Staraliśmy się myśleć nie tylko o sobie.

T.W.: Zwykle tak się składało, że pogoda była 
dobra, więc we Mszy Świętej, z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu, można było uczest-
niczyć na zewnątrz, gdzie limitów nie było.

Jak wspominacie Święta Wielkanocne, 
w których mogliście uczestniczyć niestety 
tylko online?

E.W.: Pamiętam homilię o. Witolda Radow-
skiego CSsR z Wielkiego Czwartku i jego po-
ruszenie. Bazylika była pusta, choć przecież na 
każde Święta Wielkanocne była wypełniona 
po brzegi. Nie było łatwo przeżywać te dni, bo 
do czegoś innego byliśmy przyzwyczajeni. Albo 
może inaczej – wcześniej nie wyobrażaliśmy 
sobie przeżywania tego czasu bez uczestnictwa 
w Triduum Paschalnym i Mszy rezurekcyjnej.

T.W: Staraliśmy się, na ile to możliwe, prze-
żywać te święta jak najlepiej. Było wspólne 
śniadanie wielkanocne, modlitwa, odświętne 
stroje, uczestnictwo w liturgii online. Odczu-
waliśmy jednak bezsilność i rozczarowanie, 
brakowało nam sacrum.
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Cała sytuacja z pandemią 
spowodowała różne postawy 
wśród wiernych. Jedni odeszli 
od praktykowania życia reli-
gijnego, drudzy się umocnili. 
Jak na to patrzycie?

T.W.: Czasy są trudne i ta-
kie pozostaną. Trwa walka 
o ludzkie dusze. Święty Jan 
Paweł II mówił przecież, że 
ostateczna walka rozegra 
się o rodzinę, a kard. August 
Hlond wskazywał, że rodziny, 
a tym samym narody, w któ-
rych nie będzie Boga, nie 
przetrwają. Jedyny ratunek 
mamy przecież w Chrystusie. 
Jeżeli będziemy żyć z Nim, to 
nie musimy się o nic lękać. 
I choć nie wszyscy powró-
cili do kościoła, to da się za-
uważyć, że Pan Bóg porusza 
dużo ludzkich serc. Może nie 
są to jakieś spektakularne 
nawrócenia, ale niektórzy 
w ogóle zaczynają myśleć 
o sprawach duchowych.

E.W.: Niektórzy też szukali 
możliwości wyspowiadania 
się, bo odczuwali lęk przed 
tym, że nie będą mieli takiej 
możliwości, a czuli, że powin-
ni skorzystać z sakramentu 
pokuty. Inni prosili o modli-
twę, by mogli przetrwać ten 
trudny czas.

Czy wyjątkowa sytuacja 
związana z pandemią przy-
niosła może jakieś korzyści 
Waszemu życiu duchowemu?

E.W.: W naszym życiu ro-
dzinnym pojawiło się więcej 
modlitwy. Wcześniej było  
(i nadal jest) dużo obowiąz-

ków, bo mamy do załatwienia wiele spraw, 
angażujemy się w różne przedsięwzięcia. Nagle 
pojawił się „stop” i okazało się, że to wszystko 
nie jest aż tak ważne. Podczas pandemii wró-
ciliśmy do praktykowania rodzinnej modlitwy 
różańcowej. Dodatkowo mobilizowało nas to, 
że była ona transmitowana z naszej bazyliki, 
więc w ten sposób dołączaliśmy do wspólnoty. 
Myślę, że takich jak my było więcej. Nawet 
moja siostra mieszkająca w Rzymie łączyła się 
na czas tego nabożeństwa.

I.W.: Mnie też podobało się wspólne odma-
wianie różańca, ale bardziej jednak mogę się 
skupić, gdy idę do kościoła i tam uczestniczę 
w nabożeństwie.

T.W.: Podczas modlitwy różańcowej 
transmitowanej przez stronę na Facebooku 
można było zobaczyć, kto ze znajomych się 
łączy i czasem były to bardzo miłe zaskoczenia.

Na ile modlitwa pozwoliła Wam przeżyć 
ten trudny czas?

T.W.: Codzienna modlitwa pozwoliła nam 
z większym spokojem przeżyć ten trudny okres 
i z pokorą przyjąć to, co nas spotyka.

E.W.: Wiara w Boga i modlitwa zmienia 
podejście do problemów. Czasem wydaje się, 
że są naprawdę bardzo trudne sytuacje, ale 
wtedy tak sobie myślę i mówię: „Panie Boże, 
jeżeli postawiłeś mnie w takiej sytuacji, to mi 
teraz pomóż, proszę” – i Pan Bóg pomaga.

Znamy Państwa z wielu form zaangażowa-
nia w życie społeczne i parafialne. Czy udaje 
się je Wam także teraz realizować?

E.W.: Od kilku lat prowadzę szkolny klub wo-
lontariatu. Młodzież bardzo chętnie angażuje się 
w jego pracę, stara się pomagać potrzebującym. 
Coraz częściej w pomoc włączają się również 
rodzice. Ciągle są też nowe osoby, które chcą się 
włączyć i podarować innym swój wolny czas. 
Nasz klub odczuł w tym czasie skutki pande-
mii, gdyż nie mogliśmy wyjechać na rekolek-
cje, nie mogliśmy brać udziału w czuwaniach 
młodzieżowych, nie możemy też odwiedzać 
pensjonariuszy z DPJ w Tuchowie, organizo-

wać przedstawień wspólnie z grupą teatralną 
z Zakładu Karnego w Tarnowie–Mościcach ani 
żadnych spotkań wolontariuszy. To tylko niektó-
re z ograniczeń. Dopasowując się do obecnych 
warunków, zmieniliśmy zasady naszej pracy 
i działamy dalej. Już w październiku rozpoczę-
liśmy przygotowania do Misyjnego Jarmarku 
z Aniołami. Zaangażowaliśmy też siebie i innych 
w akcję „dla Leosia” (ciężko chorego chłopczyka 
z Tuchowa – red.). W planach mamy kolejne, 
bo ciągle pojawiają się nowe potrzeby.

Czy widzicie jakieś wyraźne przesłanie Boga 
w dobie pandemii i sytuacji w naszym kraju? 
Jakie „znaki czasu” odczytujecie?

T.W.: Na pewno musimy się nawracać i wal-
czyć o swoje rodziny. Widzimy, że to, co do tej 
pory stanowiło wartość, jest dziś kwestiono-
wane. Świat w zamian proponuje nam „szczę-
ście”, które jest bardzo krótkie, uzależniające 
i zwodnicze. Prawdziwą radość i pokój daje nam 
Bóg, dlatego musimy walczyć o chrześcijańskie 
wartości, o to, by żyć według Dekalogu. 

Pojawiła się też świadomość naszej prze-
mijalności, przypomnieliśmy sobie o śmier-
ci. Widzieliśmy pusty Plac Świętego Piotra 
w Rzymie i samotnie przechodzącego papieża 
w deszczu. Te obrazy były bardzo wymowne.

T.W.: W ostatnim czasie na pewno więcej 
myślimy o śmierci, bo dotyka ona kogoś z naszej 
rodziny lub ze znajomych. Ten widok pustego 
Placu Świętego Piotra może być chyba zobrazo-
waniem tej przemijalności. Zwykle to tętniące 
życiem miejsce nagle opustoszało. Podobnie 
kiedyś będzie z nami.

E.W.: Jako ludzie wierzący nie patrzymy na 
śmierć jako na koniec życia, ale na zmianę – 
zmianę na lepsze. Choć te rozstania nie są łatwe, 
to mamy jednak nadzieję, że kiedyś wszyscy 
znów się spotkamy. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
My również dziękujemy. 

Rozmowę przeprowadził  
br. Robert Borzyszkowski CSsR.
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Aleksandra Skrzyńska
OAZA w Szczecinku

Moc  

wspólnoty

(czyli wspólne rozważania słowa Bożego), 
wspieramy się wzajemnie i formujemy. Ale 
Oaza to nie tylko rekolekcje - każda wspólnota 
w danym mieście spotyka się regularnie w cią-
gu roku. Dni rekolekcyjne to podsumowanie 
całego roku formacyjnego. W moim życiu Oaza 
zmieniła bardzo wiele. Dzięki tym wszystkim 
młodym wierzącym osobom, wśród których 
przebywałam, uświadomiłam sobie, że wiara 
w Jezusa Chrystusa to nie tylko monotonne 
chodzenie do kościoła czy „klepanie” różańca. 
Wspólnota pokazała mi, co to znaczy kochać 

Boga i żyć według Jego przykazań. Poznałam 
wielu inspirujących i natchnionych przez 

Ducha Świętego ludzi. Zaczęłam zauwa-
żać, ile codziennie dostaję od Boga, za ile 
wspaniałych darów mogę być wdzięcz-
na. Przestałam wstydzić się swojej 
wiary i nawet wśród niewierzących 
znajomych mówię teraz otwarcie 
o swoich przekonaniach. Wspólnota 
nauczyła mnie również pewności 
siebie. Zaczęłam rozmawiać z ludź-
mi i wyrażać swoje poglądy, czego 
dowodem może być to, że właśnie 
czytacie to „miniświadectwo”. 
Kiedyś napisanie takiego tekstu 
byłoby ponad moje siły; teraz jestem 
śmiała i ekstrawertyczna. Pamiętam, 
że przed dołączeniem do Oazy mia-

łam też problem ze skupianiem się na 
Eucharystii i Msze Święte po prostu 

mnie nudziły. Nie za bardzo rozumia-
łam, że wtedy staję się świadkiem cudu 

przemiany chleba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa. Choć regularnie uczestniczyłam w li-
turgii, nie wynosiłam z niej dużo. Właściwie 
to lekceważyłam fakt, że Jezus przemienia się 
na moich oczach, a powodem tego były nie-
wiedza i nierozwinięta wiara. Moi rówieśnicy 
nie przykładali zbytniej wagi do podążania 
drogą Ewangelii. Moja wiara była jałowa, bez 
owoców. Jestem pewna, że wiele chrześcijan 
boryka się z tym problemem, ale nasz Pan jest 
cierpliwy i łaskawy, to On jest tym, który idzie 

szukać jednej zagubionej owcy, a zostawia całe 
stado. Aby wzrastać w wierze i rozwijać swoje 
życie duchowe, bardzo ważne jest znalezienie 
ludzi, którzy wyznają te same wartości co ty, 
ludzi, którzy chcą wprowadzać w życie zasady 
Pana Jezusa. Z osobami, które usłyszały Dobrą 
Nowinę, znajdziemy taką linię porozumienia, 
której nie znajdziemy z innymi. Takie osoby 
spotkamy nigdzie indziej, jak we wspólnocie, na 
przykład oazowej. Bez wspólnoty bardzo łatwo 
się zniechęcić. Wiele razy słyszałam porównanie 
do chusteczek: jedną, pojedynczą chusteczkę 
łatwo jest porwać. Natomiast kiedy jest ich 
więcej, jest to coraz trudniejsze. Tak samo jest 
z naszą wiarą: jeśli jesteśmy sami, to łatwo 
nas złamać, ale kiedy jesteśmy ze wspólnotą, 
to mamy się o kogo oprzeć, już trudniej jest 
z „połamaniem”, zwłaszcza wśród nas, młodych 
ludzi. Kiedy usłyszymy nowinę Pana Jezusa, 
łatwo nam o niej zapomnieć pod wpływem 
znajomych lub natłoku innych spraw. A przecież 
nie po to wnosimy światło, aby postawić je pod 
korcem lub łóżkiem (Mk 4,21-25). Gdybym nie 
spotkała mojej ukochanej wspólnoty, sama 
nie jestem pewna, czy byłabym teraz tu, gdzie 
jestem, czy nadal bym wierzyła i była szczęśli-
wa, dlatego tak ważne jest posiadanie oparcia 
w innych, którzy rozumieją, że Jezus nas wzywa. 
We wspólnocie każdy jest uczniem, nie ma tu 
ludzi perfekcyjnych, bez grzechu. Taka była tylko 
jedna i miała na imię Maryja, więc jeśli masz 
obawy, że nie pasujesz do grupy, to mogę je 
od razu rozwiać - tutaj uczymy się nawzajem, 
napominamy się i odkrywamy; wypełniamy 
przykazanie miłości, co jest głównym założe-
niem chrześcijaństwa. Jeśli zastanawiasz się nad 
dołączeniem do jakiejś wspólnoty, to może te 
moje parę słów jest właśnie znakiem od Pana. 
Nigdy nie jest za późno na nawrócenie albo na 
rozwój. Jezus czeka na ciebie, właśnie na ciebie! 
Kocha cię miłością indywidualną - jak mówią 
słowa pięknej piosenki oazowej: „Dla ciebie 
Jezus na krzyżu rozpięty, nie rozpaczaj grzeszniku, 
możesz być święty”. A więc nie rozpaczajmy 
i do boju! Wypłyńmy razem z Jezusem!

Nazywam się Ola. Do wspól-
noty oazowej należę od 2018 
roku, działam też przy parafii 

w Szczecinku, gdzie śpiewam w scholi. Dziś 
chciałabym się podzielić moim świadectwem 
o tym, jak przeżywanie rekolekcji oazowych 
wpłynęło na moje życie i codzienne przeży-
wanie Eucharystii. Na pewno wielu z was, 

drodzy czytelnicy, wie na czym polegają takie 
rekolekcje; chcę jednak krótko przedstawić, 
o co mniej więcej z nimi chodzi. Z reguły trwa-
ją 15 dni - wyjeżdżamy ze swoją wspólnotą, 
aby spotkać się z innymi Oazami i stworzyć 
jedną wielką rodzinę. Razem przeżywamy czu-
wania modlitewne, wspólne posiłki, pogodne 
wieczory, Msze Święte, Namioty Spotkania 
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Artur Cich
LSO w Tuchowie

do własnego wyboru 
Eucharystii

Dojrzewanie 
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Najważniejszą częścią Eucharystii jest dla 
mnie Komunia Święta, która jest pożywieniem 
każdego chrześcijanina. W sercu zapadły mi sło-
wa świętego Jana Marii Vianney’a, proboszcza 
z Ars, który powiedział: „Wielkim nieszczęściem 
jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na 
pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu 
obok suto zastawionego stołu”. Dlatego staram 
się zawsze przygotować do tego niezwykłego 
momentu. Ważną rolę w przeżywaniu liturgii 
pełni także muzyka, która jest nieodłączną czę-
ścią Mszy Świętej. To dzięki niej nabiera ona 
kolorów. Przepiękne pieśni i dźwięk organów 
powodują, że chcę jeszcze głębiej przeżywać to 
spotkanie z Bogiem.

Do Pana Boga i Eucharystii wyjątkowo 
zbliżyłem się, gdy pojechałem na rekolekcje 
powołaniowe z redemptorystami. Kiedyś 
wzbraniałem się przed tym, aby na nie jechać, 
ale postanowiłem zaryzykować i to ryzyko 
się bardzo opłaciło. To właśnie na rekolek-
cjach poznałem piękno adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Prowadzona jest ona wtedy 
w różnorodny sposób. Są momenty ciszy oraz 
momenty wypełnione pięknymi pieśniami. 
Podczas niej czuję się tak, jakbym przenosił się 
w całkiem inne, piękniejsze miejsce. Delikatna, 
cicha muzyka i piękna monstrancja, w której 
jest Ciało Pana Jezusa, sprawiają że człowiek 
zapomina o wszystkich rzeczach, które go nę-
kają. To podczas adoracji cały poświęcam się 
Bogu i powierzam Mu wszystkie problemy, 

które mnie dręczą. Spore wrażenie robi na mnie 
także to, gdy wszyscy wokół klęczą wpatrzeni 
w Najświętszy Sakrament. Na rekolekcjach 
nieraz miałem możliwość, aby wychwalać 
Pana Boga grą na instrumencie i śpiewem. Jak 
to kiedyś powiedział święty Augustyn: „Kto 
dobrze śpiewa, dwa razy się modli”. Staram 
się to czynić. Z takiej adoracji zawsze wycho-
dzę jako inny człowiek - jako człowiek, który 
patrzy na ludzi i otaczający go świat całkiem 
inaczej. Gdy doświadczyłem tego po raz pierw-
szy, zdałem sobie sprawę, że potrzebuję więcej 
takich momentów.

Największym testem na to czy dorosłem 
do samodzielnej wiary w Boga i Eucharystii 
jest obecny czas - czas pandemii. Różne ob-
ostrzenia związane z wirusem nie pozwalają 
dowolnej liczbie osób zgromadzić się przy 
Ołtarzu Pańskim. Niektórzy uczestniczą we 
Mszy Świętej przed telewizorem. Sam tego 
doświadczyłem i wiem, że to nie to samo. 
Pandemia dała mi więc do zrozumienia, jak 
bardzo potrzebuję Bożej obecności w moim 
życiu. Bez niej byłbym całkiem innym czło-
wiekiem, dlatego tak bardzo pilnuję teraz 
tego, aby móc jednoczyć się z Bogiem, gdy 
tylko jest to możliwe. Jestem także wdzięczny 
moim rodzicom, że zaszczepili we mnie wiarę 
w Chrystusa i zaprowadzili do kościoła. To 
dzięki nim mogę teraz tam chodzić i umac-
niać swoją wiarę, a przez to stawać się coraz 
bardziej dojrzałym chrześcijaninem.

Moja przygoda z wiarą w Chrystusa, 
a tym samym z Eucharystią, za-
częła się od tego, że rodzice zapro-

wadzili mnie do kościoła. Prowadzili mnie tam 
co tydzień, abym nauczył się, że dzień święty 
należy święcić, jak jest to zapisane w Dekalogu. 
To dzięki rodzicom wiem jak uczynić znak krzyża, 
jak się modlić, nauczyłem się uczestniczyć we 
Mszy Świętej.

Już jako mały chłopiec byłem zafascynowany 
liturgią. Zwracałem uwagę na wszystko, co jej 
dotyczy, w tym na kolory szat liturgicznych. 
Przez to, z czasem, Eucharystia nie była już dla 
mnie tylko zwykłym obrzędem, ale powoli do-

strzegałem jej głęboki sens. Zacząłem chodzić też 
na nabożeństwa, na które zabierała mnie moja 
ciocia. Na każdej liturgii zwracałem uwagę na 
to, co robią ministranci. Bardzo fascynowało 
mnie to, w jaki sposób posługują oni przy oł-
tarzu. Myślałem wtedy: „dobrze byłoby zostać 
ministrantem”. Tak też się stało - w wieku 6 lat 
dołączyłem do ich grona. Dzięki temu zbliżyłem 
się jeszcze bardziej do Boga i do Eucharystii. Po 
pewnym czasie uczestnictwo we Mszy Świętej 
stało się dla mnie naturalne. Zauważyłem, że 
kiedyś chodziłem do kościoła, bo chodziła rodzina 
i po prostu szedłem z nimi, a teraz chodzę nawet 
wtedy, gdy rodzina pójść nie może.
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o. Tymoteusz Macioszek CSsR
Duszpasterz powołań

„Zakochałem się.
To znak!  

Nie mam powołania!” 

To dość popularna teza, którą moż-
na usłyszeć na etapie rozeznawania. 
Uważam jednak, że wyciągnięte 

wnioski są zbyt pochopne, a sprawa wymaga 
dłuższego zastanowienia. Jeżeli sam zmagasz się 
z takimi myślami, to ten artykuł jest szczególnie 

dla Ciebie! 😉

Wyrwane płuca

Sam dobrze pamiętam własne zmagania. 
Gdy wstępowałem do redemptorystów, byłem 
zakochany po uszy. Dzień rozstania z ukochaną 
był jak wyrwanie płuc. Płakałem i pytałem 
siebie zdziwiony: „dlaczego to tak boli?!” Nie 
potrafiłem jednak oprzeć się zaproszeniu Boga, 
by przynajmniej spróbować życia zakonnego. 
Dać Bogu szansę. Nie ukrywam - dwa lata 
potwornie tęskniłem za dziewczyną, w której 
byłem zakochany. Chwilami ta tęsknota była 
ogromnym cierpieniem. Można zapytać: po co 
się tak katować? Jaki to ma sens?

Mam wrażenie, że wyzwania, które wy-
dają się nas przerastać, pomagają niesamo-
wicie się rozwijać. Takim wyzwaniem było 
dla mnie rozstanie z ukochaną i próba życia 
u redemptorystów. Wielki brak i tęsknota 
jaką odczuwałem zmuszały mnie do stawia-
nia Bogu odważnych pytań. Uświadamiałem 

sobie, że skoro mam zostawić to, co dla mnie 
najcenniejsze, to nie mam ochoty na miał-
kie życie. Albo ta droga będzie miała smak 
i wypełni pragnienia serca, albo stąd odchodzę, 
bo po co marnować swoje życie i swoją młodość?

Biblia i modlitwa rzucały światło na mój 
krzyż. Dawały nadzieję i ciągle zapraszały do 
zaufania, do wiary! Uporczywość mojego bólu 
zmuszała mnie do szukania jego przyczyn 
w samej głębi mojej duszy i w historii mo-
jego życia. Wciąż prosiłem o prawdę. Przede 
wszystkim o prawdę o mnie samym. Pyta-
łem siebie: czego tak naprawdę pragnę? Co 
ogranicza moją wolność? Które części moich 
marzeń są jedynie zlepkiem moich głodów 
i zranień, a które szukaniem dobra, prawdy i pięk-
na? Co jest głosem Boga, a co moim wytworem? 
To wymagało odwagi i determinacji, wytrwałości 
i cierpliwości. Głębia mojego zakochania otwie-
rała mnie na głębię Boga. Bez tego przeżycia 
pozostałbym marzycielem na płyciźnie wiary.

Dar, nie tragedia

Zakochanie jest prezentem od Boga danym 
nam po to, aby nas ratować, to znaczy zbawić. 
Przez nie Bóg pragnie nas zbliżyć do siebie! Anioł 
zakochania jest posłany dla naszej wewnętrznej 
przemiany. Uruchamia w nas pokłady miłości, 

które są ospałe, albo całkiem skamieniały bądź 
zamarzły. Zakochanie otwiera nas na miłość, na 
bycie darem dla drugiej osoby. Bez tego cen-
nego uczucia nie jesteśmy w stanie zrozumieć 
miłości, do jakiej zaprasza nas Chrystus. Biblia 
pozostanie wówczas tylko niezrozumiałym 
wołaniem szaleńca, a nie pełnym uczucia wo-
łaniem kochającego Boga! On pragnie nas na-
uczyć kochania, dlatego dotyka nas pięknem 
zakochania! Kluczem do jego dobrego przeżycia 
jest wdzięczność. Jak pisał ks. Krzysztof Grzywocz  
(z serca polecam jego książkę „Uczucia niekocha-
ne”): tylko to, co jest przeżyte z wdzięcznością 

dobrze się w nas rozwija. Dziękuję, że jestem 
zdolny do zakochania. Pomocą dla osoby ro-
zeznającej powołanie w takiej sytuacji może 
być więc modlitwa: „Dziękuję, nie jest to łatwe 
uczucie, ale dziękuję Ci. Proszę Cię Boże, abym to 
dobrze przeżył, abym zrozumiał sens tego uczu-
cia, które w tej chwili pojawiło się 
w moim życiu. Żebym 
nie popełnił błędu, 
żebym kogoś 
nie skrzywdził, 
nie zranił siebie 
i drugiej osoby.”

Odwagi!

Dlatego, drogi Czytelniku, rozeznając swoje 
powołanie nie bój się, nie panikuj i nie wpadaj 
w ślepe zachwyty. Bądź odważnym mężczyzną, 
który nie boi się cierpienia, nie boi się wyzwań i trud-
nych pytań. Zakochanie jest pomocą w podjęciu 
decyzji. Może odsłonić fałszywe i powierzchowne 

myśli o powołaniu, ale może też pomóc ten wybór 
pogłębić. Nie wolno nam iść na łatwiznę w po-
dejmowaniu decyzji! Życie nasze i tych, których 
pragniemy kochać, ma przecież wielką wartość. 
Jeśli dziś jesteś zakochany, pamiętaj: to początek 
drogi do głębszej miłości. Zaproszenie do podjęcia 
trudnej pracy. Chłopaku, „bądź mocny i okaż się 
mężem”, a nie rób z siebie pluszowego misia. Walcz 
o prawdziwą odpowiedź, a Bóg Ci jej udzieli!
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Centrum Duszpasterstwa Powołań

o. Szczepan Hebda CSsR
Duszpasterz powołań

Różańcowe Dzieło   
Wspierania Powołań 
Redemptorystowskich

Już siedem lat istnieje ta wspaniała rodzina 
wielkodusznych ludzi, którzy bezintere-
sownie wspierają redemptorystów swoją 

modlitwą, ofiarą cierpienia, a czasem również 
ofiarą materialną. Ten czas pokazał nam, że razem 
tworzymy jedyną w swoim rodzaju duchową 
wspólnotę tych, którzy modlą się 
o powołania do Zgro-
madzenia Re-
demptorystów. 
Nie wszystkich 
znamy osobiście, 
to ponad 1700 osób, 
ale wszyscy są nam 
bardzo drodzy i bli-
scy, gdyż troszcząc się 
o powołania, stają się 
naszymi prawdziwy-
mi przyjaciółmi.

Dla wielu z tych osób 
apostolstwo prowadzone 
przez nasze Zgromadzenie 
jest bardzo ważne. Chcą oni 
wiedzieć jak wygląda nasza 
misja, jak żyjemy na co dzień, 
jakie nowe inicjatywy duszpa-
sterskie podejmujemy, pragną 
poznawać miejsca, w których 
mieszkamy. Dlatego co roku or-
ganizujemy rekolekcje dla osób wspierających 
powołania redemptorystowskie. Odbywają 
się one w okresie jesiennym, w domu reko-

lekcyjnym przy klasztorze w Lubaszowej, gdzie 
mieści się nasz zakonny nowicjat. Zaledwie kilka 
kilometrów dalej jest Tuchów, a tam sanktu-
arium z cudownym wizerunkiem Matki Bożej 

i Wyższe Seminarium Duchowne 
Redemptorystów. Odwiedzając 
te miejsca w czasie trwających 
rekolekcji, można poznać 
„bijące serce” polskich re-
demptorystów, miejsce 
z którego wychodzimy, by 
nieść Ewangelię Chrystusa 
na cały świat.

W czasie ostatnich 
rekolekcji, których du-
chowym przewodni-
kiem był o. Ryszard 
Bożek CSsR, udali-
śmy się z pielgrzym-
ką do sanktuarium, 
by uczestniczyć 
w święceniach 
diakonatu na-
szych czterech 
współbrac i . 

Wieczorem zaś 
nasi goście spotkali się 

z przełożonymi klasztoru i seminarium 
oraz braćmi klerykami, których nazywają swoimi 
„wymodlonymi dziećmi”. Wspólnie wypiliśmy 
dobrą herbatę, nie brakowało także śpiewów 
i smacznego ciasta.

Jako polscy redemptoryści chcemy po raz 
kolejny podkreślić, iż każdy, kto należy do Ró-
żańcowego Dzieła Wspierania Powołań Re-
demptorystowskich, jest duchowym członkiem 
naszej rodziny zakonnej.

Znamy dobrze te słowa Pana Jezusa: „proście 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo”. Mając świadomość tego, że każde 
ziarno powołania, które Bóg zasiewa w sercu 
młodego człowieka, musi być otoczone ciepłem 
modlitwy, Centrum Duszpasterstwa Powołań 
zachęca do włączenia się w Różańcowe Dzieło 
Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Ta 
duchowa wspólnota ludzi wierzących, poprzez 
modlitwę różańcową, wyprasza łaskę nowych 
powołań kapłańskich i zakonnych do Zgroma-
dzenia Redemptorystów.

Członkowie wspólnoty zobowiązują się do:
•	 odmówienia raz w tygodniu jednej części 

różańca w intencji powołań do redempto-
rystów;

•	 odmówienia raz w tygodniu modlitwy o po-
wołania do Zgromadzenia Redemptorystów;

•	 uczestnictwa raz w miesiącu w Eucharystii 
i ofiarowania Komunii Świętej w intencji 
powołań do tegoż Zgromadzenia.
Wszystkich, którzy chcieliby nas wspomóc 

swoją modlitwą, serdecznie do tego zachęcamy 
i zapewniamy o naszej wdzięczności. Wszyst-
kim, którzy modlą się o powołania, składamy 
serdeczne: BÓG ZAPŁAĆ!

Więcej informacji:
o. Szczepan Hebda CSsR: 606 653 128

o. Tymoteusz Macioszek CSsR: 731 299 943
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nasi goście spotkali się 
z przełożonymi klasztoru i seminarium 

Kacper Dawlewicz:
Wyjazd wspominam wyśmienicie. Oprócz tego, że zwiedziłem ciekawe 

miejsca, to byłem w pierwszorzędnym towarzystwie. Podobało mi się, że 
oprócz wielogodzinnych wypraw w góry i nie tylko, codziennie był czas na 
chwilę modlitwy ze wszystkimi. Wrażenia NIEZAPOMNIANE!

Dominik Jeleński:
Bardzo niespodziewanie napisał do mnie ojciec 

Tymek z zapytaniem o wyjazd w góry. Nawet się nie 
zawahałem. Było świetnie. Na wszystko był czas: na 
wspólną modlitwę, rozmowy na tematy religijne. Ale 
pojechaliśmy tam przede wszystkim w góry: wysiłek 
był niemały, ale i radość ze zdobycia szczytu ogromna. 
Uważam, że należy prosić Pana Boga o pokonywanie 

swoich słabości. Właśnie w ten spo-
sób dałem radę dojść na szczyt.

Bartłomiej Janas:
To było super przeżycie, taka od-

skocznia od czasu, jaki teraz jest. Nie-
łatwe wyjścia w góry, długie rozmowy w męskim gronie 
na przeróżne tematy i liczne pytania oraz odpowiedzi, 
z którymi przyszło mi się zmierzyć. Ten wyjazd cenię sobie 
chyba najbardziej za to, z jakimi ludźmi mogłem go spędzić.
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Wydarzyło sięZ życia seminarium POSTULAT
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26.09.2020
Rozpoczęcie postulatu

Tego dnia przyjechaliśmy do Barda. Przy-
witali nas o. prefekt Łukasz Drożak CSsR  
i o. socjusz Stanisław Madeja CSsR. 

28.09-1.10.2020 
Rekolekcje 

W poniedziałek rozpoczęliśmy rekolekcje 
wprowadzające nas w czas postulatu. Pro-
wadził je o. Marcin Klamka CSsR. Szczegól-
nie ważny był ich ostatni dzień, w którym 
zawierzyliśmy się Matce Bożej Bardzkiej.

3.10.2020
Pielgrzymka róż 

różańcowych

W sobotę, z okazji pielgrzymki róż ró-
żańcowych, uczestniczyliśmy w uroczystej 
Mszy Świętej w naszej bazylice. Euchary-
stii przewodniczył biskup świdnicki Ma-
rek Mendyk.

16.10.2020 
Przekazanie Matce Bożej 

nowej sukienki

W tym dniu wzięliśmy udział we Mszy 
Świętej, podczas której przedstawiciele Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” przekazali Matce 
Bożej Bardzkiej nową sukienkę. Po Eucharystii 
udaliśmy się na świętowanie przy wspólnym 
stole z okazji wspomnienia św. Gerarda Majelli.

22.10.2020 
Terezjanka

W drugiej połowie października udali-
śmy się na tradycyjną „terezjankę” wraz 
z o. prefektem i o. proboszczem Mirosławem 
Grakowiczem CSsR. Zwiedziliśmy sanktu-
arium Matki Bożej Wambierzyckiej i kościół 
w czeskim Neratovie. Spacerowaliśmy także 
nad Zalewem Radkowskim, a ks. Romuald, 
proboszcz z Czermnej, oprowadził nas po 
kościele i tamtejszej Kaplicy Czaszek.
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5-13.08.2020 
Rekolekcje  

przed nowicjatem 

W tych dniach przeżywaliśmy rekolekcje 
przygotowujące nas do rozpoczęcia nowi-
cjatu. Pierwszą część nauk rekolekcyjnych 
poprowadził o. Witold Hetnar CSsR, a drugą 
o. Kazimierz Fryzeł CSsR.

28.08.2020  
Czyszczenie stawu

świętego Jana

Ojciec socjusz wpadł na pomysł, żebyśmy 
przed wspomnieniem męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela wyczyścili staw, w którym stoi figu-
ra tego właśnie świętego. Zajęło nam to sporo 
czasu, lecz sprawiło również dużo radości.

22.09.2020 
Wycieczka na Górę  
Świętego Marcina

Tego dnia razem z ojcem magistrem wy-
braliśmy się na wycieczkę, której celem było 
zdobycie wzgórza św. Marcina. Z kościoła 
w Zawadzie, będącego pod jego wezwa-
niem, wyruszyliśmy w kierunku Tarnowca, 
skąd udaliśmy się w podróż powrotną.

14.08.2020 
Rozpoczęcie nowicjatu 

2020/21

O godzinie 17, pierwszymi nieszporami 
uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej, 
którym przewodniczył o. prowincjał Janusz 
Sok CSsR, rozpoczęliśmy nasz kanonicz-
ny nowicjat.

2-4.10.2020 
Zjazd Różańcowego Dzieła 

Wspierania Powołań  
Redemptorystowskich

Na początku października odbył się zjazd osób 
modlących się o nowe powołania do naszego 
Zgromadzenia. W sobotę uczestniczyliśmy razem 
z nimi we Mszy Świętej, po której spotkaliśmy się 
na wspólnym obiedzie oraz przy kawie i ciastku.

18.10.2020 
Imieniny ojca magistra

W trzecią niedzielę października przypadło świę-
to św. Łukasza ewangelisty, a więc imieniny na-
szego magistra. W tym roku przygotowaliśmy dla 
niego teleturniej pt. „Nowicjat w minutę”.

15.08.2020 
Razem na zawsze!

W uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny tuchowscy klery-
cy ponowili Bogu swe oddanie poprzez 
złożenie profesji zakonnej na kolejny rok, 
a czterech spośród nich w czasie uroczystej 
Mszy Świętej złożyło na ręce prowincjała, 
o. Janusza Soka CSsR, profesję wieczystą. 
Oto śmiałkowie: Aleksander Ćwik CSsR, 
Paweł Głodowicz CSsR, Tomasz Marcinek 
CSsR i Piotr Mazur CSsR - już na zawsze 
w rodzinie Odkupiciela!

21-25.09.2020
Solidna dawka wiedzy

Pod koniec września niemal cała na-
sza wspólnota wzięła udział w warsz-
tatach medialnych organizowanych 
z wielkim kunsztem przez Wyższą 
Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu. Przez cztery dni uczyliśmy 
się kultury nowych środków przekazu, 
a wszystko to dla ewangelizacji!

26-29.09.2020
Rekolekcje na dobry  

początek

Na chwilę przed powrotem do murów 
naszego seminarium udaliśmy się na lu-
baszowską „górę Tabor”, aby w ciszy oraz 
cieniu gmachu nowicjatu przeżyć coroczne 
rekolekcje przed nowym rokiem akademic-
kim. Prowadził je dla nas ksiądz Dariusz 
Stankiewicz, duszpasterz pracujący w Niem-
czech, wraz z siostrami Dorotą i Agnieszką, 
Służebnicami Przenajświętszej Krwi.

2.10.2020 
Nasi wielcy dobrodzieje

W piątkowy wieczór odbyło się spotkanie 
z członkami Różańcowego Dzieła Wspierania 
Powołań Redemptorystowskich, którzy prze-
żywali na Lubaszowej swoje rekolekcje. Radość 
z rozmów, wspólne śpiewy i wielka życzliwość 
jednoznacznie potwierdzają, że stanowimy jedną, 
redemptorystowską rodzinę.

4.10.2020 
Święcenia diakonatu

W pierwszą niedzielę października wielka 
radość zapanowała w naszej tuchowskiej 
wspólnocie. Tego dnia czterech profesów 
wieczystych, w czasie uroczystej Eucha-
rystii, przyjęło święcenia diakonatu z rąk  
J.E. ks. abpa Henryka Nowackiego. Po Mszy  
Świętej nowo wyświęceni diakoni wspólnie 
z rodzinami i współbraćmi udali się na rado-
sne świętowanie.
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Bieszczadzki rajd Bułeczka na szczycie

Bo Słowo musi być głoszone!

Głosimy po lasach Na Połoninie Caryńskiej

Najmłodsi uczestnicy Różańcowego Dzieła Wspierania 
Powołań Redemptorystowskich

Ognisko na Lubaszowej W kaplicy nowicjatu

Na szlaku

Centrum Duszpasterstwa PowołańWydarzyło się Z życia seminarium STUDENTAT

15.10.2020
Gaudeamus igitur!

W dzień wspomnienia świętej Teresy Wielkiej 
- patronki naszego Zgromadzenia, przy dźwię-
kach hymnu „Gaude Mater Polonia”, wspólnota 
seminarium w Tuchowie rozpoczęła oficjalnie 
nowy rok akademicki. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczą w kraju, inauguracja musiała się 
odbyć jedynie w wąskim gronie mieszkańców 
naszego klasztoru. Te niedogodności nie zakłóciły 
jednak radosnego charakteru uroczystości.

17.10.2020
Synowie dzikiej przyrody

W tym roku nasza terezjanka miała charakter 
niejednolity. Każdy kleryk mógł zdecydować 
się na jedną z trzech alternatywnych propozycji 
wycieczki. Tego wyjątkowego czasu nie popsu-
ła nam nawet deszczowa pogoda. Dodatkowo 
kilkuosobowa delegacja kleryków udała się na 
pogrzeb naszego współbrata, o. Zygmunta Sołka 
CSsR, do Głogowa. 
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18.10.2020 
Misja to rzecz święta

XXIX Niedziela Zwykła była tego roku 
dla wielu współbraci dniem pracującym. 
Tego bowiem dnia klerycy wraz z diakonami 
i ojcami z tuchowskiego domu rozjechali się 
po okolicznych parafiach, aby opowiedzieć 
wiernym o wadze, konieczności i pięknie 
misyjnego posłannictwa Kościoła.

13-21.10.2020 
Duchowa walka

W tych dniach całe seminarium jednoczyło 
się z polskimi obrońcami życia na modlitwie 
nowenną przed wydaniem wyroku przez Try-
bunał Konstytucyjny o niezgodności prawa 
do zabijania chorych dzieci nienarodzonych 
z polską Konstytucją.

23-24.10.2020
Dzień skupienia

Październikowy dzień skupienia przeży-
waliśmy pod kierownictwem naszego pre-
fekta - o. Adama Kośli CSsR, w myśl słów: 
„Wspólnota seminarium kontynuacją forma-
cji Dwunastu”. Ojciec Adam, na podstawie 
formacji apostołów przez Jezusa, ukazywał 
nam cele i istotę wychowania zakonnego, 
kapłańskiego i redemptorystowskiego.



Spotkanie z ministrantami w Starym Sączu

U redemptorystek 

Wyjście na Lubaszową

Ognisko w Lubaszowej

Spotkanie z klerykami

U redemptorystek obrządku wschodniego

Piąta nad ranem

Prowincjał w otoczeniu naszych przyjaciół

Z wizytą w Szczecinku

Uczestnicy Różańcowego Dzieła Wspierania 
Powołań Redemptorystowskich

Kolacja w postulacie

Na różańcu z o. proboszczem

Remonty

Terezjanka z o. proboszczem

Kościół w Neratovie

Przed Kaplicą Czaszek

Spacer po lesie

Turniej ping-ponga

PostulatCentrum Duszpasterstwa Powołań
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Uroczystość Wszystkich Świętych Uroczystość Wszystkich Świętych

Wykłady z o. Sylwestrem

Zakończenie rekolekcji

Zalew w Radkowie

Zmywanie

Wyprawa na Kłodzką Górę

Zwiedzanie muzeum

Urodziny o. socjusza Józefa

NowicjatPostulat

Fajne te książki

Nowi nowicjusze

Pod krzyżem pasyjnym

Komu bije dzwon...

Plewienie placu św. Alfonsa

Płonie ognisko w lesie

Profesjonalny fryzjer



Selfie z książkami

Co tu się dzieje?

Z widokiem na Tarnów...

Robimy krochmal

Układanie książek

Ahhh! Jak ja lubię śpiewać! Co tu tak krzywo?!

Jak to się ubiera?

Leśne ludki

Dziękujemy Ci Ojcze nasz! Ekipa piechurów

Hej! Spływaj stąd!

Msza Święta rozpoczynająca rok akademicki

Gaudeamus!

StudentatNowicjat

Kebsik siadł jak złoto
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Podziękowanie biskupowi za udzielenie święceń diakonatu

Rubryki przed święceniami

Adoracja na 
czuwaniu

Kocham Ewangelię!

Radość po święceniach diakonatu

Rajd rowerowy zaliczony

Na jutrzni takie prezenty!

Oto ja!

Studentat

Spotkanie z prof. Borzyszkowskim

Przed święceniamiKażdy ma swoje 
Westerplatte

Szef na tronie Zamaskowany 
gitarzysta
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