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Słowo o. Rektora

Sakrament  
jedności

Tajemnica Eucharystii, która jest darem i znakiem jedności z Chrystusem oraz 
z siostrami i braćmi w Niego wszczepionymi, ma centralne znaczenie dla roz-
woju życia wiary i dla każdej autentycznej drogi odnowy kościelnej wspólnoty. 

Kościół pielgrzymujący jest sakramentem zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą 
(Lumen gentium, nr 1). Aby mógł realizować ten cel, otrzymał on od Boskiego Mistrza 
Słowo i sakramenty, a przede wszystkim Eucharystię, w której sam siebie wyraża.

Oddajemy w ręce Drogich i Czcigodnych P.T. Czytelników ten nowy numer naszego 
seminaryjnego periodyku, trwając w nadziei na rychłe ustanie wszechogarniającej nas 
pandemii, która jest też swoistą próbą wiary oraz wzajemnej solidarności i więzi spo-
łecznych.

Wierni tej nadziei, zgodnie z duchem redemptorystowskiego charyzmatu, pragniemy 
w naszej Seminaryjnej Wspólnocie wciąż na nowo doświadczać radości z naśladowania 
Najświętszego Odkupiciela. Zapewniamy Was, Drodzy, o naszej duchowej bliskości, 
o stałej za Was modlitwie i upraszamy również z pokorą i ufnością Waszego wspar-
cia w dziele formacji następnych pokoleń redemptorystów, gorliwych sług i szafarzy 
sakramentu jedności.

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor 

Uprzejmie informujemy, że dnia 09 V 2021 r. o godz. 9:00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów biuletynu 

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

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –  

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

w formie elektronicznej.

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

(adres przy spisie treści).

Redakcja
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„Nieważne bracie,  

W drodze do...

br. Ireneusz Krzywoń CSsR
Rok V

 że nie po kolei…”

jednej z mieszkanek domu. Tym właśnie po-
winna być nasza modlitwa: wołaniem dziecka, 
bliskością, rozmową, wreszcie relacją. 

Trudne były rozmowy, w których pojawiał 
się jeden temat – tęsknota. „To bardzo trudne 
doświadczenie i ogromna tęsknota za bliskimi, 
za swobodą w opuszczaniu DPS-u i – co dla 
wielu było najtrudniejsze – tęsknota za życiem 
sakramentalnym. Bardzo mocno odczuwali-
śmy brak Eucharystii, mając tylko możliwość 
uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej. Kilku 
mieszkańców bardzo często zadawało pytania: 
«Kiedy przyjdzie ksiądz z Komunią Świętą?», 
«Kiedy będziemy mogli skorzystać z sakra-
mentu pokuty i pojednania?», «Co będzie, jak 

umrzemy bez tych sakramentów?». Tak jak 
trudne były te pytania, tak też trudno było na 
nie odpowiadać” – opowiada pani Urszula, 
pracownik DPS-u. 

Wiele razy słyszałem od współbraci, że w kra-
jach misyjnych największym brakiem dla ludzi 
jest niemożność uczestniczenia we Mszy Świę-
tej. Ale w Polsce, w kraju, gdzie jest tak wiele 
parafii, księży, kapelanów szpitalnych i ośrod-
ków opiekuńczych? Zrozumiałem to dopiero, 
kiedy razem z moimi współbraćmi, o. Witoldem 
i br. Michałem, weszliśmy do zamkniętego 
DPS-u. Dowiedzieliśmy się, że pensjonariusze 
nie mieli jak wziąć udziału w Eucharystii przez 
okres od marca do lipca, a potem od lipca do Dla osoby, która żyje w społeczeństwie, 

utrzymywanie bliższej czy dalszej re-
lacji z drugim człowiekiem jest czymś 

normalnym, wręcz pożądanym. Przychodzi mi na 
myśl zdanie, które stało się tytułem książki Tho-
masa Mertona: „Nikt nie jest samotną wyspą”. 
Ale czy naprawdę tak jest, że nie możemy żyć 
sami? Na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź, 
szczególnie teraz, kiedy dotyka nas osamotnienie 
i zamknięcie z powodu pandemii. Można co 
prawda utrzymywać kontakty w świecie wirtu-
alnym, wielu tak robi; można nawet godzinami 
rozmawiać ze sobą przez telefon – ale czy to 
wszystko nie jest tylko substytutem prawdziwej 
relacji, realnej bliskości, rzeczywistej obecności? 
O tę obecność, jak sądzę, najbardziej zabiegamy. 

Dla osoby wierzącej najważniejszą relacją, 
stojącą ponad rodziną, małżonkiem, dzieckiem czy 
bliźnim będącym obok nas, jest relacja z Bogiem, 
który, jak mówił Benedykt XVI: „dostosowuje 
się do możliwości człowieka” i daje mu nadzieję, 
której tak bardzo dzisiaj potrzeba. 

Osoby starsze (często samotne) i chorzy przy-
kuci do łóżek zostali całkowicie oddzieleni od 
życia społecznego. Nie mogą opuszczać placówki, 
brakuje im odwiedzin rodziny i znajomych, do-
skwiera szereg ograniczeń pracy w grupach czy 
spożywania posiłków na stołówce. Można by 
powiedzieć – brak nadziei. Taki obraz zobaczyłem 
po przybyciu do Domu Pomocy Społecznej im. 
Wiktorii Kowalewskiej w Łomży, gdzie kilku-

nastu pensjonariuszy i prawie cały personel 
zmagał się z chorobą wywołaną zakażeniem 
koronawirusem. 

Jadąc do DPS-u, zastanawiałem się, co ja tam 
właściwie będę miał robić: nakarmię, umyję, 
porozmawiam, może wykonam jakieś inne czyn-
ności opiekuńcze? To modlitwa jednak stała się 
takim obszarem, w którym mogłem być dużo 
bardziej pomocny niż personel. 

W trakcie rozmów z mieszkańcami DPS-u wie-
lokrotnie słyszałem: „Czy brat się ze mną pomo-
dli?”, „Czy brat usiądzie i posiedzimy w ciszy?”, 
„Czy przeczyta mi brat fragment Ewangelii?”. 
Było to dla mnie bardzo poruszające i zarazem 
wymagające zadanie, ale i moment, w którym 
uświadomiłem sobie, że w taki sposób te osoby 
szukają relacji z Bogiem. 

Bóg jest obecny w słowie Bożym, w drugim 
człowieku, we wspólnocie modlitewnej. TAK! 
To prawda. Wśród mieszkańców DPS-u do-
świadczyłem właśnie siły modlitwy: tej prostej, 
zwyczajnej, bez wyszukanych słów i pięknych 
frazesów – po prostu modlitwy płynącej z serca. 
Czasem był to nieskładnie wypowiedziany tekst 
„Zdrowaś Maryjo”, czasem zmieniona kolejność 
tajemnic różańca. To nic – ważne, że ta modlitwa 
budowała i utrzymywała relację oraz dawała 
nam siłę do dalszej pracy, a pensjonariuszom 
motywację, by trwać w nadziei. „Nieważne 
bracie, że nie po kolei, ważne, że jak córka do 
Matki” – takie słowa usłyszałem od pani Marii, 



Rodzina Odkupiciela 1 (89) 20216 Rodzina Odkupiciela 1 (89) 2021 7

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

br. Almar Suchan CSsR
Rok IV

Eucharystia określana jest różnymi nazwami – Katechizm Kościoła Katolickiego 
podaje następujące: Eucharystia, Łamanie Chleba, Pamiątka Męki 
i Zmartwychwstania Pana, Zgromadzenie eucharystyczne, Najświętsza Ofiara, 

Święta i Boska liturgia, Komunia, Msza Święta oraz Wieczerza Pańska. Zatrzymajmy się 
na tej ostatniej, ponieważ biskupi polscy ogłosili, że kolejny rok duszpasterski, poświęcony 
tajemnicy Sakramentu Ołtarza, będzie przebiegał pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej 
Wieczerzy”. 
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listopada i nie mogli przyjąć Komunii 
Świętej, ponieważ dom był całkowicie 
zamknięty dla odwiedzających – rów-
nież dla kapelana. 

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, 
że Mszę Świętą przeżywamy w mniej-
szym lub większym kościele, ze śpie-
wem lub bez, z piękną asystą lub 
skromnie, bez przepychu. W DPS-ie 
zobaczyłem, że ten cały splendor nie 
jest potrzebny – tak samo jak w przy-
padku modlitwy, prostota i szczera 
wiara oraz miłość do Eucharystii znaczą 
więcej niż tysiąc słów. Kiedy zorgani-
zowaliśmy Mszę Świętą po tym, jak 
o. Witold wyspowiadał chętne osoby 
i kiedy zgromadziliśmy pensjonariu-
szy w jednej sali, zobaczyłem na ich 
twarzach uśmiech i radość, której nie 
było wcześniej. Możliwość uczestni-
czenia w Eucharystii sprawiła, że ich 
trud cierpienia i osamotnienia oraz 
tęsknota odeszły. 

Poruszająca dla mnie była właśnie 
ta prostota: Stół Eucharystii chwilę 
później stał się stołem, przy którym 
razem, jak jedna rodzina, spożywa-
liśmy posiłek. Obrus, małe świeczki, 
krzyż na środku, kapłan bez pięknego 
ornatu – zamiast niego kombinezon. 
Bardzo skromnie, ale ta skromność 
mówiła wiele. Pokazała mi, że to On – 
Jezus – jest najważniejszy, że to właśnie 
w czasie sprawowania Eucharystii, po 
przyjęciu Komunii Świętej, najbardziej 
buduje się więź z Bogiem – z tym Bo-
giem, który umarł na krzyżu za nasze 
grzechy, zmartwychwstał i jest z nami.

„Wzruszenie niektórych mieszkań-
ców było naprawdę ogromne, kiedy 
po tak długim czasie nareszcie mogli 
uczestniczyć w liturgii i przyjąć do serca 
Ciało Chrystusa. Radością mojej duszy 
było patrzenie na to, jak przystępują do 
spowiedzi ludzie, którzy nie czynili tego 
od wielu lat. Widziałam, jak Pan kruszy 
skałę ich serc” – mówiła Pani Urszula. 

Doświadczenie związane z pobytem 
wśród mieszkańców DPS-u jest dla 
mnie bardzo ważne. Wydawało mi 
się, że moja modlitwa i przeżywanie 
Eucharystii jest głębokie. Pozory jednak 
mylą – kiedy zobaczyłem, jak jedna 
z pensjonariuszek, która z ogromnym 
trudem poruszała się po domu, z wiel-
kim bólem i cierpieniem klęka na oba 
kolana, aby przyjąć Jezusa pod postacią 
hostii, serce mi zadrżało. Uświadomie-
nie sobie, jak moje myśli często ucie-
kają w czasie Mszy Świętej do spraw 
błahych i codziennych, a nie skupiają 
się na tych świętych czynnościach, 
najzwyczajniej mnie zawstydzało. 

Dziękuję za takie doświadczenie 
Bożej obecności, za tę relację pełną 
rodzinnej bliskości wśród nieznanych 
mi wcześniej osób, za tę atmosferę 
ciepła, służby, modlitwy i wspólnoty 
– wspólnoty Eucharystii i zwyczajnego 
posiłku. 

Nawiązując do słów Thomasa Mer-
tona, zgadzam się z jego twierdzeniem. 
Nikt z nas nie może zostać sam – i choć 
sytuacja życiowa jest różna, czasem 
trudna i pozornie beznadziejna, zawsze 
zostaje Ten, który daje nadzieję.

Tekst zawierał fragmenty świadectwa pani Urszuli Gumińskiej, pra-
cownika DPS-u im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży. Całość dostęp-
na jest na stronie internetowej WSD Redemptorystów pod linkiem: 
https://wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/

Zgromadzeni 
na świętej Wieczerzy 
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Każde z wyżej wymienionych określeń Eu-
charystii podkreśla inny wymiar liturgii. Jak 
jest w przypadku Wieczerzy Pańskiej? Słowo 
„wieczerza” samo w sobie kieruje myśli na jakiś 
posiłek. Podobnie jest i tutaj: sformułowanie 
„Wieczerza Pańska” akcentuje wymiar uczty, 
ale nie tylko, ponieważ uwydatnia się w nim 
również ofiarniczy charakter Mszy Świętej.

Gdy słyszę słowo „wieczerza”, moje myśli, 
pewnie podobnie jak Wasze, Drodzy Czytel-
nicy, biegną do Ostatniej Wieczerzy i obrazu 
Leonarda da Vinci o tym samym tytule. Czym 
tak właściwie było to wydarzenie? Czy była to 
zwykła kolacja? Wiemy dobrze, dzięki opisowi 
wszystkich czterech ewangelistów, że chodzi 
tu o wieczerzę paschalną. Właściwie, gdy przy-
patrzymy się Ewangeliom, to zauważymy, że 
tylko najważniejsze wydarzenia opisane są przez 
wszystkich Ewangelistów (Zmartwychwstanie 
czy rozmnożenie chleba). Wskazuje to więc nam, 
że zaraz wydarzy się coś niesamowicie ważnego: 
nie mogła to być tylko zwykła kolacja, jaką się 
je każdego dnia. Spójrzmy, czym była wieczerza 
paschalna dla ludzi w tamtym czasie.

To uroczysty, spożywany przez każdego Żyda 
wieczorny posiłek, który jest pamiątką wydarzeń 
z historii Narodu Wybranego, kiedy to Bóg uwol-
nił go z niewoli egipskiej. Możemy o tym prze-
czytać w Księdze Wyjścia (Wj 12, 1-27). Wieczerza 
paschalna (inaczej Pascha) swoją nazwę bierze od 
hebrajskiego słowa Pesach (חַסֶּפ), oznaczającego 
przejście/przeskok Anioła Śmierci nad domami 
Izraelitów, których drzwi były pokropione krwią 
baranka. W trakcie uroczystości najstarszy w ro-
dzinie opowiada najmłodszym całą historię Izra-
elitów od wyzwolenia spod panowania faraona 
aż po czasy obecne. W czasie Paschy spożywany 
był pieczony baranek, przaśny, czyli niekwaszony 
chleb oraz różnego rodzaju gorzkie zioła. 

Uczta paschalna to bardzo rodzinne święto. 
Świadczą o tym choćby przepisy zawarte w Księ-
dze Wyjścia, opisujące spożywanie baranka: miał 
być on tak duży, by rodzina mogła go zjeść i nic 
nie pozostało na następny dzień (Wj 12,4-10). 

Tutaj widzimy pewnego rodzaju nowość 
w Ostatniej Wieczerzy Jezusa, który spożywa 
ją nie w gronie rodziny, ale razem z apostołami. 
Czy aby jednak na pewno? Już w tym miejscu 
możemy dopatrywać się zapowiedzi wspólnoty 
Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa, jednej, 
wielkiej rodziny wierzących.

Przejdźmy teraz do dwóch wymiarów, o których 
wspomniałem na początku. Ten dotyczący uczty 
jest raczej oczywisty. Ostatnia 
Wieczerza Jezusa, jak dobrze 
wiemy, to moment usta-
nowienia sakramentów 
Eucharystii oraz ka-
płaństwa. To właśnie 
wtedy Chrystus „wziął 
chleb w swoje święte 
i czcigodne ręce”, jak 
słyszymy w czasie Mszy 
Świętej, gdy modlimy się 
pierwszą modlitwą euchary-
styczną. Zbawiciel, odmówiw-
szy błogosławieństwo, połamał 
przaśniki i podał swoim 
uczniom, mówiąc: 
„Bierzcie i jedzcie, 
to jest Ciało moje” 
(Mk 14, 22). Tutaj jak 
echo pobrzmiewają 
słowa proroka Izaja-
sza: „Pan Zastępów 
przygotuje dla 
wszystkich ludów 
na tej górze ucztę 
z tłustego mięsa, ucztę z wybornych 
win, z najpożywniejszego mięsa, z naj-
wyborniejszych win” (Iz 25,6). Stół Pana zawsze 
jest suto zastawiony, a na tej Uczcie otrzymujemy 
pokarm i napój zapewniający życie wieczne, po-
karm, po którym nie odczuwa się głodu i napój, po 
którym już się nie pragnie: Ciało i Krew naszego 
Boga, Jezusa Chrystusa. 

W opisach Ewangelistów czytamy, że Jezus 
z uczniami jadł przaśny (niekwaszony) chleb, 

pił wino, śpiewał hymny i wydawać się może, 
że brakuje najważniejszego elementu Paschy: 
baranka. Właściwie, gdy bierzemy tekst Ewan-
gelii dosłownie, nie ma tam mowy o zwierzęciu. 

Dla każdego Żyda byłoby 
to wręcz skandalem, żeby 
Paschę spożywać bez od-
powiednio przygotowa-
nego zwierzęcia ofiarnego. 

Z pomocą przy-
chodzi nam 
Jan Ewan-
gelista, umi-

łowany uczeń 
Jezusa, któ-

ry już od 
począt-
ku nam 
m ó w i , 

kim jest Bara-
nek (por. J 1, 29). 
Ale to jeszcze 
nie koniec, po-
nieważ baranek 
paschalny jest 

obrazem podob-
nym przynajmniej 

w kilku aspektach, 
do Jezusa. Możemy 
powiedzieć, że ta 
starotestamentowa 
ofiara jest zapowie-
dzią Jezusa. Dostrze-
gamy to zwłaszcza 

w Ewangelii św. Jana. 
To właśnie z jego relacji Męki Pańskiej dowiadu-
jemy się, że Jezus kona od południa do godziny 
piętnastej – w tym samym czasie właśnie zabijano 
zwierzęta, które miały być spożyte w czasie Pas-
chy. Gdy czytamy w Księdze Wyjścia, jak należało 
spożyć wieczerzę, słyszymy, że nie wolno było 
łamać barankowi kości. U Jana czytamy, że żołnie-
rze rzymscy połamali golenie dwóch skazańców 
ukrzyżowanych obok Jezusa, Jego kości zaś pozo-

stały nienaruszone. Zamiast tego przebito Mu bok, 
z którego wytrysnęły Krew i Woda. Krew ofiary 
paschalnej skrapiała tylko odrzwia Izraelitów, na-
tomiast Krew Chrystusa skropiła całą ziemię. Tak 
jak krew baranka ocaliła pierworodnych z Izraela, 
tak Jezusowa Krew odkupiła każdego grzesznika, 
a więc każdego z nas. Kolejnym podobieństwem, 
które zaskoczyło mnie chyba najbardziej, jest 
sposób, w jaki baranek paschalny był pieczony na 
ogniu. Możemy dowiedzieć się tego od jednego 
z największych obrońców wiary chrześcijańskiej, 
św. Justyna Męczennika, który działał w II w. 
n.e. Dzięki temu, że żył w czasach rodzącego się 
Kościoła, niedługo po śmierci Zbawiciela i znał 
dobrze tradycje żydowskie, jakie praktykowano 
w Palestynie; z tego też powodu jego świadectwo 
nabiera jeszcze większego znaczenia. W swoim 
dziele Dialog z Żydem Tryfonem pisze: „Baranek 
bowiem podczas pieczenia rozciąga się na kształt 
krzyża, gdyż jeden prosty szpikulec przechodzi 
przez niego od dolnej części ciała aż do głowy, 
a drugi przez grzbiet i do niego przywiązuje się 
nogi baranka”. Zakończmy na tych czterech przy-
kładach: spożywanie baranka – spożywanie Ciała 
Jezusa; zabijanie zwierząt ofiarnych w świątyni – 
śmierć Jezusa na krzyżu; skrapianie odrzwi krwią 
baranka – Krew wypływająca z boku Chrystusa; 
baranek pieczony na konstrukcji przypomina-
jącej krzyż – Jezusowa ofiara krzyża. Widzimy 
dobrze, że Jezus jest prawdziwym Barankiem 
paschalnym. W tych podobieństwach wyraża 
się również ofiarniczy wymiar świętej Wieczerzy, 
którą tak naprawdę Jezus zakończył dopiero na 
drzewie krzyża, na Golgocie, gdzie umarł za nas 
i nasze grzechy. 

Zbliżamy się do czasu upamiętnienia tych 
zbawczych wydarzeń. Życzę wam, Kochani Czy-
telnicy, abyście te tajemnice, które dokonują 
się w czasie każdej Mszy Świętej, przeżywali 
tak, jakbyście byli na Ostatniej Wieczerzy razem 
z uczniami, tak, jakbyście stali razem z Maryją, 
Marią – żoną Kleofasa, Marią Magdaleną i Ja-
nem pod krzyżem Jezusa, bo to dzieje się realnie 
w czasie każdej Eucharystii. 
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PASTERZ,  

o. Zbigniew Bruzi CSsR
Misjonarz w Tuchowie

który jednoczy 
Lud Boży
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„Zgromadzeni na Świetej Wie-
czerzy” – to hasło obecnego 
programu duszpasterskiego 

w Polsce. Te słowa niosą w sobie bardzo bogatą 
treść. Mówią nam one przede wszystkim  
o Panu Bogu, który jako pierwszy organizuje 
i zaprasza na Świętą Wieczerzę - Eucharystię. 
On jest również Kimś, kto pragnie, aby do tej 
wyjątkowej Uczty zasiadł każdy człowiek. Bóg, 
poprzez Jezusa Chrystusa, czyni wszystko, aby 
tak się stało.

W tym świetle należy widzieć również rolę 
i posłannictwo każdego kapłana, który poprzez 
otrzymanie sakramentu święceń staje się pa-
sterzem w imieniu Chrystusa. Co więcej, Pan 
Jezus w nim i przez niego nadal pragnie być 
Dobrym Pasterzem, który szuka owiec, zwłaszcza 
tych zagubionych.

Jakże wielkie i wspaniałe to powołanie: być 
kimś, przez kogo Jezus nieustannie staje się obec-
ny we współczesnym świecie!

Gdy kapłan będzie pamiętał o tym, wtedy 
nawet nie pomyśli, by traktować swoje życie  
i posługę jako zawód. Będzie to „dawanie życia, 
aby owce miały je w obfitości” (J 10, 10).

Stąd płynie wniosek, że kapłan powinien 
tak jak Chrystus starać się o to, by gromadzić 
ludzi przy sobie. Oczywiście nie on tu będzie 
najważniejszy – posłuży tylko jako znak (najle-
piej bardzo zaangażowany), który doprowadzi 
innych do samego Pana Boga. Cokolwiek więc 

będzie robił, musi mieć na uwadze z jednej strony 
powołanie otrzymane od Chrystusa: „Ludzi bę-
dziesz łowił”(Łk 5, 10), z drugiej zaś będzie dążył 
do przyprowadzenia do Jezusowej owczarni 
każdego człowieka.

Z pewnością wielu dostrzega, jak liczni są 
kapłani, starający się wypełnić to zadanie. 

Widać ich choćby w internecie. Działalność 
niektórych z nich jest naprawdę bogata, a oglą-
dalność ich wystąpień zadziwia. Ich nazwiska 
przyciągają jak magnes, oni sami zaś stają się 
prawie wyrocznią w każdej sprawie. Tu jednak 
tkwi niebezpieczeństwo stania się celebrytą, dla 
którego najważniejsze będzie otrzymanie jak 
największej ilości „łapek w górę”.

Dla redemptorystów najważniejszym sposo-
bem gromadzenia Ludu Bożego jest bezpośrednie 
głoszenie Ewangelii. Czynią to głównie poprzez 
prowadzenie misji i rekolekcji parafialnych oraz 
tzw. duszpasterstwo zwyczajne. Niejeden du-
chowy syn św. Alfonsa może pochwalić się 
setkami przeprowadzonych misji i rekolekcji, 
które gromadziły niejednokrotnie znaczny procent 
wiernych w danej wspólnocie.

Prowadzenie parafii na wzór św. Klemensa 
Hofbauera (na zasadzie misji nieustannej) to 
druga płaszczyzna, na której dokonuje się dzieło 
gromadzenia Ludu Bożego. 

Obecnie to zadanie jest ogromnie utrudnione 
ze względu na panującą pandemię. Przywołajmy 
choćby to, co działo się prawie rok temu.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2020. 
Na świecie trwa pandemia koronawirusa, której 
doświadcza również Polska. Jednym ze sposobów 
walki z nią jest utrzymywanie dystansu między 
ludźmi czy wręcz izolacja, dotyczy to również 
kościołów. 

W czasie, kiedy zwyczajnie w świątyniach 
gromadzi się wyjątkowo wielu wiernych, drzwi 
w zasadzie zostały przed nimi zamknięte. Cele-
browanie wszystkich świątecznych uroczystości 
było ograniczone do kapłanów oraz zaledwie 
kilku osób z asysty.

Dla każdego księdza było to przeżycie niezwy-
kle trudne, bo pierwsze tego rodzaju w życiu. 
Przede wszystkim jednak trudność ta wynikała 
z faktu, że kapłan jest przecież dla ludu, nie dla 
siebie samego.

Niektórzy duchowni wręcz płakali w tym 
czasie przy ołtarzu, widząc przed sobą puste ław-
ki. Nawet świadomość ewentualnej transmisji 
danej uroczystości nie mogła ukoić tego bólu.

Oto jedno z jakże trudnych kapłańskich do-
świadczeń: powołany do tej szczególnej posługi 

żyje bowiem po to, aby gromadzić lud i posilać 
go słowem Bożym oraz sakramentami. Kapłan 
bez tego traci niemalże sens istnienia. 

Trudne okoliczności są jednak również wyzwa-
niem dla kapłana jako pasterza. Czas pandemii 
dla wielu okazał się dobrą okazją, aby poszukać 
nowych form docierania do swoich wiernych, 
do bycia z nimi i dla nich.

Najpierw należy przypomnieć sobie, że kapłan 
jest z ludu wzięty i dla niego ustanowiony. Z tego 
będzie wynikało nie tylko pragnienie „łowie-
nia” w Boże sieci ludzi i przebywania z nimi, ale 
również szukanie najlepszych możliwych form 
tej posługi.

W czasach, kiedy wszyscy jesteśmy wzywani 
do zachowania dystansu i pozostawania w do-
mach, kiedy nabraliśmy ogromnego lęku, aby 
z jednej strony nikogo nie zarazić, a z drugiej 
samemu nie ulec zakażeniu, trzeba nam ludzi 
odważnych, którzy rozsądnie, ale jednocześnie 
bez przesadnej paniki staną na wysokości zadania. 
Jest to tym bardziej istotne, że im trudniejsze cza-
sy, tym większego umocnienia potrzebują ludzie.
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Oto konkretne sposoby, przez które kapłan-
-pasterz może i powinien zbierać i jednoczyć lud 
sobie powierzony:

1. Sprawowanie sakramentów 
Czasy apokaliptyczne są dla niektórych oka-

zją, aby może pierwszy raz od dłuższego czasu 
poważnie spojrzeć na swoje życie. Z tego wzglę-
du zapewnienie dostępu do spowiedzi, do Mszy 
Świętej, Komunii oraz namaszczenia chorych są 
i powinny być działaniami, które intensyfikują się 
w takich okolicznościach.

Można słyszeć chociażby o Francji czy Anglii, gdzie 
utworzyło się „podziemie” do sprawowania Eucha-
rystii ze względu na całkowity zakaz jej celebrowania  
z udziałem wiernych. Człowiek naprawdę wierzący 
nie wyobraża sobie życia bez Sakramentu Ołtarza, 
stąd takie konspiracyjne działania. Chwała tym 
kapłanom, którzy nie boją się tak postępować. 
Z pewnością dobro duchowe wiernych jest o wiele 
ważniejsze, niż jakieś, nieraz bardzo dziwnie skiero-
wane tylko na sferę religijną, obostrzenia.

2. Głoszenie słowa Bożego
Słowo Boże jest po to, by człowiek żyjący 

w ciemności znalazł światło, dlatego im trudniej-
sze czasy, tym bardziej ożywione powinno być 
przepowiadanie Ewangelii. Kapłan jest wezwany, 
aby sam najpierw żył nią na co dzień. Dopiero 
wtedy w jej świetle będzie mógł ukazywać lu-
dziom sobie powierzonym ich życie. Powinien 
stawiać Słowo jako lampę na czasy ciemności  
i nieważne, że jest mało osób w kościele, gdyż liczba 
nie ma tu chyba znaczenia. Trzeba wręcz zauważyć 
tych odważnych, którzy przychodzą na Mszę Świętą 
i karmić ich obficie przesłaniem Ewangelii.

3. Zwyczajne bycie dla ludzi
Kapłan może oczywiście zamknąć się w bez-

piecznej plebanii i wytłumaczyć się jakimś zagroże-
niem czy nałożonymi ograniczeniami, jednak jego 
powołanie jest inne. Iluż heroicznych duchownych 
było z ludźmi w najtrudniejszych sytuacjach, by ich 
umacniać, pocieszać i zapewniać poczucie, że nie są 
zostawieni sami sobie? Dawanie sygnału: „Jestem 

dla was!” to chyba najprostszy sposób poświęcania 
się dla innych. Za tym pójdą konkretne działania 
wynikające z potrzeb wiernych.

W przeciwnym razie wiele osób zostanie pozba-
wionych sakramentów przed śmiercią, a iluż będzie 
miało poczucie opuszczenia w dniach choroby…

4. Modlitwa
Papież Franciszek w liście do kapłanów z okazji 

160-tej rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianney’a 
pisał tak:

Modlitwa pasterza karmi się i uciele-
śnia w sercu Ludu Bożego. Nosi znaki ran 
i radości powierzonych mu ludzi, które 
w milczeniu przedstawia Panu, aby zostali 
namaszczeni darem Ducha Świętego. Jest to 
nadzieja pasterza, który ufa i walczy, aby Pan 
zechciał uleczyć naszą kruchość, tę osobistą 
i naszych wspólnot. 

Kapłan-pasterz jest tym, który reprezentuje po-
wierzony mu lud przed Panem, dlatego modlitwa za 
wiernych, najlepiej wraz z nimi, jest tak ważna i winna 
zajmować w życiu kapłańskim znaczące miejsce. 

Szczególną formą tej modlitwy powinna w tym 
czasie stać się adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Kapłan, który w imieniu swego ludu idzie przed 
tabernakulum, by tam trwać i wstawiać się za 
powierzonymi sobie owcami, to pasterz stający na 
wysokości zadania. To jest szczególnie ważne, gdy 
sami wierni mają ograniczony dostęp do kościołów. 

Nie będzie to żadnym chwaleniem się, 
gdy będzie po prostu zapewniał: „Jestem  
w waszym imieniu, jestem w waszej intencji przed 
Panem. Trwam przed Nim godzinami, by wyprosić 
wam potrzebne łaski”. 

Niech więc słowa Zgromadzeni na Świętej Wie-
czerzy będą dla wszystkich duchownych zaprosze-
niem do ożywienia swej gorliwości, by wierni bez 
problemów mogli odpowiedzieć na wezwanie do 
jednoczenia się wokół Chrystusa – szczególnie na 
Eucharystii – i w niej znajdowali siły do zmagania 
się z trudami codzienności.
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 Po co nam

o. Tomasz Jarosz CSsR
Wykładowca WSD

muzyka?
Rola muzyki w jednoczeniu Ludu Bożego

„Muzyka jest sztuką, której two-
rzywem są percypowane przez 
ludzi dźwięki wytwarzane 

przez nich głosem i/lub za pomocą instrumen-
tów muzycznych” – ta definicja, zaczerpnięta 
z Wielkiej encyklopedii powszechnej PWM, stała 
się dla mnie inspiracją, do podjęcia próby analizy 
kwestii wskazanej w tytule niniejszego artykułu. 
Zwraca ona bowiem uwagę na rzeczy istotne, 
porządkuje chaos myśli, któremu można by ulec, 
opisując zagadnienie, z którym bądź co bądź 
spotykamy się niemalże na co dzień. Muzyka 

wylewa się bowiem z radia, smartfonów, do-
ciera do nas z głośników na stacjach kolejowych 
i przystankach metra. Jesteśmy w dużej mierze jej 
konsumentami, nie zastanawiając się, czym ona 
naprawdę jest i w jaki sposób na nas oddziałuje.

Źródłem muzyki są emocje. Wystarczy tylko 
posłuchać dyskusji na Autostradzie Słońca między 
włoskim policjantem i jego rodakiem kierowcą. 
Nie ma tutaj mowy o spokojnej wymianie zdań; 
słowa wypowiadane są na różnych wysokościach 
dźwięku, układają się w pasaże. Przypomina mi 
się moja pierwsza wizyta w Akademii Muzycznej 

w Krakowie, gdy jedna z moich później-
szych koleżanek śmiała się w sposób 
jednoznacznie kojarzący się z melodią 
wyjętą „żywcem” z arii Królowej Nocy, 
z Czarodziejskiego fletu W. A. Mozarta. 
Emocje można wyrażać również grą na 
instrumentach. Mam nadzieję, że nie 
będzie miał mi tego za złe jeden z moich 
współbraci, gdy wspomnę, z jaką pasją 
wyżywa się na fortepianie, dając upust 
swoim odczuciom. Słuchając skrzypiec 
w rękach mistrza, często ulegamy po-
kusie domysłów, o czym w danej chwili 
gra albo co swoją grą chce wyrazić. Pole 
interpretacji zawęża się, gdy muzyka jest 
połączona ze słowem bądź, gdy mu to-
warzyszy. Samo słowo zaś w połączeniu 
z muzyką ulega wzmocnieniu, wzboga-
ceniu o stany niewyrażalne werbalnie.

Wspomniałem, że muzyka wypływa 
z emocji, a nawet do pewnego stopnia 
jest ich wyrazem. Dobrze wiemy, że 
emocje bywają rozmaite. Istnieją nie 
tylko radość, szczęście czy euforia, ale 
również smutek, melancholia i rozpacz; 
ostatnimi czasy spotykamy się poza tym 
z agresją, wściekłością, nieraz buntem. Te 
i wiele innych uczuć należą do naszego 
świata i są wyrażane również za pomocą 
muzyki. Szczęśliwi są ci wszyscy, którzy 
potrafią wyrazić swoje emocje, szczegól-
nie ci, którzy umieją wyrazić je twórczo. 
Może dać do myślenia fakt, że dzieci po-
zbawione zmysłu wzroku dużo lepiej się 
rozwijają, aniżeli te pozbawione słuchu 
– są one bowiem w stanie wyrazić swoje 
przeżycia, dać im upust. Muzyka bardzo 
w tym pomaga, ponieważ prezentuje 
rozmaite stany wewnętrzne. Jej wartość 
jest tym większa, im lepiej potrafi to 
zrobić; w moim zaś przekonaniu jest tym 
wartościowsza, im więcej pozytywnych, 
twórczych strun jest w stanie poruszyć 
w człowieku.
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Muzyka odgrywa istotną rolę także w życiu 
wiernych. Papież Franciszek podczas audiencji 
generalnej 12 czerwca 2013 roku skrótowo przy-
bliżył tę myśl. Po pierwsze, zwrócił uwagę, że 
wszyscy ludzie są wezwani do udziału w Ludzie 
Bożym, niemniej jednak jego członkami stają się 
ci, którzy narodzą się na nowo z wody i Ducha 
Świętego - przyjmą wiarę w Chrystusa i chrzest 
święty; wymagana jest więc czynna odpowiedź 
człowieka na dar Boży. Zadając zatem pytanie, 
jaką rolę odgrywa muzyka w jednoczeniu Je-
zusowej owczarni, powinniśmy się skupić na 
Kościele jako wspólnocie wierzących. Szczytem 
działalności Kościoła jest święta liturgia, obej-
mująca Eucharystię, Liturgię Godzin i sakramen-
ty. Wiemy dobrze z własnego doświadczenia, że 
towarzyszy jej muzyka; warto jednak zdać sobie 
sprawę z tego, że jest ona konstytutywnym, 
a więc niezbywalnym elementem uroczystej 
celebracji. Ze szczególną mocą jest to podkre-
ślane w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła. Myślę, że i dla nas jest to zrozumiałe, 
zważywszy na rolę, jaką w ludzkim życiu odgry-
wają emocje. Niepodobna, żeby człowiek wiązał 
tylko część swojej osobowości z wyznawaną 
wiarą. Wzorem dla każdego chrześcijanina jest 
bowiem Jezus Chrystus, który oddał się Ojcu 
całkowicie dla naszego zbawienia. Musi się 
oczywiście przy tej okazji zrodzić pytanie: jaka to 
miałaby być muzyka, która wyrażałaby emocje 
chrześcijanina? Już papież św. Pius X w motu 
proprio Inter pastoralis officii solicitudines z 1903 
roku stwierdził, że winna się ona cechować 
świętością i doskonałością formy. Ten wymóg 
formalny zderza się z naszym wyobrażeniem 
o muzyce w ogóle, słabą edukacją w tym za-
kresie, z nieumiejętnością wyrażania uczuć 
w śpiewie czy grze na instrumencie oraz z „kon-
sumpcjonizmem muzycznym”. Pandemiczne ob-
ostrzenia w życiu społecznym obnażyły również 
słabe przywiązanie wiernych do liturgii. Coraz 
więcej członków Kościoła dochodzi do wniosku, 
że może się bez niej obyć. Inaczej sprawa ma 
się z tymi, którzy mają doświadczenie liturgii 

pięknej, dobrze przygotowanej – również pod 
względem muzycznym. Ileż poczucia mocy 
wspólnoty daje np. wspólny śpiew hymnu 
Ciebie Boga wysławiamy! W czasach ucisku 
komunistycznego ze łzami śpiewaliśmy Boże, 
coś Polskę, czując potężne oparcie w umiejętnej, 
pełnej ekspresji grze na organach. Ileż wzruszeń 
przynoszą słowa przeistoczenia śpiewane solo 
przez kapłana czy doksologii przez gromki chór 
celebransów! Gdy zaś na uwielbienie zabrzmi 
słodka polifonia mistrza Palestriny, łatwiej jest 
zatopić się w Bogu, który przyszedł na ziemię, 
by dać się nam jako pokarm. Takie okoliczności 
pozwalają rzeczywiście poczuć się wspólnotą 
i zatęsknić za nią zarazem. Do takiego Kościoła 
chce się wracać i nikomu, kto tego doświadczył, 
nie trzeba tłumaczyć, że transmisja telewizyjna, 
internetowa czy radiowa to tylko namiastka.

Liturgia w sensie ścisłym nie wyczerpuje 
oczywiście aktywności członków Kościoła. 
„Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje 
imię, tam jestem wśród nich”, czytamy w Ewan-
gelii wg św. Mateusza. Tę obecność dostrzega 
się namacalnie, gdy mówi się z miłością o Bogu 
wśród bliskich sobie osób. Ta miłość przynosi 
radość, którą najlepiej wyśpiewać, wygrać. Po 
każdym Bożym Narodzeniu można usłyszeć 
lub przeczytać świadectwa rodzin, które spę-
dziły cały wieczór na wspólnym kolędowaniu. 
Spotkaniom modlitewnym młodzieży często 
towarzyszy popularna muzyka religijna i pio-
senki śpiewane przy akompaniamencie gitary. 
Można wśród nich odnaleźć prawdziwe perełki, 
które zachwycają prostotą i wysokim poziomem 
muzycznym. Ich forma rzeczywiście ma swoje 
źródło w muzyce popularnej, ale natchnienie, 
w którym powstają oraz oddanie Bogu nadają 
im charakter sakralny. Nad doskonałością formy 
trzeba pracować, ale przede wszystkim śpiewać 
i grać, bo właśnie praktyka czyni mistrzem. 
Ogromną rolę w tworzeniu dobrych wzorców 
takiej muzyki odgrywają sacrosongi (festiwale 
muzyki sakralnej – przyp. red.), na których różne 
zespoły rywalizują ze sobą i zdobywają nagrody, 

by w dalszej kolejności prowadzić warsztaty 
muzyki religijnej. Szczególnie wartościowe 
piosenki mogą się stać również narzędziem, 
które można wykorzystywać w katechezie, 
pozwalają one bowiem lepiej sobie przyswajać 
usłyszane treści.

Kościół namawia do gromadzenia się na 
koncertach muzyki religijnej. Jeżeli są na nich 
grane utwory dawnych mistrzów, które nie-
gdyś były wykorzystywane w liturgii, koncerty 
te mogą się odbywać w świątyniach i takie 
wydarzenia rzeczywiście mają miejsce. Przy 
takiej muzyce wierni nie tylko jednoczą się we 
wspólnym przeżywaniu dzieła, ale otrzymują 
często również solidną porcję wiedzy religij-
nej – wystarczy tylko poprzedzić wydarzenie 
stosownym komentarzem i ująć je w ramy 
kapłańskiego błogosławieństwa.

W wielu miejscach odbywają się również 
koncerty plenerowe, gdzie mogą się dzielić 
swoją wiarą również ci muzycy, którzy zaj-
mują się muzyką świecką, a wyszli czasem ze 
środowisk przepełnionych wrogością wobec 
Kościoła. W pewnych okolicznościach okazuje 

się bowiem, że ich świadectwo trafia do ludzi 
znajdujących się daleko od Boga, może się 
zatem stać formą preewangelizacji. Człowiek, 
który mówi bądź śpiewa o swojej bezradności, 
złości, niezgodzie na rzeczywistość, wcale nie 
musi być daleko od Chrystusa. Jego emocje 
w gruncie rzeczy towarzyszą w jakimś stopniu 
nam wszystkim, bez względu na to, na jakim 
etapie rozwoju duchowego się znajdujemy.

Papież Franciszek naucza, że misją Ludu 
Bożego „(…) jest bycie znakiem miłości Boga, 
(…) niesienie w świat Bożej nadziei i zbawie-
nia”. Muzyka może stać się doskonałym no-
śnikiem takiego przesłania pod warunkiem, 
że wybrzmiewa z serca oddanego Bogu i jest 
stale udoskonalana. Ważne jest również to, by 
wybrzmiewała we właściwym miejscu. Uwa-
żam, że Kościół potrzebuje pieśni, by się przy 
niej jednoczyć jak przy sztandarze, by poczuć 
się wspólnotą.

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

o. Ryszard Bożek CSsR,
Wykładowca WSD

liturgia 
eucharystyczna

Zacznę od doświadczenia życia. Nie tak 
dawno, pewna siostra zakonna opo-
wiadała mi, że poszła na Mszę Świętą 

w rycie trydenckim. Zaznaczę, że siostra jest po 
studiach teologicznych na KUL-u, posiada więc 
odpowiednie wykształcenie, żeby co nieco zrozu-
mieć w czasie Mszy Świętej. Okazało się jednak, 
że nic z tego nie „pojęła”, ponieważ wszystko 
(poza czytaniami mszalnymi) było po łacinie, 
której już dawno nie używała. Powiedziała mi, 
że teraz docenia bardziej Mszę Świętą w języku 
ojczystym, na której nie jest tylko 
biernym obserwatorem. 

Emerytowany papież Benedykt 
XVI w jednym ze swoich niedaw-
nych esejów napisał, że w ostatnich 
czasach nastąpiło osłabienie wiary 
w Boga i że: „Także my, chrześcijanie 
i księża wolimy nie mówić o Bogu, 
ponieważ taka mowa nie wydaje 
się praktyczna”. Zarzut bardzo moc-
ny. Nabiera on szczególnego zabar-
wienia w kontekście dalszych słów 
emerytowanego papieża, w których 
stwierdza, że powinniśmy zastano-
wić się nad tym, jak sprawowana jest 
Najświętsza Eucharystia. Benedykt XVI 

pisze: „Musimy zrobić wszystko, aby chronić 
dar Najświętszej Eucharystii przed nadużyciami. 
Nasze podejście do Eucharystii, może jedynie 
budzić niepokój”.

Ta radykalna ocena, wyraźnie sugerująca osła-
bienie wiary w Eucharystię, ma niestety swoje 
podstawy. Nadużycia liturgiczne nie tylko i nie 
przede wszystkim dotyczą jakichś niewłaściwych 
zachowań w czasie Mszy Świętej, ale raczej we-
wnętrznej postawy odprawiających i pozostałych 
jej uczestników. Osłabienie wiary dotyczy za-

sadniczo dwóch fun-
d a m e n -
t a l n y c h 

aspektów 
liturgii eu-

charystycz-
nej: wiary 
w rea lną 
o b e c n o ś ć 
Jezusa pod 
pos tac ia-
mi  ch le-
ba i wina 
oraz wiary 

w uobecnie-
nie w czasie 

Mszy Świętej ofiary Jezusa na krzyżu. Msza 
Święta nie tylko nie jest dzisiaj w pełni rozumiana 
– tak uważa Benedykt XVI – ale współcześnie 
została ona przez wielu katolików zdewaluowana 
do zwykłego ceremonialnego gestu.

Mamy więc do czynienia z wyraźnym spad-
kiem temperatury miłości do Eucharystii. I rze-
czywiście ten wyznacznik można potraktować 
także jako wyznacznik temperatury miłości do 
Boga. Pokazuje bowiem, że coś nie działa na 
poziomie serca wiary Kościoła katolickiego. 
Ważniejszym od Boga, staje się bezmyślny udział 
w ceremonii liturgicznej przy okazji codziennych 
uroczystości, ślubów, pogrzebów i chrztów. I że 
bardzo wielu katolikom przestała się ona kojarzyć 
z ofiarą Jezusa na krzyżu i Jego realną obecnością. 

Myślę, że słowo klucz to słowo „zaliczyć”. 
Właśnie tak można potraktować swoją reli-
gijność. Można całe życie po prostu zaliczać 
wymagane obrzędy. Mentalność „zaliczania” 
zaczęła dominować w naszym myśleniu i dzia-
łaniu. Mało przemyślane, przemodlone i często 
zewnętrzne zachowywanie obyczajów sprawia, 
że i dzieci przestają zastanawiać się nad tym, 
w czym rzeczywiście uczestniczą. 

W soborowej i jednocześnie pierwszej Kon-
stytucji „O liturgii” zapisano, że reforma liturgii 
musi iść w kilku kierunkach: liturgia jest szczytem 
i źródłem życia Kościoła; czynne uczestnictwo 
w liturgii należy do całego kapłańskiego ludu; 
liturgia jest epifanią Kościoła; zachowanie istoty 
rytu rzymskiego z możliwością adaptacji, sto-
sownie do regionów i narodów; zachowanie 
zdrowej tradycji, ale także otwarcie się na postęp. 
Realizacja tych celów wymaga zastosowania od-
powiednich środków, takich jak: język zrozumiały 
dla wiernych; dowartościowanie słowa Bożego; 
formacja duchowieństwa i katecheza wiernych; 
modlitwa i śpiew w języku narodowym; reforma 
tekstów i obrzędów religijnych. 

Tak więc według Soboru Watykańskiego II 
głównym celem reformy i odnowy liturgii jest 
świadome i czynne w niej uczestnictwo, aby 
liturgia była szczytem i źródłem uświecającej 

misji Kościoła, a wierni obficie czerpali z niej 
życie Boże. Św. papież Paweł VI w jednym ze 
swoich przemówień powiedział, że: „Kościół nie 
boi się nowości - żyje nią. Podobnie jak drzewo 
z trwałego i życiodajnego korzenia, tak on na 
każdy etap historii czerpie z siebie swoją wiosnę”. 

Ważnym słowem Konstytucji o liturgii jest 
słowo „uczestnictwo”. Odnowa liturgii w duchu 
Soboru ma polegać na tym, aby wierni rozumieli 
to, co mówi kapłan i uczestniczyli w obrzędach; 
aby nie byli jedynie słuchaczami, „milczącymi 
widzami”, ale żywymi uczestnikami Ofiary. Jako 
kapłański Lud Boży powinni odpowiadać na 
wezwania kapłana i razem z nim tworzyć wspól-
notę. Takiemu uczestnictwu pomaga nie tylko 
ołtarz zwrócony do ludu, ale również odstąpienie 
od łaciny. W modlitwach wierni posługują się 
takim językiem, którym rozmawiają między 
sobą. W ten sposób, mówił papież Paweł VI, 
dotąd usta nieme i jakby zamknięte, w końcu 
zostają otwarte, a całe zgromadzenie dialoguje 
z celebransem, odpowiadając na jego wezwania. 

Uczestnictwo w liturgii nie może być jedynie 
zewnętrzne przez postawy, gesty, słowa, śpiew, 
ale również wewnętrzne, oparte na żywej wierze 
i miłości do obecnego w niej Chrystusa. W ten 
sposób Kościół pragnie powrotu do źródeł, które 
potwierdzają aktywność całego zgromadzenia. 
Uczestnictwo w liturgii powinno mieć nastę-
pujące trzy cechy: najpierw ma być świadome 
– w tym celu konieczna jest formacja, następnie 
czynne i osobiste, wreszcie wspólnotowe. Dlate-
go najważniejszym zadaniem duszpasterzy jest 
odpowiednia liturgiczna i teologiczna formacja 
wiernych, mająca na celu wyjaśnienie istoty 
liturgii i jak powinno się w niej uczestniczyć. 
Wielką pomocą w przybliżaniu wiernym treści 
sprawowanej liturgii jest przede wszystkim zro-
zumiały dla nich język. 

Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii powin-
no być radosne. To On sam chleb i wino, symbole 
ludzkiej pracy, przemienia w duchowy pokarm 
i On może duchowo przemieniać uczestniczących 
w niej wiernych. Trzeba wskazać, że wierni nie 
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powinni koncentrować swojej uwagi jedynie na tym, co widoczne dla oczu, 
gdyż liturgia nie jest przedstawieniem do oglądania. Dobrze jest śledzić teksty 
liturgiczne, zobaczyć wcześniej czytania biblijne przeznaczone na konkretny dzień. 
Nie można zadowolić się bierną obecnością, ale konieczne jest osobiste zaan-
gażowanie, słuchanie słowa Bożego i śledzenie akcji liturgicznej. Dla czynnego 
uczestnictwa w Eucharystii duże znaczenie mają muzyka i sztuka. Odnowiona 
liturgia wymaga śpiewu całego zgromadzenia, a nie tylko jakiejś grupy osób 
czy samej scholii. Muzyka powinna być także radosną modlitwą, przyczynić się 
do jedności całego zgromadzenia, wzbogacać liturgię i nadawać jej uroczysty 
charakter. Ważna jest rola sztuki: najpierw jej funkcjonalność, tzn. ma być także 
kultem Boga i językiem modlącej się wspólnoty. Sztuka może przybierać różne 
formy stosownie do miejsca i czasu, byleby godnie służyła liturgii i pomagała 
wiernym w modlitwie. Ważnym w tym miejscu jest przypomnienie, że „liturgia 
jest dla ludzi, a nie ludzie dla liturgii”. 

Niech podsumowaniem tego artykułu będą słowa Jana Pawła II z encykliki 
„Ecclesia de Eucharistia” z 2003 roku: „Podczas moich licznych podróży miałem 
okazję zaobserwować we wszystkich stronach świata, jak bardzo ożywiający 
jest kontakt pomiędzy celebracją Eucharystii, a formami, stylami i wrażliwością 
różnych kultur. Dostosowując się do zmieniających się warunków czasu i prze-
strzeni, Eucharystia zapewnia pokarm nie tylko pojedynczym osobom, lecz całym 
ludom, i kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem. Potrzeba jednak, 
aby to ważne dzieło przystosowania było spełniane z nieustanną świadomością 
niewypowiedzianej tajemnicy, wobec której staje każde pokolenie. «Skarb» jest 
zbyt wielki i cenny, żeby ryzykować jego zubożenie czy też narażenie na szwank 
przez eksperymenty, bądź praktyki wprowadzane bez uważnej oceny ze strony 
kompetentnych władz kościelnych” (nr 51). 

I dalej, w numerze 52, papież pisze: „Czuję się zatem w obowiązku skierować 
gorący apel, ażeby podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej normy litur-
giczne były zachowywane z wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem 
autentycznej eklezjalności Eucharystii; takie jest ich najgłębsze znaczenie. Liturgia 
nie jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólnoty, 
w której jest sprawowana tajemnica. Apostoł Paweł był zmuszony skierować 
naglące słowa do wspólnoty w Koryncie z powodu poważnych uchybień w ce-
lebracji eucharystycznej, którą sprawowali podzieleni (skísmata), tworząc różne 
frakcje (airéseis) (por. 1Kor 11, 17-34). Również w naszych czasach posłuszeństwo 
normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i docenione jako odbicie 
i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej cele-
bracji Eucharystii. Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę Świętą według norm 
liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób 
dyskretny, lecz wymowny swą miłość do Kościoła. (…) Nikomu nie można 
zezwolić na niedocenianie powierzonej nam tajemnicy: jest ona zbyt wielka, 
ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która 
nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego”.
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o. Stanisław Paprocki CSsR
Student biblistyki

The highway to Heaven 

– autostrada  
do nieba

Przed laty grupa muzyczna „Stróże Poranka” 
śpiewała piosenkę o tytule „Drogi”. Oto 
fragment zaczerpnięty z pierwszej zwrotki: 

W życiu dróg wiele jest.
Którą wybrać, jak iść?
Nie wiemy.
W każdej z nich inny cel
inna trudność i sens,
czy dojdziemy?

Różnymi drogami możemy dotrzeć do 
obranego przez nas celu, lecz bez wątpienia 
najlepsze, bo najszybsze i statystycznie naj-
bezpieczniejsze z nich to autostrady, które 
gwarantują stosunkowo łatwą i przyjemną 
podróż. Autostrady mają co najmniej po 
dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach, 
pas awaryjny i bezkolizyjne skrzyżowania, 
są podzielone na odcinki i dobrze oznako-
wane, mają więc jasną perspektywę celu. 

Autostrada pozwala na szybką komu-
nikację pomiędzy miastami. Najbardziej 
popularne autostrady obok przypisanych 
do nich numerów mają również swoje 
nazwy, jak np. słynna, włoska „Auto-
strada Słońca”.

W centralno-zachodniej części 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
położony jest stan Wyoming (czyt. 
łajoming). Jest to dziesiąty co do 
wielkości stan w USA, ale za to 
o najmniejszej liczbie ludności. 
Wyoming leży u stóp Gór Ska-
listych. W tym właśnie stanie, 
w pobliżu Fort Bridger znajduje 
się legendarny odcinek drogi 
nr I-80 nazwany „Highway to 
Heaven” (autostrada do nieba). 

Patrząc na zdjęcie w tle, 
bez trudu domyślamy się 
dlaczego, ten odcinek drogi 
otrzymał to miano. Chmury 
niemal stykają się z drogą 
prowadząc nas w wyobraź-
ni jakby w inny wymiar. 
Myślę, że warto zwrócić 
uwagę na angielską na-
zwę tej autostrady. Język 
angielski posiada dwa 
różne słowa na określe-
nie polskiego wyrazu 
„niebo”. Pierwsze to 
„Sky” a drugie „He-
aven”. Ludzie okre-

ślają autostradę I-80 jako „Highway to Heaven”, 
a nie „Highway to Sky”. Rzeczownik „Sky” opi-
suje to niebo, na którym widzimy chmury, 
gwiazdy, księżyc czy słońce, po którym latają 
samoloty lub z którego pada deszcz. Natomiast 
wyrażenie Heaven oddaje rzeczywistość nieba, 
w którym mieszka Bóg, gdzie przebywa On 
wraz z aniołami i świętymi oraz gdzie znajduje 
się upragniony przez ludzi raj. 

Moglibyśmy zapytać, czy istnieje taka droga, 
która łączy Boga z człowiekiem? 

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest 
twierdząca i została zanotowana przez św. Jana 
apostoła w czwartej Ewangelii; co więcej sam 
Jezus Chrystus udzielił nam na to pytanie odpo-
wiedzi, kiedy zaczepiony przez apostoła Filipa 
mówił, że jest Drogą, Prawdą i Życiem, i że nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez 
Niego (por. J 14,6). 

Dobrze tę odpowiedź Chrystusa rozumiał 
błogosławiony Carlo Acutis. Carlo urodził się 
3 maja 1991 roku w Londynie w Anglii. Kie-
dy Carlo miał 5 miesięcy jego rodzice powró-
cili do Włoch i zamieszkali w Mediolanie.  

Od wczesnego dzieciństwa wielką radością 
Carla była Msza Święta. Jego nad wyraz dojrzała 
wiara oraz gorące pragnienie serca, by przyjąć 
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Pana Jezusa, sprawiły, że Carlo przystąpił do 
pierwszej Komunii św. mając zaledwie siedem 
lat, czyli dwa lata wcześniej niż jego rówieśnicy, 
aby to było możliwe Carlo musiał zdać egzamin 
przeprowadzony przez abp. Pasquale Macchie-
go. Począwszy od roku 2002 Carlo przyjmował 
Eucharystię niemal codziennie. 

Carlo pragnął przyjmować Pana Jezusa tak 
często, jak to tylko było możliwe, by móc wraz 
z Nim przeżywać kolejne dni swego życia. Eu-
charystię nazywał swoją „autostradą do nieba”. 
Carlo często powtarzał: „im więcej Eucharystii 
przyjmujemy, tym bardziej stajemy się podobni 
do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak 
raju”. Po Mszy Świętej Carlo często zostawał 
jeszcze na długie chwile w kościele, żeby ado-

rować Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakra-
mencie. Carlo miał w sobie ogromne pragnienie 
bliskości Jezusa, dlatego też co tydzień przystę-
pował do sakramentu pokuty i pojednania, aby 
stale być gotowym na spotkanie z Nim. Carlo 
nawet grzechy powszednie uważał za ciężar dla 
duszy. Program życia tego młodego świętego 
koncentrował się na Jezusie. Carlo mawiał: „być 
zawsze zjednoczonym z Jezusem - oto mój plan 
na życie”. Pragnął żyć z Jezusem, wszystko czynić 
dla Niego i w Nim trwać jak szczep w winnym 
krzewie (por. J 15, 1-11). 

Carlo twierdził, że kompasem naszego życia 
powinno być słowo Boże, z którym człowiek 
wierzący winien się nieustannie konfrontować, 
aby badać czy zmierza we właściwym kierunku, 

tj. w kierunku Nieba. Jednakże, abyśmy mogli 
osiągnąć tak wzniosły cel, potrzebujemy odpo-
wiedniej dla nas pomocy. Przyjmowane przez 
nas sakramenty i zanoszone z wiarą modlitwy 
są zbawiennymi środkami wspomagającymi nas 
podczas ziemskiego pielgrzymowania.

Carlo często zastanawiał się, dlaczego ludzie 
potrafią ustawiać się w niemal kilometrowych 
kolejkach, w których cierpliwie stoją całymi 
godzinami, aby wziąć udział np. w koncercie 
rockowym, lub aby obejrzeć najnowszy film na 
ekranie kina, ale nikt nie stoi w takich kolejkach 
do Jezusa, który czeka na nas w Eucharystii. 
Carlo wyjaśniał, że ludzie nie zdają sobie sprawy 
z tego, co tracą, bo w przeciwnym razie kościoły 
byłyby tak przepełnione, że ciężko byłoby wejść 
do środka. 

Carlo często zwracał uwagę, że w Najświęt-
szym Sakramencie Jezus jest obecny w taki 
sam sposób, jak 2000 lat wcześniej w czasach 
Apostołów. Jednak wówczas, aby spotkać Je-
zusa, ludzie byli zmuszeni ciągle się przenosić, 
idąc za Nim z jednego miejsca na inne. My, 
współcześnie, mamy dużo więcej szczęścia, 
gdyż możemy Go znaleźć w kościele, tak blisko 
naszego domu.

Carlo uważano za geniusza komputerowego, 
gdyż poziomem swojej wiedzy dorównywał 
ówczesnym studentom informatyki. Jego dzie-
łem jest podlinkowany do oficjalnej witryny 
Watykanu serwis www.miracolieucaristici.org 
Można tam znaleźć informacje o cudach eu-
charystycznych z całego świata. Strona jest 
dostępna w 16 językach i miesięcznie odwie-
dza ją 100 tys. ludzi. Carlo chciał w ten sposób 
ewangelizować. Zorganizowana przez niego 
wystawa o cudach eucharystycznych zawę-
drowała nawet do Korei Płd. i Indii. 

Pod koniec września 2006 roku Carlo zacho-
rował. Lekarze zdiagnozowali u niego świnkę. 
Kiedy leżał chory w domu, powiedział: „wszyst-
kie cierpienia, które będę musiał znieść, ofiaruję 
Panu Jezusowi w intencji papieża i Kościoła, 
abym mógł uniknąć czyśćca i pójść prosto do 

nieba”. Niedługo później trafił do szpitala. Oka-
zało się, że lekarze się pomylili i nie choruje 
na świnkę, lecz na białaczkę limfatyczną typu 
M3, bardzo trudną do wyleczenia. Krótko przed 
swoją śmiercią powiedział do mamy: „umieram 
szczęśliwy, ponieważ nigdy nie zmarnowałem 
ani minuty mojego życia na rzeczy, które nie 
podobają się Bogu”. Carlo chorował zaledwie 
półtora tygodnia. Zmarł 12 października 2006 
roku, przeżywszy 15 lat. 

Po jego śmierci wiele osób spisało swoje 
wspomnienia o nim,  inni prosili Boga za jego 
wstawiennictwem. Nietrudno było udowodnić, 
że chłopak faktycznie umierał w opinii świę-
tości. Podczas jego pogrzebu kościół wypełnił 
się ludźmi. 

Proces beatyfikacyjny nastolatka rozpoczął 
się w Mediolanie w 2013 r. – 7 lat po jego śmier-
ci. Zgromadzony wówczas materiał trafił do 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces 
zakończył się już 23 lutego 2020 r.

Tempo przebiegu tego procesu wynikało 
z tego, jak szybko przekonanie o świętości Car-
lo rozprzestrzeniało się w świecie. Cud, który 
otworzył drogę do beatyfikacji Carla Acutisa 
wydarzył się w Brazylii i dotyczył młodego 
chłopaka. Zdiagnozowano u niego genetyczną 
chorobę trzustki o szybkim przebiegu, zagrażają-
cym życiu. Zaprzyjaźniony z rodzicami chorego 
chłopca kapłan zaproponował im odmawianie 
nowenny do Carla Acutisa. Po trzech dniach 
chory chłopiec poprosił o jedzenie, a po kilku 
tygodniach okazało się, że jego trzustka jest 
całkowicie zdrowa. Kolejne komisje lekarskie 
potwierdziły niewytłumaczalny naukowo cha-
rakter tego wydarzenia.

Beatyfikację Carla odbyła się 10 października 
2020 r. w bazylice św. Franciszka w Asyżu. 

Bliskość z Jezusem Eucharystycznym stała 
się dla Carlo autostradą, prowadzącą szybko 
i niezawodnie do obranego celu – Nieba (He-
aven). Może nią być także dla Ciebie. Czy chcesz, 
aby nią była?

Rodzina Odkupiciela 1 (89) 202124



Rodzina Odkupiciela 1 (89) 202126 Rodzina Odkupiciela 1 (89) 2021 27

Rodzina Rodziny

Eucharystia 

źródłem 

Alicja Jemioł
Parafia Bożego Ciała i św. Norberta 
w Opolu

źródło swojej mocy odnajduje w Bogu. On ma być fundamen-
tem naszej miłości. Skałą, na której opierać się będzie nasza 
relacja. A przychodzi do nas w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, 
który wydał się za nas na krzyżu, dla naszego zbawienia. Miłość 
Chrystusa została wyrażona i objawiona najpełniej w Euchary-
stii. Tak bardzo nas umiłował, że dał nam siebie jako pokarm, 
abyśmy mogli z niego czerpać. Eucharystia jest więc dla nas, 
małżonków, źródłem miłości i życia. Tej miłości, która „nie za-
zdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza 
się bezwstydu; nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego” (1 Kor 13, 4-5). To od Niego uczymy się kochać 
siebie nawzajem miłością nieskończoną i patrzeć na siebie tak, 
jak On patrzy na nas. A myślę, że patrzy oczami bezgranicznie 
zakochanymi. Bóg przecież tak bardzo nas pokochał, że każde 
Jego działanie pochodzi z miłości do nas. On objawiając nam 
prawdę o sobie, ukazuje nam też prawdę o nas samych. O tym, 
jak zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, jednak jako 
kobieta i mężczyzna tak bardzo różni od siebie.

Kiedy w naszym małżeństwie pojawiły się dzieci, chociaż tak 
bardzo chciane i wyczekiwane, przestaliśmy mieć dla siebie tyle 
czasu co kiedyś. Pogrążeni w obowiązkach - małe dzieci, praca, 
dom - często zapominamy o sobie. Pojawiają się trudności, 
ogromne zmęczenie, a nieraz zniechęcenie. W tym wymaga-
jącym czasie pragniemy oprzeć się na Chrystusie i powierzyć 
się Jemu. W czasie Eucharystii na ołtarzu składamy wszystkie 
swoje troski i niepokoje. Jego obecność w Najświętszym Sa-
kramencie sprawia, że czujemy nad sobą opiekę, czujemy się 
bezpieczni. Wierzymy, że On chce być z nami w tym trudnym 
czasie i wspiera nas. Przyjmując Komunię Świętą otwieramy się 
na Jego łaski, a Jego dary wcielamy w nasze życie małżeńskie.

Uczestnictwo w Eucharystii przypomina nam o trwało-
ści i nierozerwalności naszego małżeństwa. To podczas Mszy 
Świętej złożyliśmy sobie obietnicę miłości aż do śmierci. Pod-
czas Mszy Świętej uczymy się słuchać Boga, a co za tym idzie 
też współmałżonka. Stajemy się bardziej uważni na swoje 
potrzeby. Czas po przyjęciu Komunii Świętej poświęcony na 
dziękczynieniu uczy nas też być wdzięcznymi sobie nawzajem. 
Staram się mówić częściej mojemu mężowi: „dziękuję za to, że 
podejmujesz trud pracy dla mnie i naszych dzieci” i dziękować 
nawet za drobne sprawy.

Podstawowym powołaniem każdego człowieka jest świętość, 
więc celem małżeństwa też jest wzajemne uświęcanie siebie 
nawzajem. Bardzo łatwo to powiedzieć, ale dużo trudniej wy-

Nazywam się Alicja Jemioł i swoje powołanie 
odnalazłam w byciu żoną i mamą. Od prawie 
pięciu lat trwam w związku małżeńskim. Ra-

zem z mężem mamy dwóch synów. Chociaż jestem żoną 
z krótkim stażem, chciałabym podzielić się z Wami tym, co 
daje nam jako małżeństwu największą siłę, a w chwilach 
słabości i trudności podnosi nas na duchu – mówię tu o Eu-
charystii. I choć wzajemny szacunek, szczery dialog, czułość, 
służba sobie nawzajem w codzienności, a także wierność 
złożonym przyrzeczeniom są niezbędne dla naszej zdrowej 
i szczęśliwej relacji, one same nie dają nam tego, co daje Bóg 
ukryty w Chlebie.

Eucharystia zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu. 
Było tak jeszcze zanim staliśmy się małżeństwem. Już jako 
narzeczeni zawsze staraliśmy się razem w niej uczestniczyć. 
Czasem zdarzało się (i wciąż się zdarza), że szliśmy na Mszę 
Świętą skłóceni. Jednak nigdy jeszcze z niej tacy nie wra-
caliśmy. Nasze serca są wtedy raczej pełne miłości, którą 
pragniemy wnieść do naszej relacji i dalej - w świat. Można 
by zapytać co tam się takiego wydarza, że wracamy jakby 
przemienieni? 

Małżeństwo sakramentalne to zobowiązanie bezintere-
sownej miłości - takiej na całe życie. Czuję, że taka bezinte-
resowna miłość pozbawiona Bożej mocy jest niemożliwa. 
Pamiętam jak jeszcze jako narzeczeni, uczestnicząc w naukach 
przygotowujących do małżeństwa, omawialiśmy przysięgę 
małżeńską. Ksiądz prowadzący nauki zadał nam pytanie: 
„Które ze słów obietnicy, jaką będziecie sobie nawzajem 
składać są najważniejsze?”. Były to słowa: „Tak mi dopo-
móż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszy-
scy święci”. To znaczy, że wierne i owocne małżeństwo,  

naszej miłości 
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konać. Szczególnie w momen-
cie, w którym dowiadujemy się 
o swoich słabościach, a przy-
chodzi taki czas w małżeństwie. 
U nas też tak było. Czasem ra-
nimy się nawzajem w swoich 
grzechach. Może dojść do tego, 
że odrzucę współmałżonka, po-
wiem, że jego problemy to jego 
sprawa i sam ma sobie radzić. 
Mogę też przyjąć go takiego 
jakim jest – grzesznego i wciąż 
kochać. „Wziąć na klatę” jego 
słabości i być wsparciem w walce 
z nimi. Bo przecież moje grzechy 
Ktoś wcześniej wziął na siebie 
na krzyżu. Muszę przyznać, że 
gdyby nie wzór miłości i prze-
baczenia, jaki mam od Boga 
w swoim życiu i w sytuacji, 
w której się znalazłam jako 
żona, wybrałabym pewnie tę 
pierwszą opcję. Tak byłoby mi 
łatwiej. Ale czy miłość Boga do 
nas jest „łatwa”? On przecież 
na każdym kroku o nas walczy. 
Przyjmuje nas takimi  jacy je-
steśmy – niedoskonałymi. Jezus 
uczy nas patrzenia na siebie mi-
łosiernymi oczami, oczami zdol-
nymi przebaczać. Jego spojrzenie jest pełne 
empatii i zrozumienia. Naszą drogą do częstego 
przyjmowania Go w Komunii Świętej jest też 
częsta spowiedź. Przystępując do sakramentu 
pokuty, potrafię sama przyznać się do błędu 
i wyzbywam się myślenia egoistycznego, 
które niszczy miłość małżeńską.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Czło-
wieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa 
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew 
moja jest prawdziwym napojem. Kto spo-
żywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim.” (J 6, 53-56). Tylko w Jezusie 
mamy życie wieczne. To dzięki niemu możemy 
prawdziwie żyć i jako wspólnota wzrastać. Gdy 
przyjmujemy Jego Ciało możemy w Niego się 
wpatrywać. Chcemy być tacy jak On, zacierają 

się różnice między nami, to z jak różnych domów 
podchodzimy i jak różne mamy przyzwyczajenia. 
To wszystko staje się nieistotne w obliczu tego 
kim jesteśmy przed Nim. Św. Paweł w Liście 
do Efezjan pisze: “Mężowie miłujcie żony, bo 
i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 
samego siebie” (Ef 5, 25). To znaczy, że miłość 
nas, małżonków, powinna być taka jak miłość 
Chrystusa do Kościoła – ma polegać na po-
święceniu i służbie ukochanej osobie. Myślę, 
że w Eucharystii ukryty jest sens naszego życia. 
To, że warto się starać, czasem pomimo trudno-
ści. Że jako żona i mąż okazujący sobie miłość 
i troskę stajemy się obrazem Boga i Jego miłości 
do człowieka. Stajemy się świadectwem dla 
naszych dzieci i przyjaciół. 

Czuję, że w naszej codzienności jesteśmy 
wezwani do tego, aby dawać siebie całkowicie 
współmałżonkowi. W drobnych sprawach, 
gestach, słowach. W Eucharystii uczymy się 
Chrystusowego stylu życia, a On ofiarował 
nam siebie w całości, nie pozostawiając ni-
czego dla siebie. Jezus przychodzi do każdego 
z nas i w całkowitej wolności chce, abyśmy się 
z Nim zjednoczyli. Jego Ciało i Krew przyjmo-
wane przez nas, małżonków, przemieniają nas  
w  jedno ciało - w Jego Ciało. Eucharystia staje 
się zwierciadłem naszego ślubu: “Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją 
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Przyjmując Jezusa 
w Komunii Świętej pamiętamy o Jego ciągłej 
obecności w naszych sercach. Jak tabernakulum 
stajemy się Jego świątynią i mamy za zadanie 
zanieść Go wszędzie tam, gdzie jest to możli-
we – do swojego domu, pracy, a także do ludzi 
których spotykamy, a którzy nigdy do kościoła 
by nie przyszli. Bóg chce kochać każdego czło-
wieka właśnie przez nas - małżonków. Przez 
naszą gościnność, pomoc, zrozumienie, empatię. 
Przecież przeznaczeniem małżeństwa jest nie 
tylko być dla siebie i dla naszych dzieci, ale też 
głosić światu o Bogu. 
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Młodzi młodym

Aleksandra Woźniak
OAZA w Głogowie

„Spotkanie, 
doświadczenie,   

łam, by w Niej uczestniczyć. Dziś myślę, że 
w tym realizowało się przyrzeczenie, które złożyli 
moi rodzice w dniu swojego ślubu, odpowia-
dając twierdząco i świadomie na pytanie: „Czy 
chcecie przyjąć i po katolicku wychować potom-
stwo, którym was Bóg obdarzy?”. Przez przypro-
wadzanie dzieci na Mszę Świętą pokazali nam 
drogę do zbawienia. W tym właśnie realizuje 
się miłość: pokazać komuś to, co 
ostatecznie da mu największe 
szczęście. Kiedyś usłyszałam, 
że gdyby człowiek do końca 
uwierzył w to, że prawdziwy 
Bóg ofiaruje mu samego siebie 
w Eucharystii, umarłby ze szczę-
ścia. Od tamtego czasu staram 
się mocno skupiać na momen-
cie przeistoczenia. Chleb i wino 
stają się Ciałem i Krwią Chrystu-
sa. To tu jest źródło prawdziwe-
go życia – w Jezusie dającym mi 
siebie. Eucharystia to dla mnie 
dowód Bożej miłości – niezmierzonej i niewy-
czerpywalnej. Najświętsza Ofiara to także spo-
tkanie – nie tylko z Bogiem, ale także z samym 
sobą i z drugim człowiekiem. Przyjmując Jezusa, 
nie chcę pamiętać o niesnaskach i zgrzytach. 
Zostawiam je Bogu, a On to przemienia. To 
doświadczenie jest mi niezwykle bliskie. Od 
kiedy poznałam swojego obecnego chłopaka, 

często uczestniczymy wspólnie w Eucharystii. 
Pamiętam sytuację z początku naszej relacji, 
gdy kłóciliśmy się tak bardzo, że każde z nas 
w poczuciu beznadziei stwierdziło, że nie mamy 
już siły. Ze łzami w oczach spojrzałam na zega-
rek – była 12:20, a my znajdowaliśmy się mniej 
więcej kilkaset metrów od kościoła, w którym 
za chwilę miała rozpocząć się Msza Święta. 

Zapytałam, czy pójdziemy tam 
razem. Poszliśmy. W trakcie tej 
liturgii Bóg po raz kolejny udo-
wodnił nam, że odbierze nam 
nasze kamienne serca niezdolne 
do okazywania sobie wzajemnej 
miłości i da nam serca z ciała. 
Cała złość, egoizm i niezrozumie-
nie minęły. Potrafiliśmy spojrzeć 
w nowy sposób na naszą relację 
– wierzę, że właśnie dzięki spo-
tkaniu z Jezusem w Eucharystii. 
Miłość, której źródłem jest sam 
Chrystus, przychodzący w tym 

sakramencie, uzdalnia nasze małe, połamane 
wyobrażenie - bo ,,nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyja-
ciół swoich” (J 15,13). Niech nasza świadoma 
obecność na Eucharystii oraz poczucie bliskości 
Jezusa Chrystusa sprawia, że będziemy potrafili 
oddawać życie dla bliźniego w każdym, nawet 
najmniejszym uczynku dokonanym z miłością. 

Najpewniej nie pamiętasz swojego 
pierwszego uczestnictwa w Eu-
charystii. Ja również nie. Kiedy 

myślę o coniedzielnej Mszy Świętej, na którą 
zawsze zabierali mnie rodzice, widzę cztero-
letnią dziewczynkę w niebieskim płaszczyku. 
Mam przed oczyma mamę prowadzącą mnie 
i młodszą siostrę na roraty z niewielkimi lam-
pionami w dłoniach. Widzę tatę, wychodzącego 
po mnie na środek kościoła, gdy pomyliłam 
drogę, idąc w procesji. Z perspektywy czasu 
dostrzegam niesamowite znaczenie 
tej sytuacji. Mój ziemski tata wy-
szedł ze swojego miejsca w cza-
sie liturgii, by złapać mnie za 
małą rączkę i zaprowadzić 
do ławki; wiele lat później 
uświadamiam sobie, że 
Bóg Ojciec zawsze wyjdzie 
po mnie, by podać mi 
rękę, gdy gubię 
drogę do Niego. 
Mniej więcej 
wtedy ukształto-
wały się we mnie 
pierwsze dziecięce 
obrazy i wraże-
nia dotyczące 
tego szcze-

gólnego momentu. Ważnym przeżyciem była 
dla mnie również Pierwsza Komunia Święta. 
Po raz pierwszy przyjęłam do serca Jezusa. Choć 
dziś mam świadomość, że podczas tamtego 
wydarzenia nie rozumiałam zbyt wiele, po-
nieważ jako dziecko nie potrafiłam pojąć Jego 
istoty, to właśnie ono sprawiło, że nie bałam 
się zadawania pytań dotyczących Kościoła, 
poszukiwania odpowiedzi i rozwijania swojej 
dziecięcej wiary. Dzięki wychowywaniu się 

w wierzącej rodzinie uczestnictwo 
w Eucharystii było dla mnie sprawą 

naturalną. Gdy koleżanki opo-
wiadały mi o tym, że owszem, 
przychodzą na Mszę Świętą, 
ale tylko po to, by nie słuchać 
uwag swoich rodziców, bu-
dziło to we mnie pewnego 
rodzaju niezrozumienie. 
Choć nie raz i nie dwa sły-
szałam o tym, że pójście 
w niedzielę do kościoła 
jest moim obowiązkiem, 
to nigdy de facto tego po-

czucia obowiązku nie 
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dostrzegam niesamowite znaczenie 
tej sytuacji. Mój ziemski tata wy
szedł ze swojego miejsca w
sie liturgii, by złapać mnie za 
małą rączkę i
do ławki; wiele lat później 
uświadamiam sobie, że 
Bóg Ojciec zawsze wyjdzie 
po mnie, by podać mi 
rękę, gdy gubię 
drogę do Niego. 
Mniej więcej 
wtedy ukształto
wały się we mnie 
pierwsze dziecięce 
obrazy i wraże
nia dotyczące 
tego szcze
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przemienienie”

„nie ma większej 
miłości od tej, 
gdy ktoś życie 

swoje oddaje za 
przyjaciół swoich”
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Michalina Truchan
Zespół Misyjny „Wschód”

centrum na rekolekcjach  
Eucharystia jako 
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Zespołu Misyjnego 
„Wschód”

Gdy cztery lata temu usłyszałam o Ze-
spole Misyjnym „Wschód”, nie wie-
działam, że zaprzyjaźnię się z nim 

na dłużej. Motywacja dzielenia się ze światem 
doświadczeniem Bożej miłości oraz szczerym 
uśmiechem, który często potrafi otworzyć serce 
drugiego człowieka, była na tyle silna, że posta-
nowiłam spróbować. 

Piękno „bycia” razem
Wszyscy mamy potrzebę przynależności do 

wspólnoty. Każdy z nas szuka miejsca, gdzie 
odnajdzie siebie i będzie czuł się w pełni akcep-
towany. Ważna jest jedność serca, a co za tym 
idzie, jeden cel. W Zespole Misyjnym z pewnością 
zatrzymali mnie ludzie. Pamiętam, jak po pierw-
szym spotkaniu czułam równocześnie wzruszenie 
oraz zachwyt spowodowany świadomością, 
że obce dla siebie osoby tworzą rodzinę pełną 
radości, pokoju i szczęścia, a przede wszystkim 
jednoczy ich chęć głoszenia nieskończonego 
miłosierdzia Bożego. Naturalnie zachwyt człowie-
kiem po pewnym czasie mija, ale właśnie wtedy 
można zauważyć sens i istotę powstałych relacji. 
Z czasem dowiedziałam się i doświadczyłam, że 
Zespół Misyjny „Wschód” to duchowni i świec-
cy, którzy chcą poświęcić swój wolny czas, aby 
pokazać mieszkańcom krajów byłego ZSRR kim 
jest Bóg. Podczas wakacji wyjeżdżamy na tygo-
dniowe rekolekcje, głosząc dzieciom wcześniej 
przygotowane katechezy. Cennymi momentami 

są animacje i zabawy z ich uczestnikami. Dzięki 
figlom na świeżym powietrzu możemy poznać 
indywidualne historie dzieci, które często tłuma-
czą pewne zachowania i umożliwiają dotarcie do 
samego środka, wprost do serca. Nieodłącznym, 
w zasadzie najważniejszym elementem jest 
Eucharystia przeżywana z tamtejszą ludnością, 
która odznacza się ogromną pobożnością. Dla 
mnie jest to zawsze moment wielu wzruszeń, ale 
też uświadomienia sobie czy też przypomnienia, 
czym w moim odczuciu jest właśnie Msza Święta. 

Eucharystia –  
źródło i szczyt nadziei

Doświadczenie Eucharystii w miejscach, do 
których wyjeżdżamy, jest dla mnie zdecydowanie 
przepełnione wieloma emocjami: od ogromnych 
poruszeń przez zmartwienie po zachwyt i szczęście. 
Urzeka mnie czas bycia na liturgii, który jest wy-
pełniony spokojem i odpoczynkiem. Rekolekcje 
są bardzo intensywne i wymagają dużego zaan-
gażowania pod wieloma względami, a to sprawia, 
że moment spotkania w kościele, przy ołtarzu, jest 
czasem zatrzymania, staje się wyjątkowy. Często 
zapominam, może nawet zatracam się w (nie)
zwykłych, codziennych sytuacjach i bez „przejęcia” 
uczestniczę we Mszy Świętej. Nie ukrywam, że 
jest to ogromnie trudne, ale dzięki „wschodowym” 
rekolekcjom mogę odczuć na nowo, jak nieskoń-
czona i bezgraniczna jest Boża miłość. 

W miejscach, w których byłam, sposób prze-
żywania liturgii jest bardzo indywidualny. Dzieci 
zawsze chętnie biorą czynny udział w dziękczy-
nieniu, angażują się w czytanie słowa Bożego, 
śpiewanie psalmu czy służenie przy ołtarzu. 
Podczas jednego z turnusów rekolekcyjnych 
zadaniem uczestników „wakacji z Bogiem” była 
inscenizacja Wieczerzy Pańskiej. Jako towarzysz 
grupy najmłodszych dzie-
ci, niezbyt wiedziałam, 
czy mają świadomość, 
co powinni przedstawić 
i o co w tym wszystkim 
chodzi, ale mieli pełną 
dowolność. Gdy nad-
szedł moment prezentacji 
przed szerszą publiczno-
ścią, stałam i patrzyłam 
ze łzami w oczach, z jaką 
delikatnością, a zarazem 
czułością przedstawili moment ofiary. Przekazy-
wali sobie z rąk do rąk kielich i chleb, tak jakby 
naprawdę była to Krew i Ciało Chrystusa. W tym 
momencie uświadomiłam sobie, co znaczą 
słowa: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” 
(Mt 18, 3). Pamiętam również, jak w Borysławiu, 
pewnym mieście na Ukrainie, jedna z dziew-
czynek od rana ćwiczyła wokal, aby melodia 
i treść zostały przekazane perfekcyjnie. Zależało 
jej na jakości, ponieważ miała świadomość, jak 
uroczystą chwilą jest moment celebrowania Eu-

charystii. W kontekście śpiewu nasuwają mi się 
od razu obrazy dzieci z przejęciem śpiewających 
pieśni, piosenki religijne w trakcie katechez czy 
właśnie na Mszy Świętej. Często stosuje się te 
utwory w celu „uzupełnienia” lub „zapchania” 
czasu – ja natomiast uważam, że mają dużo 
większe znaczenie, zarówno dydaktyczne, jak 
i duchowe. Urzeka mnie zawsze wizerunek 

gromadki maluchów śpie-
wających ile sił i z wielką 
mocą piosenki religijne, 
które przekazują im wiele 
treści i wartości. Właśnie 
takie sytuacje, pełne szcze-
rości i zaangażowania, 
najbardziej zapisują się 
w sercach, zarówno na-
szych – wolontariuszy, jak 
i dzieci, których przemiany 
najczęściej nie jesteśmy 

w stanie doświadczyć. Ufamy, że każda chwila 
rekolekcji zmienia serca młodych ludzi, pokazuje 
inną perspektywę życia, ale przede wszystkim 
jest znakiem Bożej opieki względem nich. Małe 
tęsknoty zmieniają się w nadzieję, niezwykle 
ogromną i nieskażoną, która staje się silniejsza, 
oparta na bezpośrednim doświadczeniu miłości. 

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was 
– mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, 
aby zgotować wam przyszłość i natchnąć na-
dzieją” (Jr 29, 11).
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br. Bartłomiej Laskowski CSsR
Rok I

Wyzwanie 
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Co doprowadziło mnie do furty klasztor-
nej? Co sprawiło, że postanowiłem oddać 
swoje życie w ręce Jezusa z Nazaretu? 

Dlaczego? Po co? Co jest tym tytułowym wy-
zwaniem? Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź, wejdź 
wraz ze mną w historię mojego życia i powołania.

Dzięki przyjacielowi poznałem redemptory-
stów. Zachwyciło mnie ich życie, byli dla siebie jak 
bracia, jak rodzina. Bingo! To było to! Zaczynałem 
liceum… Nowa szkoła, nowi ludzie, poczucie 
anonimowości, może i samotności… Z czasem 
zacząłem jeździć na czuwania młodzieżowe do 
Tuchowa – wtedy wszystko się zaczęło. 

Podczas jednego z tych spotkań poczułem 
w sercu gorące zaproszenie do życia we wspól-
nocie, będąc jeszcze licealistą. No dobrze, ale 
jak i gdzie? W okolicy nic się nie dzieje, nie ma 
dobrej grupy młodych dla mnie. Usłyszałem 
gdzieś w środku siebie: „No to ją załóż!”. 

Tego samego wieczoru zebrało się kilka osób, 
które były chętne do wejścia we wspólnotę. 

Jak zwykle początki były trudne. Zero doświad-
czenia, mało ludzi, ale był w tym wszystkim Jezus. 
W tym naszym małym gronie (a posługiwałem 
jako jego animator przez prawie trzy lata), w kul-
minacyjnym momencie było nas razem ponad 
dwudziestu członków, przy czym parafia liczy ok. 
pięćset osób. Ten czas był dla mnie niesamowitym 
darem. Zyskałem nową rodzinę, którą byli i są 
dalej dla mnie wszyscy zaangażowani w to dzieło. 

W miarę upływu lat 
integracja rosła, chęt-
nych było coraz więcej, 
a my modliliśmy się za 
siebie nawzajem wśród 
różnorakich obowiązków. 
Zaczynaliśmy nieśmiało 
od małych spotkań mo-
dlitewnych. Wszystkie 
przygotowania do nich 
przeciągały się i trwały z reguły dobrą godzinę 
albo dwie, ponieważ w trakcie prób lub bezpo-
średnio po nich siedzieliśmy, rozmawialiśmy ze 
sobą i śmialiśmy się. Dzięki temu nawiązały się 
między nami przyjaźnie, które trwają aż po dziś 
dzień. Prowadząc grupę, dostrzegałem piękno 
pracy z ludźmi, widziałem potrzebę obecności 
przy drugim człowieku oraz ogrom miłości spły-
wający na każdego. Organizowaliśmy mnóstwo 
spotkań – od wigilii poprzez ogniska aż po spo-
tkania młodzieżowe. Te ostatnie stanowiły spore 
wyzwanie. Musieliśmy przygotować posiłki, 
pomieszczenia oraz program całego wydarzenia. 
Naszymi gośćmi byli bracia klerycy z Tuchowa. 
Każda kolejna ich wizyta przyciągała kolejne 
osoby, nawet spoza parafii. Na ostatnim spo-
tkaniu było ok. sześćdziesięciu osób. To był cud 
(ledwo zmieściliśmy się w naszej sali). Wszystkie 
tego typu inicjatywy jeszcze bardziej zacieśniały 
naszą małą rodzinę. 

Muszę zaznaczyć, że mimo iż to ja animo-
wałem grupę, to każde spotkanie oddawałem 
Jezusowi – w końcu to On założył tę wspól-
notę i zgromadził ludzi. Powierzając Mu każde 
organizowane wydarzenie, byłem spokojny, 
ponieważ wiedziałem, że może inaczej niż sobie 
to zaplanowałem, ale na pewno doprowadzi On 
kolejne inicjatywy do błogosławionego zakoń-
czenia i wydania przez nie dobrych owoców. 

Ważnym momentem było przygotowanie 
pantomimy na drogę krzyżową w Wielkim 
Poście. Cała sztuka nauczyła nas ogromnej cier-
pliwości, szacunku i zaufania do siebie. 

Przez te trzy lata odkrywałem piękno wspól-
noty, modlitwy i życia. Animowanie wspólnoty 
utwierdziło mnie w podjęciu kolejnego wyzwa-
nia – życia poświęconego Bogu w Zgromadze-
niu Najświętszego Odkupiciela. 

Kończąc swoją działalność, otrzymałem 
ręcznie namalowany obraz Matki Bożej Tu-
chowskiej, na którym widnieje napis: „Matko, 

prowadź do Syna”. Maryja z tego wizerunku cały 
czas mi towarzyszy, jest dla mnie bardzo ważna. 
Często podnosi mnie na duchu, mobilizuje do 
modlitwy oraz pozwala wrócić wspomnieniami 
do pięknych chwil z przeszłości, które doprowa-
dziły mnie do bram klasztoru.

W miarę upływu czasu zyskałem kolejną 
rodzinę: wspólnotę zakonną. Czas wzrostu 
wśród przyjaciół pozwolił mi jeszcze lepiej 
i piękniej wejść w życie konsekrowane. Każdego 
dnia pamiętam w modlitwie o nich i polecam 
ich Jezusowi, bo w końcu to nasz Mistrz i Szef. 
Dzisiaj wiem, że te trzy lata posługi animatora 
były darem i błogosławieństwem, którego 
owoce widzę teraz. 

Wspólnota w życiu każdego człowieka, 
szczególnie chrześcijanina, jest bardzo ważna. 
Mnie utwierdziła w podjęciu kolejnej ważnej 
decyzji – a czym jest dla Ciebie? Czy do czegoś 
Cię motywuje? Czy coś zmienia? Czy jest dla 
Ciebie ważna? 

Odpowiedź należy do Ciebie!



W życiu każde-
go człowieka 
p r z y c h o d z i 

czas ważnych decyzji, czas 
wyboru drogi życia. Dla ludzi 
wierzących jest to czas roze-
znania powołania. Pytamy się 
wówczas: „Jakie jest moje po-
wołanie? Jaka jest wola Boga 
względem mnie? Czego Bóg 
ode mnie oczekuje?”. Wielu 
młodych ludzi poważnie za-
dających sobie te i podobne 
pytania, chciałoby otrzymać 
wyraźną i precyzyjną odpo-
wiedź. Jednak nie jest to takie 
proste. Dlatego redemptoryści 
wychodzą naprzeciw trudno-
ściom i podają pomocną dłoń!

Zapraszamy na rekolekcje 
powołaniowe, gdzie razem 
modląc się, będziemy rozezna-
wać do czego wzywa nas Bóg. 

Te rekolekcje to czas wsłu-
chiwania się w głos Boga, 
aby poznać i zrozumieć Jego 
zaproszenie do pójścia kon-
kretną drogą życia. Każdy 
otrzymuje jakieś powołanie. 
Czas poświęcony na jego po-
znanie nigdy nie jest straco-
ny. Od dobrej decyzji zależy 
cały kształt życia. Rekolekcje, 
które prowadzimy w naszych 
domach rekolekcyjnych, są 
przede wszystkim czasem 
modlitewnego poszukiwa-
nia. Są także próbą pokazania 
redemptorystowskiego życia 
zakonnego od wewnątrz.

Do stałych punktów pro-
gramu należą: Eucharystia, Li-
turgia Godzin oraz katechezy 
o rozeznawaniu powołania, 
życiu zakonnym, duchowości 

Zgromadzenia Redemptory-
stów. Jest również dużo czasu 
na rozmowę, kiedy można 
po prostu zapytać redemp-
torystę, nie tylko o to, jak 
wygląda życie zakonne, ale 
także poradzić się w swoich 
sprawach duchowych.

Mieszkanie pod jednym da-
chem z Panem Bogiem przez 
kilka dni jest ważną częścią 
rekolekcji. Trwanie na adoracji 
Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie oraz indywidual-
na modlitwa, to czas konfron-
tacji swojego życia ze słowem 
Bożym, z treściami katechez, 
rozmów i tych wszystkich wy-
darzeń, które składają się na to 
spotkanie. Na rekolekcje przy-
jeżdżają osoby w podobnym 
wieku z różnych stron Polski, 
które także poszukują i stawia-
ją podobne pytania. Te nowe 
znajomości mogą być umoc-
nieniem w rozeznawaniu.

Nazwa „rekolekcje po-
wołaniowe” nie oznacza, 
że ich tematem jest jedynie 
powołanie zakonne i kapłań-
skie. Celem tych rekolekcji, 
jest nasłuchiwanie do czego 
wzywa Cię Bóg. Mogą to być 
najróżniejsze drogi do jedne-
go celu - Domu Ojca. Jedną 
z tych dróg, piękną i wyjąt-
kową, jest droga życia kon-
sekrowanego. Może to także 
Twoja droga, a może jest nią 
małżeństwo i rodzina, może 
także jakieś zadania, które na 
Ciebie czekają. Nie żałuj czasu, 
aby dobrze to rozeznać.

o. Szczepan Hebda CSsR
Duszpasterz powołań
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Jakiś czas temu miałem okazję bliżej poznać redemptorystów. Możliwość ta była wynikiem niespo-
dziewanej zmiany miejscowości, w której klerycy mieli spędzić swoje ferie. Przyjechali do Łomnicy-

-Zdroju w Beskidzie Sądeckim, gdzie znajduje się dom zakonny redemptorystów.
Pierwszą miłą niespodzianką było spotkanie znajomych twarzy w drodze na niedzielną Mszę Świętą. 

Parę dni później dostałem zaproszenie od jednego z kleryków, br. Bartka, na wspólną wędrówkę w góry 
z jego współbraćmi. Zaproponował on również, żebym przyszedł na Mszę Świętą oraz śniadanie przed 
wycieczką. Już w tamtym dniu zachwyciła mnie atmosfera, jaka panowała między nimi oraz gościnność, 
którą mnie obdarzyli. Wycieczkę zapamiętałem bardzo pozytywnie, a to przez humor, jakim odznaczały 
się nowo poznane osoby, ich otwartość oraz wspólną modlitwę.

Szybko okazało się, że to nie koniec mojego wędrowania z redemptorystami. Nie minęło parę dni, kiedy 
otrzymałem kolejne zaproszenia. Najpierw od diakona Piotra, który podczas wspólnego śniadania dotrzy-
mywał mi towarzystwa, natomiast kolejne od o. Szczepana, który jak nikt inny, potrafi zachęcić do wyjścia 
w góry pomimo zmęczenia. Podróże nie były łatwe z powodu dużej ilości śniegu. Był on jednak nie tylko 
uciążliwą przeszkodą, ale potrafił również zachwycić cudowną scenerią, jaką tworzył. Trud przedzierania 
się przez zaspy nie mógł popsuć nastroju, jaki towarzyszył nam podczas rozmów o sprawach błahych i tych 
ważniejszych. Do tej pory, gdy przypomnę sobie o tym, jak wyprowadziłem diakona Tomasza wraz z drugim 
br. Tomkiem poza szlak, na moich ustach maluje się uśmiech i lekkie zakłopotanie. Jednak gdyby nie ta 
pomyłka, moje wspomnienia byłyby uboższe.

Tuż przed powrotem kleryków do Tuchowa, spotkałem się jeszcze z braćmi Tomkiem i Bartkiem. Krótki 
spacer, jaki odbyliśmy w przeddzień ich wyjazdu, utwierdził mnie w przekonaniu, że mogę liczyć na ich 
wsparcie. Przekonałem się również, że redemptoryści to wspólnota pełna ludzi kochających Boga, potra-
fiących budzić tę miłość także w innych. Co więcej to wspólnota, która jak żadna inna charakteryzuje się 
otwartością i humorem.

Wspólnie spędzony czas już zawsze będzie przeze mnie bardzo pozytywnie wspominany. Mam również 
nadzieję, że niedługo znów się spotkamy.

Kasjan Zieliński
(Łomnica-Zdrój)

Rekolekcje powołanio-
we z redemptorystami 

są dla mnie wielkim skarbem, 
jaki otrzymałem od Pana Boga. 
Brałem w nich udział już wie-
lokrotnie i za każdym razem 
spotykam dużo fajnych ludzi, 
którzy są otwarci na każdego. 
Dzięki temu powiększyło się 
też grono moich przyjaciół. 
W niedzielę, 7 lutego, wraz 
z o. Szczepanem i kilkoma 
chłopakami z okolicy byliśmy 
w Łomnicy-Zdroju na „wypa-
dzie powołaniowym”. Udało się 
nam spotkać z ojcami i braćmi 
redemptorystami, którzy w tym 
czasie przeżywali tam swoje 
ferie. Mogliśmy bardzo miło 
spędzić czas w ich towarzy-
stwie i na wspólnej modlitwie 
w kaplicy. Poza tym wybrali-
śmy się w drogę, by przemie-
rzyć okoliczne góry i cieszyć się 
pięknem otaczającej nas przy-
rody. Podczas drogi odbyliśmy 
wiele ciekawych i ubogacają-
cych rozmów. Niełatwa trasa 
była często stroma i zasypana 
śniegiem. Jednak warto było 
pokonać wszelkie trudności, 
by dojść do celu. Ze szczytów 
mogliśmy podziwiać piękne wi-
doki i cieszyć się cudownością 
Bożego stworzenia. Obowiąz-
kowo trzeba było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcia. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w schronisku na herbatę 
i ciepły posiłek. Podsumowując, 
jak zawsze z redemptorystami, 
było miło i radośnie. CHWAŁA 
PANU za ten piękny czas.

Michał Ziomek  
(Sędziszowa)
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9.11.2020 
Rocznica założenia Zgroma-

dzenia

Tego dnia świętowaliśmy 288. rocznicę po-
wstania Redemptorystów. Wieczorem uczest-
niczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem 
przełożonego wspólnoty naszego domu zakon-
nego – o. Sylwestra Cabały CSsR.

11.11.2020  
Święto Niepodległości 

W tym dniu uczestniczyliśmy w skrom-
nych uroczystościach patriotycznych, które 
odbyły się na placu przed bazyliką w Bardzie. 
Po południu udaliśmy się do Kłodzka na 
cmentarz, gdzie spoczywają Polacy, którzy 
walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny.

21.11.2020 
Śluby siostry Racheli

W sobotę uczestniczyliśmy w ceremonii zło-
żenia ślubów wieczystych przez siostrę Rachelę 
ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. 

20.12.2020  
Wigilia

Po tygodniu peł-
nym przygotowań 
do Świąt Narodzenia 
Pańskiego, w IV Nie-
dzielę Adwentu 
wieczorem, wraz ze 
wspólnotą ojców 
p r z e ż y w a l i ś m y 
spotkanie wigilijne 
przed naszym wyjazdem do domów rodzinnych.

6.01.2020   
Błogosławieństwo Domu

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 
odbyło się błogosławieństwo naszego domu 
zakonnego. Temu radosnemu wydarzeniu 
towarzyszyło wesołe, wspólne kolędowanie.

6.12.2020  
Mikołajki

W drugą niedzielę Adwentu przebrani za 
św. Mikołaja rozdawaliśmy dzieciom słodycze 
w bardzkiej bazylice. Święty biskup nie zapo-
mniał także o wspólnocie domowej ojców, 
którą odwiedził podczas obiadu.
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14.11.2020  
Terezjanka 

Z lekkim opóźnieniem udało się nam wy-
jechać na „terezjankę”. Pierwszym punktem 
wyjazdu była Kalwaria Zebrzydowska, na-
stępnie Wadowice, a na sam koniec królewski 
Kraków. Odwiedziliśmy miejsca związane 
ze św. Janem Pawłem II oraz groby polskich 
świętych i błogosławionych.

25.12.2020  
Odwiedziny braci kleryckiej

W Boże Narodzenie gościliśmy braci klery-
ków z Tuchowa. Mogliśmy wraz z nimi przy 
wspólnym stole świętować, śpiewać kolędy 
oraz budować wspólnotę.

24.12.2020  
Święta Bożego  

Narodzenia

Świętowanie Narodzenia Pańskiego 
rozpoczęliśmy nieszporami i wigilijną ko-
lacją. Z kolei o północy uczestniczyliśmy 
w uroczystej Mszy Świętej, tzw. „Pasterce”, 
w kaplicy Matki Bożej „na Willi”.

Listopad 2020  
Nasi bracia w służbie 

opuszczonym

W odpowiedzi na naglące potrzeby bliź-
nich, mieszkających w Domach Pomocy 
Społecznej, czterech kleryków: Michał Zie-
liński, Ireneusz Krzywoń, Dominik Strychacz  
i Dominik Król, podjęli tygodniową służbę 
wśród współczesnych opuszczonych.

7.12.2020 
Urodzinowo-redemptory-

stowska uroczystość

Tego roku Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny miała 
dla naszej wspólnoty wyjątkowo podnio-
sły charakter. W wigilię uroczystości swe 
pięćdziesiąte urodziny świętował nasz pre-
fekt – o. Adam Kośla CSsR. Łącząc te dwie 
okazje, koło poetyckie WSD pod wodzą 
animatora kultury w naszej wspólnocie – br. 
Stanisława, przygotowało małą akademię 
słowno-muzyczną ku czci Matki Bożej. Na 
jej zakończenie jubilat otrzymał owacje 
i gratulacje od całej wspólnoty, przypie-
czętowane uroczystą kolacją.

13.12.2020 
Aniołów nie da się zatrzymać!

Pomimo wybitnie niesprzyjających warun-
ków, bracia klerycy, wraz z młodzieżą z Redemp-
torystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji 
oraz okolicznymi kołami gospodyń wiejskich 
i wieloma darczyńcami, przygotowali kolejną 
edycję świątecznego Jarmarku z Aniołami, zbie-
rając pieniądze na dzieła misyjne, prowadzone 
przez nasze Zgromadzenie. Zarówno jarmark jak 
i zbiórka okazały się dużym sukcesem!

31.12.2020  
U Dzieciątka Jezus

Na zakończenie starego roku odwiedzi-
liśmy sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jo-
dłowej. Zwiedziliśmy to piękne miejsce 
i uczestniczyliśmy tam w Eucharystii.

7.01.2021  
Prymicje w nowicjacie

W I czwartek miesiąca w naszej wspólnocie 
odbyła się Msza Święta prymicyjna o. Mak-
syma Łabkowa CSsR. Po niej spotkaliśmy się 
z neoprezbiterem w sali wspólnej. Opowiedział 
nam swoją historię powołania i dzielił się 
z nami wrażeniami z początków pracy dusz-
pasterskiej w gliwickiej wspólnocie.

15.01.2021  
Wykłady z gościem

Nowicjat odwiedził gość specjalny - 
o. Marek Kotyński CSsR z Warszawy, wykła-
dowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Poprowadził dla 
nas wykłady o początkach życia zakonnego.

29.01.2021 
Dzień skupienia  
z misjonarzem 

Piątkowy dzień skupienia poprowadził dla 
nas o. Józef Grzywacz CSsR, który ostatnie 32 
lata spędził na misjach w Brazylii. Tematem 
przewodnim była Maryja, jako wzór pokory 
i posłuszeństwa wobec powołania. 

19.12.2020  
Adwentowy  

dzień skupienia

Na tydzień przed Świętami nasza wspól-
nota przeżywała swoje comiesięczne sku-
pienie. Poprowadził je o. Antoni Karaś  CSsR 
– wykładowca, spowiednik i kierownik 
duchowy w seminarium. Tematem prze-
wodnim była tajemnica Eucharystii.

24-26.12.2020  
Boże Narodzenie

Uroczystymi nieszporami rozpoczęły się 
w naszej wspólnocie Święta Bożego Naro-
dzenia. W trakcie tej modlitwy wspólnota 
domowa i bracia klerycy wspólnie odnowili 
śluby zakonne, a słowo pełne pociechy i umoc-
nienia skierował do nas przełożony domu 
tuchowskiego o. Witold Radowski CSsR. Po 
nieszporach cała wspólnota przełamała się 
opłatkiem, a następnie zasiadła do wigilijnego 
stołu. Nie brakło potraw, kolęd, ani życzeń. 
Następnego dnia zacna delegacja kleryków 
udała się z tradycyjną wizytą kolędową do 
nowicjatu w Lubaszowej. W drugi dzień świąt 
bracia rozjechali się do domów na krótkie ferie.
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Na szlaku

Może przerwa na krótką modlitwę?

Posiłek, coby sił nie zabrakło

Spotkanie z braćmi klerykami

Mimo chłodu humory dopisują

Po wydobyciu złota

Przed Kaplicą Górską

W górach
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5.01.2021 
Neoprezbiter znów w domu

Wspomnienie naszego świętego współbrata 
– ojca Jana Neumanna, zbiegło się w tym roku 
szczęśliwie z lekko opóźnionymi prymicjami se-
minaryjnymi ojca Maksyma Łabkowa CSsR. Tę 
wyjątkową sytuację spowodowała oczywiście 
pandemia, lecz nasz prymicjant celebrując Eucha-
rystię i głosząc nam okolicznościowe słowo, poka-
zał, że nie stracił swego humoru i pogody ducha.

12.01.2021 
150-lecie urodzin bł. Kaspra

Rok 2021 obfituje w różne jubileusze. Jednym 
z nich jest 150. rocznica urodzin świętego wycho-
wawcy, naszego współbrata Kaspra Stanggassin-
gera. Z tej okazji w naszej seminaryjnej wspólnocie 
miała miejsce uroczysta Msza Święta ze słowem 
o. Adama Kośli CSsR – prefekta seminarium, 
a wieczorem odbyło się małe świętowanie.

22.01.2021 
Czuwanie młodzieżowe

W styczniu, po pewnej przerwie, do tuchow-
skiego sanktuarium powróciły czuwania z cyklu 
„Droga Wewnętrzna”. Oczywiście nie mogło 
obyć się bez udziału braci kleryków. Pierwsze 
spotkanie w nowym roku nosiło tytuł: „Wol-
ność w świecie influencerów”, a poprowadził je  
o. Paweł Zyskowski CSsR.

2.02.2021  
Dzień Życia  

Konsekrowanego

Od wielu lat święto Ofiarowania Pańskie-
go jest równocześnie dniem szczególnej pa-
mięci o życiu zakonnym i jego znaczeniu dla 
całego Kościoła. Nasze seminarium włączyło 
się w te obchody, przygotowując uroczyste 
pierwsze nieszpory w bazylice w Tuchowie, 
którym przewodniczył J.E. biskup Leszek 
Leszkiewicz. Nieliczna delegacja kleryków 
z o. Sylwestrem Pactwą CSsR na czele udała 
się również na nieszpory do klasztoru sióstr 
klarysek w Starym Sączu. Następnego dnia 
nasi bracia posługiwali jako asysta liturgicz-
no-muzyczna na Mszy Świętej, sprawowanej 
w katedrze tarnowskiej przez J.E. biskupa 
Andrzeja Jeża, ordynariusza diecezji. 

30.01 – 9.02.2021 
Ferie wspólnotowe

Po miesiącu zaliczeń i egzaminów wspól-
nota seminarium przeniosła się na tydzień 
z Tuchowa w tereny bardziej górskie – do 
naszego domu w Łomnicy-Zdroju, gdzie 
spędziliśmy nasze ferie. Pomimo obostrzeń 
czas mijał nam bardzo udanie, a radości nie 
brakowało. Zdobytych zostało kilka szczytów, 
kilku(nastu) współbraci nieco odespało in-
tensywną sesję, a wszyscy jesteśmy zregene-
rowani i gotowi na kolejny semestr wrażeń.



Wypad w góry Trzeba się ogrzać

Wszystkie tory prowadzą do Kłodzka

Szczyt zdobyty Zdobywamy mury Twierdzy Kłodzkiej

Spotkanie z o. Stanisławem

Z powrotem „z buta”

Błogosławieństwo domu

Bracia wyczerpani po pracy

Msza Święta u Sióstr Marianek

Odśnieżanie

Eksplorujemy leśne szlaki

Jesienne grabienie liści

Na bardzkim cmentarzu

Robert łapie obiad

PostulatCentrum Duszpasterstwa Powołań
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Świąteczna pizza Selfie z o. Prowincjałem

U wrocławskich redemptorystów

Wspólnota Z siostrą Rachelą

Zimowy spacer

Wizyta św. Mikołaja

W Krzeszowie 

Urodziny o. socjusza Józefa

NowicjatPostulat

Kalwaryjskie dróżki

Nieszpory wspólnoty domowej i nowicjatu

Wadowice rok 20...

Medytacja nad ikoną

Nowicjat i Postulat podbija górskie krainy

Noworoczne widoki z Brzanki

Pierwsze odśnieżanie



Pierwsze zdobycie Brzanki Po dojściu na Morskie Oko trzeba usiąść

Połowinki - Krzeptówki

Spotkanie z braćmi klerykami

Wierni kibice

Wspólna Eucharystia z postulantami w Kościelisku

Przed domem Jana Pawła II

Wyjście na Brzankę

Błogosławieństwo prymicyjne
Było nas trzech 
w każdym z nas inna krew

Kolęda domowa

Pogrzeb o. Dudka

Czekając na pierwszy egzamin Czuwanie młodzieżowe

Kadzidło zostawione, można uciekać

„Prefekt panujący” autor nieznany

Godzina łaski

StudentatNowicjat

Kontakt z bazą jest
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Uśmiech nr 23 poproszę

Wpuście mnie!

Zdobywamy szczyty!

Schola czuwaniowa

Teraz to już z górki

Warsztaty homiletyczne

Pierwszoroczni muszą trzymać się razem!

Przedstawienie o Niepokalanej

Studentat

Z czego oni się tak śmieją?

Zdrówka - bo zdrówko najważniejsze



Eucharystia oznacza  
i urzeczywistnia  

komunię życia z Bogiem

I jedność ludu Bożego
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