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Słowo o. Rektora

Opus glorificationis Dei  

Dzieło zbawienia dokonane w Jezusie Chrystusie realizuje się poprzez Jego 
obecność w Kościele i sakramentalnych znakach, sprawowanych wiernie 
przez wspólnotę wierzących. Szczytem i źródłem liturgicznego działania 

eklezjalnej communitas jest Eucharystia. To w niej i przez nią nasz Zbawiciel, który 
w Duchu Świętym złożył Ojcu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, udziela nam tego 
samego Bożego życia. Kościół przyjmuje od dwóch tysięcy lat ten uświęcający dar 
„łamania Chleba”, celebruje go z miłością i adoruje w wiernym posłuszeństwie. W tym 
niezwykłym misterium fidei odnajduje tajemnicę odwiecznej trynitarnej miłości sa-
mego Boga. Przez łaskę wszyscy jesteśmy wezwani do uczestnictwa w tej Tajemnicy.

Naszym Drogim Przyjaciołom, Szlachetnym Dobroczyńcom oraz Duchowym Człon-
kom „Rodziny Odkupiciela”, wraz z nowym numerem seminaryjnego periodyku, ślemy 
z lipowego wzgórza życzenie błogosławieństwa pokoju, wraz z zapewnieniem o naszej 
szczerej modlitwie przed tronem pomagającej nam nieustannie Pani Tuchowskiej, 
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i Zakonnych.

Oddany w Chrystusie Odkupicielu

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów

w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 X 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

Rodzina Odkupiciela 2 (90) 20212

Słowo o. Rektora  ......................................................................................................................  3

W drodze do...
Eucharystia: uświęcające wspólnotę dzieło Chrystusa ............................................  4
Po co nam obrzędy liturgiczne?  ...................................................................................  7

Być redemptorystą
Nie mów ludziom co robisz, ale rób to, co mówisz…   ..............................................  10
Eucharystia inaczej, po zairsku   ....................................................................................  14

Duchowość
Kontemplacyjny wymiar Eucharystii   ........................................................................  18

Boży szaleniec
Eucharystia w życiu i nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego   .....................  22

Rodzina Rodziny
Moc modlitwy  ...............................................................................................................  27

Młodzi młodym
Ewangelizować cały świat  ...........................................................................................  31
Służba źródłem uświęcenia   .........................................................................................  33

Centrum Duszpasterstwa Powołań 
Idę pełnić wolę Boga  ....................................................................................................  35
Rekolekcje  .......................................................................................................................  38

Wydarzyło się
Postulat .............................................................................................................................  39
Nowicjat  ..........................................................................................................................  40
Studentat  ........................................................................................................................  41

Fotokronika  ...........................................................................................................................  43

Spis treści

2

Zespół redakcyjny: br. Almar Suchan CSsR, br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Robert Borzyszkowski CSsR, 

   br. Jakub Ciepły CSsR, o. Szczepan Hebda CSsR

Projekt i wykonanie okładki: br. Dominik Król CSsR

Skład:  Małgorzata Wójcik

Korekta:   Mateusz Cich, br. Michał Zieliński CSsR

Druk i łamanie:  TOP DRUK Sp. Z o.o., Sp. K. w Łomży przy ul. Nowogrodzka 151A, 

   NIP 718-21-41-097, KRS 0000533690

Adres redakcji:  Redakcja Rodziny Odkupiciela, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

   tel. 14 632 72 00, wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela/

Prenumerata: dowolna ofiara     Nakład: 2000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty tekstów oraz zmiany ich tytułów.

IS
SN

 12
31

-1
93

6

et sanctificationis 
hominis



Rodzina Odkupiciela 2 (90) 20214 Rodzina Odkupiciela 2 (90) 2021 5

uświęcające wspólnotę 

W drodze do...

br. Stanisław Stańczyk CSsR
Rok II

dzieło Chrystusa  

Eucharystia: 

Eucharystia – każdy z nas mniej więcej 
wie, czym ona jest i coś może o niej 
powiedzieć. Nie będę przytaczał jakiejś 

definicji, bo i takowej potrzeby nie ma. Piękne 
jest właśnie to, że każdy patrzy na nią na swój 
wyjątkowy sposób, akcentując w przeżywaniu 
jej jakiś zachwycający go wymiar. Niesamowite 
jest to, że w całej swej głębokiej teologii i niezwy-
kłości Msza Święta jest dla każdego niezwykłym 
spotkaniem z Bogiem, bez względu na poziom 
„zaawansowania” w wierze. Bez wątpienia 
można spojrzeć na nią z wielu różnych stron, ja 
jednak, w tym artykule, chciałbym skupić się 
na jednym jej aspekcie: wspólnotowym - wręcz 
wspólnototwórczym - na wiernych tworzących 
Kościół święty, ludziach przychodzących po to, 
by wspólnie spotkać się i przyjąć do swych serc 
prawdziwego Boga. 

Zacznijmy zatem od tego, co o tym aspekcie 
Eucharystii mówi Kościół. Jak możemy przeczytać 
w 1325. punkcie Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, „Eucharystia oznacza i urzeczywist-
nia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu 
Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona 
szczytem działania, przez które Bóg w Chrystu-
sie uświęca świat, a równocześnie szczytem 
kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają 
Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”. Nie dość, że 
każda Najświętsza Ofiara jest jednostkowym 
spotkaniem z Chrystusem, najlepszą modlitwą 
lub (jak czytamy w konstytucji Lumen Gen-

tium) „źródłem i zarazem szczytem całego życia 
chrześcijańskiego”, to jeszcze jednoczy i uświęca 
Lud Boży (Kościół). Na Eucharystii zbiera się na 
modlitwę nie jedna osoba, ale jakby z założenia 
więcej - wtedy wraz z nimi jest Chrystus: „Gdzie 
dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam 
Ja jestem z nimi” (Mt 18,20). Pięknym symbolem 
wspólnoty eucharystycznej staje się ustawiony 
pośrodku ołtarz. Z jednej strony kapłan, z drugiej 
wierni: wszyscy zgromadzeni wokół jednego 
stołu, by spożywać jeden pokarm. Nie ma tutaj 
kilku ołtarzy, wielu stołów z podziałem na grupy. 
Tutaj każdy, kto chce, znajdzie swoje miejsce, 
ponieważ jako jedność gromadzimy się wokół 
Odkupiciela. 

Bardzo dużo o wspólnotowości Mszy mówi 
nam sam jej układ. Jeśli tylko wsłuchamy się 
w słowa, które w czasie Eucharystii wypowiada 
kapłan lub my sami, nie ma problemu z do-
strzeżeniem, że bardzo często odpowiadamy 
w imieniu nie własnym (jednostkowym), a ra-
czej jako cała wspólnota. Dlatego na początku 
słyszymy pozdrowienie „Pan z wami”, a nie 
„Pan z tobą”, serca „wznosimy do Pana” a nie 
„wznoszę”, zaś na końcu celebracji padają słowa 
„Idźcie w pokoju Chrystusa”, a nie „idź”. To tylko 
nieliczne przykłady - warto się wsłuchiwać w to, 
co mówimy, bo można odkryć coś, czego się nie 
dostrzegało, a sens słów, które wypowiadamy, 
może nas niekiedy zadziwić lub pobudzić do 
refleksji i głębszej wiary. 

Innym przykładem jest również aklamacja 
Baranku Boży. Wypowiadamy słowa „zmiłuj 
się nad nami” i „obdarz nas pokojem”. I znów 
nie modlimy się indywidualnie, lecz każdy za 
każdego, tworząc niejako jeden strumień prośby 
Kościoła i błagając Jezusa o miłosierdzie i pokój. 
Kolejnym, bardzo intuicyjnym przykładem, 
kiedy myślimy o jakimś momencie ukazania 
wspólnotowości Eucharystii, jest oczywiście 
wzajemne przekazanie sobie znaku pokoju. Na 
pewno jest to wyjątkowy moment. Nie zawsze 
nasze relacje są idealne, często mamy jakieś 
wzajemne wyrzuty czy bolączki, ale w tym 
momencie chcemy wszystko sobie przebaczać, 
tworzyć lepszą i piękniejszą relację, zostawić 
nasze spory, gdyż za chwilę będziemy przyjmo-
wać do naszych serc Chrystusa – Króla Pokoju. 
W tym właśnie, wydawać by się mogło, małym 
znaku podania ręki, tworzymy niezwykłe mosty 
pozwalające pełniej kochać. Oczywiście znak 
pokoju przekazujemy również osobom, których 
nie znamy. To również jest wyjątkowe. Gestem 
tym pokazujemy, że mimo iż nie wiem, kim ta 
druga osoba jest, chcę się nią cieszyć, bo przyszła, 
by wraz ze mną chwalić Boga. Podając rękę, 
uznaję, że to, co nas łączy, to Jezus i miłość do 
Niego, zatem wszyscy zgromadzeni na Mszy 
Świętej są moimi braćmi i siostrami. Osobiście 

moim ulubionym momentem, gdzie wyjąt-
kowo mocno czuję wspólnotę, jest modlitwa 
Ojcze nasz. Już sam jej początek wskazuje, że 
nie jestem sam. Co piękniejsze, nauczył nas jej 
sam Jezus. Wygląda ona tak, jak gdyby była 
wręcz stworzona do wspólnego odmawiania. 
Nie ma w niej ani krzty egoizmu, modlę się 
nią nie jako jedna osoba, ale jako Kościół. Na 
próżno w niej szukać słów: „ja”, „mnie”, „dla 
mnie”; są za to: „nasz”, „nam”, „naszego”, „my”. 
Modlitwa ta wskazuje najważniejszą prawdę: 
Bóg jest naszym Ojcem, a my wszyscy, cały 
Kościół – Jego dziećmi. Bardzo lubię wtedy 
zamknąć oczy i słuchać, jak wszyscy jednym 
głosem modlą się do Boga Ojca, prosząc każdy 
za każdego, za tych, których znam i tych, których 
w ogóle nie spotkałem.

Bardzo istotnym elementem jest również 
sama modlitwa wiernych. Oprócz oczywistej 
wspólnotowej nazwy, jest to moment składania 
próśb za cały Kościół: biskupów, kapłanów, 
wszystkich chrześcijan. Na końcu zawsze jest 
wezwanie za zgromadzonych na Eucharystii. 
Wspólnie wtedy wołamy: „Wysłuchaj nas, 
Panie” - nas, bo my wszyscy prosimy wtedy 
Boga jednym głosem, jako dzieci gotowe przyjść 
do Ojca i bez lęku ani trwogi przedstawić Mu 
nasze troski i problemy.
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W drodze do... W drodze do...

br. Patryk Reczek CSsR
Rok V

Czy my, katolicy, potrzebujemy ściśle określonych obrzędów liturgii? Czy nie 
moglibyśmy w tym względzie mieć całkowitej wolności w kształtowaniu sposobu 
wspólnotowej celebracji Misterium Eucharystii?

Po co nam 
obrzędy liturgiczne? 

Bardzo ważną i wartą podkreślenia częścią 
liturgii jest również wspólny śpiew budujący 
niejako i jednoczący wszystkich wiernych. Ra-
zem chwalimy, prosimy i przepraszamy Boga 
nie tylko wypowiadając słowa, ale również 
je wyśpiewując. Święty Augustyn napisał, że 
kto śpiewa, modli się dwa razy; jakże piękną 
modlitwą jest w takim razie wspólny śpiew!  
Bez względu na to, czy ktoś ma piękny głos, czy 
tylko pomrukuje albo nawet głośno mija się  
z dźwiękami, razem śpiewamy i wołamy do 
naszego Ojca - każdy tak pięknie, jak potrafi, 
pomimo tego, że śpiew nie jest domeną wszyst-
kich uczestników celebracji. 

Na koniec chcę wspomnieć o tym, co przede 
wszystkim łączy nas z Chrystusem i z innymi – 
chodzi oczywiście o Komunię Świętą. Przyjmu-
jemy Jezusa do naszych serc, by nas uświęcał, 
uczył najpiękniejszej miłości (kochać pełniej), by 
przemieniał nasze serca na wzór Jego Boskiego 
Serca oraz by wspomagał nas w czynieniu do-
bra. Jest to niesamowite zbliżenie Boga i czło-

wieka, które równocześnie buduje wspólnotę 
Kościoła. Będąc blisko z Jezusem, gdy zobaczę 
innego bliźniego, który również z Nim jest, 
mogę stwierdzić naszą wzajemną bliskość. To 
Jezus dający siebie w tym sakramencie łączy 
nas w jedno ciało zwane Kościołem i czyni nas 
jedną wspólnotą, sprawiając, że każdy, kto 
zechce, może w tę jedność wejść bez względu 
na to, kim jest. 

Każda Msza Święta jest zatem okazją nie 
tylko do tego, by pomodlić się i złączyć ze 
Zbawicielem w niezwykły sposób, ale także 
by spotkać się z drugim człowiekiem i wraz 
z nim przeżyć tę wspaniałą modlitwę. Jedność 
z Chrystusem buduje jedność między wiernymi. 
To jest niezwykłe piękno liturgii, które przecież 
dokonuje się codziennie, tak więc za każdym 
razem, gdy będziesz uczestniczyć w Euchary-
stii, rozejrzyj się wokół siebie i spójrz na ludzi 
siedzących przy tobie, ponieważ za chwilę jako 
wspólnota będziecie przeżywać najwspanialsze 
spotkanie z Bogiem. 
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jest liturgia, niż ten, do którego jesteśmy przy-
zwyczajeni. Tabela dołączona do tego artykułu 
pokazuje, ile mamy różnych obrządków i jak 
one się dzielą.

Nie można powiedzieć, że któryś z nich jest 
lepszy od innych. Tej kategorii nie stosuje się, 
gdy porównujemy ryty liturgiczne Kościoła. 
Najprościej mówiąc, ryty ukazują różny spo-
sób wyrazu tej samej wiary, która jednoczy 
katolików na całym świecie. Są one sposobem 
sprawowania tego samego sakramentu Eu-
charystii. W każdym z nich Bóg przychodzi do 
swojego ludu i staje się pośród niego obecny 
prawdziwie i rzeczywiście, w sposób mate-
rialny, pod postaciami chleba i wina. Ryty 
starają się jak najlepiej ukazać wierzącym 
rzeczywistość Bożą w sposób zrozumiały dla 
danej kultury. Niezmiernie ważne jest to, by 
sprawować liturgię w taki sposób, by dać 
doświadczyć człowiekowi sacrum (święto-
ści) Boga. Prawdą jest, że Chrystus uniżył się 
i ogołocił samego siebie stając się człowiekiem 
takim samym jak my. Nie utracił jednak przez 
to swojej godności Boga. Jako Jego stworzenie 
jesteśmy winni Mu cześć i uwielbienie za wiel-
ką miłość, jaką nas obdarzył już z samego faktu, 
że powołał nas do 
istnienia. Jak uczy 
Katechizm: „Bóg 
stworzył człowieka 
w tym celu, żeby 
człowiek poznał 
Boga, miłował Go 
i służył Mu, i tak po 
śmierci posiadłszy 
Boga przez uszczę-
śliwiające oglądanie 
Go twarzą w twarz, 
cieszył się Nim na 
wieki w niebie”. To 
nasze podstawo-
we powołanie do 
chwalenia Boga, 
wspólne wszystkim 

ludziom, najlepiej wypełniamy uczestnicząc 
w liturgii. Najświętsza Ofiara jest najdosko-
nalszym sposobem dostępnym człowiekowi, 
by uwielbić Boga. 

Sobór Watykański II, w punkcie 22 Konsty-
tucji o Liturgii świętej, uczy nas bardzo jasno, 
że „nikomu, choćby nawet był kapłanem, 
nie wolno na własną rękę niczego dodawać, 
ujmować ani zmieniać w liturgii”. Właśnie 
dlatego, by zachować i chronić świętość cele-
browanych misteriów oraz w należyty sposób 
oddawać cześć Bogu. Właśnie Bogu należy 
się od nas to, co mamy najlepszego, również 
w wymiarze zewnętrznym. Niech przykładem 
będzie dla nas święty proboszcz z Ars – Jan 
Maria Vianney – który sam żyjąc w skrajnym 
ubóstwie, nigdy nie żałował pieniędzy na to, 
co odnosiło się do kultu Bożego. Dbał, by jego 
kościół i rzeczy używane do liturgii były naj-
piękniejsze i najdroższe. Żył przekonany o tym, 
co dwa wieki później wyraził papież Benedykt 
XVI: „Piękno nie jest jedynie czynnikiem de-
koracyjnym liturgii; ono jest jej elementem 
konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego 
Boga i Jego Objawienia”.

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

Wiara wyrażająca się w obrzędach
Spróbujmy na początku odpowiedzieć sobie 

na pytanie, dlaczego skonkretyzowane ob-
rzędy są tak ważne w życiu Kościoła. Przede 
wszystkim liturgia wyraża naszą wiarę. Istnieje 
starożytna zasada Kościoła: lex orandi, lex cre-
dendi, lex vivendi (jak się modlisz, tak wierzysz 
i tak żyjesz). Przez całe wieki kształtowała ona 
życie chrześcijańskie wierzących w Chrystusa. 
Według niej również ukształtowała się liturgia. 
W niej bowiem wyrażają się wszystkie prawdy 
wiary. Co więcej, często zdarzało się, że w li-
turgii były one obecne znacznie wcześniej, niż 
zostały uroczyście ogłoszone i potwierdzone 
przez Nauczycielski Urząd Kościoła. Tak było 
między innymi w przypadku dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
W liturgii świętowano je już od VII wieku, choć 
dogmat został ogłoszony dopiero w 1854 roku. 

Widzimy więc, że prawdy wiary i liturgia 
to rzeczywistości, które wzajemnie się prze-
nikają i uzupełniają. Istnienie konkretnego 
obrzędu liturgicznego obowiązującego dla 
całego Kościoła, bądź jego części, ma ogromne 
znaczenie, ponieważ pozwala przekazywać 
kolejnym pokoleniom nienaruszoną wiarę. 
Jest to jeden z przejawów katolickości Kościoła, 
czyli jego powszechności. Polski liturgista, ks. 
Maciej Zachara MIC (marianin), w jednym 
z wywiadów powiedział: „Siła oddziaływania 
obrzędu liturgicznego bierze się między innymi 
z jego powtarzalności i tradycyjności, choć 
dokonujące się w liturgii przyjście Boga jest 
zawsze nowe i niepowtarzalne”. Kultywowa-
nie tradycji sprawia, że jesteśmy wszczepieni 
w całą historię Kościoła. Łączy nas z naszymi 
przodkami w wierze oraz nadaje nam i kształ-
tuje naszą katolicką tożsamość.

Modlić się całym sobą
W liturgii człowiek uczestniczy całym sobą. 

Angażują się w nią wszystkie jego zmysły – 
wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. Bóg w ten 
sposób komunikuje się z człowiekiem, ogar-

niając go całego, jego ciało, duszę i psychikę. 
To wszystko sprawia, że nie jest bez znacze-
nia to, w jaki sposób odbywa się celebracja, 
jakich używamy gestów i jaki jest sposób 
ich wykonywania. Stroje, światło, muzyka, 
dźwięki, kadzidło, cisza itp. oddziałują na nas 
nawet podświadomie. Liturgia jest wejściem 
w rzeczywistość, której jako chrześcijanie z na-
dzieją wyczekujemy. Jest to rzeczywistość 
przebywania z Bogiem w niebie. Podczas liturgii 
wspólnota Kościoła na ziemi (pielgrzymującego 
czy też walczącego) najściślej jednoczy się tak 
z Kościołem cierpiącym (czyśćcem), jak i Ko-
ściołem tryumfującym (niebem). W Apokalip-
sie św. Jana czytamy opis liturgii niebiańskiej: 
„I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, 
mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele 
kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy 
wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest 
przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako 
modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem” 
(Ap 8,3-4). Dobry Bóg chce nas przemieniać 
w całości naszego człowieczeństwa i mówić 
do nas za pośrednictwem wszystkich naszych 
zmysłów. Stąd właśnie od samego początku 
Kościół bardzo dbał nie tylko o wewnętrzny 
(duchowy) wymiar liturgii, ale również o ze-
wnętrzną jej formę. Tak, by objąć ducha, duszę 
i ciało człowieka.

Jedność w różnorodności
Będąc członkami Kościoła katolickiego po-

winniśmy uświadomić sobie, że jest on bardzo 
zróżnicowany pod względem liturgicznym 
i kulturowym. Katolicki znaczy powszechny, 
obejmujący cały świat, z wszelką różnorod-
nością narodów i społeczeństw. Uwidacznia 
się to w rozmaitych formach modlitwy litur-
gicznej, jakimi posługują się wierni w różnych 
stronach świata. Kościół katolicki w Polsce jest 
dość mało zróżnicowany pod tym względem. 
Zdecydowana większość wiernych należy do 
obrządku rzymskokatolickiego. Istnieje jednak 
dużo więcej rytów, w których sprawowana 

OBRZĄDKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

RODZINA OBRZĄDKÓW ZACHODNICH:
•	 Obrządek rzymski
•	 Obrządek mozarabski  

(starohiszpański, wizygocki)
•	 Obrządek ambrozjański
•	 Obrządek galijski

RODZINA OBRZĄDKÓW ANTIOCHEŃ-
SKICH:
•	 Obrządek syryjski
•	 Obrządek syro-malankarski
•	 Obrządek jakobicki
•	 Obrządek maronicki

RODZINA OBRZĄDKÓW  
ALEKSANDRYJSKICH:
•	 Obrządek koptyjski
•	 Obrządek etiopski 

RODZINA OBRZĄDKÓW ORMIAŃSKICH:
•	 Obrządek ormiański

RODZINA OBRZĄDKÓW CHALDEJSKICH:
•	 Obrządek chaldejski
•	 Obrządek syro-malabarski
•	 Obrządek nestoriański

RODZINA OBRZĄDKÓW BIZANTYJSKICH:
•	 Obrządek bizantyjskie (grackie) –  

w Polsce drugi co do liczebności.
Posiada trzynaście rytów: albański, bia-
łoruski, bizantyjski w dawnej Jugosławii, 
bułgarski, grecki, melchicki, italo-albański, 
rumuński, rosyjski, rusiński, słowacki, ukra-
iński, węgierski.
Ryt ukraiński (obrządek ukraińsko-bizantyj-
ski) jest najbardziej znanym w naszym kraju.

INNE OBRZĄDKI:
•	 Obrządek melchicki
•	 Obrządek zairski
•	 Obrządek rosyjski
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Nie mów ludziom co robisz, 

o. Wacław Zyskowski CSsR
Duszpasterz w Elblągu

ale rób to, 
co mówisz…
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Cisza przerywana dochodzącymi zza 
okien odgłosami z rzadka przejeżdża-
jących samochodów, miarowe bicie 

korytarzowego zegara, nocna ciemność rozświe-
tlana bielą światła odbitego od obrusu na ołtarzu 
seminaryjnej kaplicy, dwie płonące świece, po-
między którymi stoi On - Jezus Eucharystyczny 
obecny w Najświętszym Sakramencie, otoczony 
złotą glorią monstrancji. W sercu powtarzało się 
pragnienie, tak samo jak wte-
dy, przed setkami lat, w ciszy 
i mroku Wieczernika rozświe-
tlonego blaskiem oliwnych ka-
ganków i bielą obrusa: „Chcę 
usłyszeć słowa: To jest Ciało 
moje…to jest Krew moja… 
i zamienić je w swoje życie”.

Ten romantyczny wstęp to 
nie początek marzycielskiej, 
pobożnej książki, ale jedno 
z moich najsilniejszych wspo-
mnień dotyczących modlitwy 
z czasów seminarium. Zosta-
łem poproszony o napisanie 
artykułu dotyczącego roli, jaką 
Eucharystia odgrywa w uświęcaniu kapłana. 
Długo zastanawiałem się nad tym tematem - 
nie mam wielkiego kapłańskiego doświadczenia 
(5 lat), ale spróbuję przedstawić to zagadnienie 
z mojej perspektywy i podzielić się swoim prze-
żywaniem tej tajemnicy.

Powołanie kapłańskie to coś, co Bóg ma 
dla nas już w swoim pomyśle na nasze życie, 
tak więc naprawdę towarzyszy nam ono od 
początku naszego istnienia. Nasze uświęcanie 
poprzez Eucharystię dokonuje się więc nie tylko 
od momentu rozpoczęcia sprawowania jej, ale 
już od chwili, kiedy zaczęliśmy w niej uczestni-
czyć. Myślę, że to, w jaki sposób uczestniczyłem 
we Mszy Świętej jako dziecko, a później jako 

młodzieniec i kleryk, głę-
boko rzutuje na to, w jaki 
sposób podchodzę do jej 
sprawowania jako kapłan.

Z dzieciństwa oczy-
wiście niewiele pamię-
tam, ale jedno wiem na 
pewno: uczestniczenie 
w Eucharystii nigdy nie 
było rozrywką, miejscem 
na „miło” spędzony czas 
czy momentem beztro-
skiej zabawy. Kościół był 
zawsze miejscem innym 
niż wszystkie pozostałe, 
miejscem niezwykłym - 

i ta prawda od samego początku była mi wpa-
jana. Kiedy obserwowałem mojego starszego 
brata, gdy służył przy ołtarzu jako ministrant, 
czułem niesamowity respekt. Lubiłem chodzić 
do kościoła, ale służba w czasie liturgii to była 
zbyt duża odpowiedzialność. Pamiętam, jak 

w wakacje, tuż przed rozpoczęciem pierwszej 
klasy szkoły podstawowej, pojechałem ze swoją 
siostrą i kuzynem na kolonie. Tam po raz pierwszy 
wziąłem udział we Mszy Świętej recytowanej, 
odprawianej na świetlicowym stoliku spokojnie 
i bez zamieszania w obecności dosłownie kilku 
osób. Nie wiem dokładnie co, ale coś mnie w niej 
zafascynowało. Kiedy po Pierwszej Komunii 
Świętej ojciec katecheta, który był jednocześnie 
opiekunem ministrantów, zachęcał mnie, abym 
wstąpił do ich grona tak jak mój brat, bałem się, 
że nie podołam. Przełamałem się dopiero dwa 
lata później i już na wstępie otrzymałem zada-
nie, które było niełatwe, ale wiem, że odegrało 
kluczową rolę w moim spotkaniu z Jezusem 
Eucharystycznym i ukształtowało mój sposób 
przeżywania Mszy Świętej, a co za tym idzie, 
powolne i mozolne dzieło uświęcania mnie. 
Opiekun wyznaczył mi obowiązkowy dyżur – 
czwartek o 6:30. Liturgia była recytowana, a do 
tego sprawowana w większości przez o. Jana 
Igielskiego CSsR, staruszka, który miał poważne 
problemy z chodzeniem. Ojciec od razu poprosił 
mnie, abym odczytywał czytania i modlitwę 

wiernych. Dla małego dyslektyka było to nie lada 
wyzwanie: wiązało się z koniecznością przyjścia 
do kościoła jeszcze wcześniej, aby przeczytać 
czytanie i nauczyć się go prawie na pamięć, żeby 
nie popełnić gafy przy ambonie. Nie to jednak jest 
najważniejsze - cisza, spokój i półmrok kościoła 
rozświetlonego światłem odbitym od białego 
obrusa, słowa wypowiadane spokojnie starczym, 
zmęczonym, ale pełnym przejęcia głosem – to 
coś, czego nie da się opisać. Nie znałem wtedy 
pojęć teologicznych, nie wiedziałem, jak zbudo-
wany jest mszał, jakie są części Mszy Świętej 
i czym się od siebie różnią, ale doświadczałem 
tego, co na pewno uświęca – misterium.

Z czasem zacząłem angażować się coraz moc-
niej w strukturach ministranckich i coraz lepiej 
poznawać tajniki służby, zajmować ważniejsze 
funkcje i podejmować się odpowiedzialnych za-
dań. Liturgia stała się pasją, a początkowy strach 
przerodził się w motywujący zastrzyk adrenaliny.

Przyszedł jednak moment, gdy niechęć do 
wstawania przed szóstą rano wzrosła, a i ojciec 
Jan zmarł w wieku bez mała stu lat. Coniedzielne 
celebracje nadal mnie angażowały, ale już nie Powołanie kapłańskie  

to coś, co Bóg ma dla nas 
już w swoim pomyśle  

na nasze życie,  
tak więc naprawdę 

towarzyszy nam ono 
od początku naszego 

istnienia. 
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tak bardzo. Eucharystia nie nudziła mnie, choć 
muszę przyznać, że coś dla mnie spowszedniało, 
jakby zapadło w zimowy sen - niby żyło, ale 
w ukryciu, czekając na odpowiedni moment, 
aby się wykluć.

Nadszedł czas liceum. Droga do szkoły biegła 
obok kościoła, w którym jest kaplica adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Najpierw, chyba ze 
strachu przed nowościami (szkołą, nauczycielami 
i znajomymi), a później z przyzwyczajenia i po-
trzeby serca wstępowałem do niej choć na krótką 
chwilę, aby się pomodlić, popatrzeć na Jezusa 
wystawionego w monstrancji, spotkać się z Nim. 
Wierzę głęboko, że te codzienne nawiedzenia 
wzbudziły we mnie pragnienie uczestniczenia 
w Eucharystii częściej, niż tylko w niedzielę, 
a w sercu pojawił się coraz wyraźniejszy głos 
wezwania podejścia bliżej do ołtarza, najbliżej, 
jak to tylko możliwe...

Po maturze wstąpiłem do redemptorystów. 
Muszę nadmienić, że to samo uczynił mój star-
szy brat osiem lat wcześniej. W seminarium 
uczestniczyłem w setkach, jeżeli nie tysiącach 

celebracji liturgicznych: uroczystych, podniosłych, 
z asystami, biskupami, orkiestrami i chórami, 
które były piękne i ukazywały majestat i donio-
słość Eucharystii. Brałem też udział w liturgiach 
prostych w swojej zewnętrznej formie - cichych 
Mszach poniedziałkowych w kaplicy seminaryj-
nej, w kaplicy domowej wraz ze schorowanymi 
współbraćmi, we wspólnocie Cenacolo i innych 
miejscach. Wiele z nich było głęboko przeżytych, 
w skupieniu i medytacji, wiele w roztargnieniu 
i z głową gdzieś w innych sprawach, ale zawsze 
była to Eucharystia, spotkanie z Chrystusem. Do 
sposobu jej przeżywania bardzo mocno przy-
czyniał się celebrans: jego zachowania, gesty, 
sposób intonacji głosu i stosunek do całości 
Mszy Świętej. 

Od chwili święceń kapłańskich mam łaskę 
sprawowania Bożych Tajemnic. Często odnaj-
duję u siebie gesty czy postawy, które obserwo-
wałem u celebrujących kapłanów, gdy jeszcze 
uczestniczyłem we Mszy jako ministrant czy 
kleryk. Na swoje prymicje od znajomego ka-
płana otrzymałem kartkę z łacińską sentencją, 

której tłumaczenie brzmi: „Jak ty traktujesz 
Mnie podczas Mszy Świętej, tak Ja potraktuję 
cię na Sądzie Ostatecznym”. Słowa mocne, 
nawet przerażające, ale niezwykle refleksyjne. 
Mój sposób sprawowania Eucharystii jest tym, 
co demaskuje mój stosunek do samego Jezusa. 
Myślę, że to jest prawda uświęcająca mnie. 
Do świętości można się przyzwyczaić, tak jak 
do obcowania ze znaną lub ważną postacią ze 
świata polityki, sportu czy kultury, ale słowa 
tej sentencji są dla mnie codziennym przypo-
mnieniem, co dzieje się podczas Eucharystii 
i z Kim mam do czynienia. Nie jest to kwestia 
wzbudzenia świadomości w sobie ze strachu 
przed karą, ale przypominania o Osobie, któ-
rą się kocha i której oddało się życie. Lubię 
używać porównania kapłaństwa do małżeń-
stwa. Relacja między małżonkami nawet po 
upływie lat może być pełna czułości, miłości, 
wzajemnego odkrywania siebie i wcale nie musi 
powszednieć. Tak samo jest z kapłaństwem: 
codzienne celebrowanie Eucharystii nie musi 
stawać się rutyną, jeżeli będzie pobudzane 

czułością i intymnością spotkania z Jezusem 
podczas adoracji czy cichych celebracji. Na swo-
jej drodze spotykam wielu kapłanów, którzy 
sposobem odprawiania Mszy Świętej wskazują, 
że jest to czas spotkania z Tym, kogo kochają,  
a w miłosnym spotkaniu nie ma miejsca na 
niepotrzebny pośpiech, gadulstwo czy wygłupy, 
ale na odczucie bliskości, która przemienia. 

Nie mów ludziom co robisz, ale rób to, co 
mówisz - to zdanie, które usłyszałem podczas 
rekolekcji o Eucharystii, bardzo mocno zapadło 
mi w pamięć. Gesty i słowa liturgii są czytelne, 
jeżeli są wykonywane i wypowiadane z nale-
żytym dla nich szacunkiem. Rolą kapłana nie 
jest komentowanie ich na każdym kroku, ale 
ukazanie ich swoim życiem tak, aby być jedno-
litym w celebracji i codziennym postępowaniu. 
Droga jest długa i wymagająca, ale możliwa 
do przebycia! To jest sposób, w jaki Eucharystia 
mnie uświęca. Pragnę żyć i być eucharystycz-
ny, oddany i całościowy, aby w Dniu Sądu 
usłyszeć od Jezusa słowa: To jest Ciało moje…
To jest Krew moja…
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 Eucharystia inaczej, 

o. Andrzej Szorc CSsR
Wykładowca WSD

po zairsku

Chciałbym zaprosić Ciebie, Drogi Czytel-
niku, do uczestnictwa w Eucharystii po 
zairsku. Oczywiście, z racji logistycz-

nych, będzie to zaproszenie do czysto intelek-
tualnego uczestnictwa. Dlaczego zapraszam na 
Mszę Świętą po zairsku? Czyżby znudził nam się 
nasz rzymski ryt celebracji Mszy Świętej? No cóż, 
nawet najpiękniejsze rzeczy potrafią powszednieć, 
nabrać posmaku rutyny, przyzwyczajenia i trze-
ba się przed tym bronić. Uczestnictwo w Mszy 
Świętej w rycie zairskim to raczej zaproszenie, 
by zobaczyć, jak inni to robią, jak inni dopaso-

wali odnowę liturgiczną, wprowadzoną przez 
Sobór Watykański II, do swojego życia i sobie 
właściwej kultury.

Na wstępie chciałbym podzielić się kilkoma 
myślami o Eucharystii i życiu nią w naszej po-
wszedniości życia. Eucharystia, jak powiedział 
Karl Rahner, jest „pokarmem człowieka, który 
wciąż na nowo staje się głodny, który wciąż na 
nowo staje się słaby, który zatem w życiu ducho-
wym jest człowiekiem powszednim”. Wychodząc 
z Eucharystii, wkraczamy w codzienność. Ofiara 
Chrystusa łączy się z ofiarą naszej codzienności. 

Słowa kończące Mszę Świętą: Ite, missa est, to 
posłanie w codzienność, to powołanie i zadanie 
do wykonania. Gdy wychodzimy z kościoła po 
Mszy Świętej – znajdujemy się zatem, można 
powiedzieć, na ołtarzu codzienności. Wcześniej 
był stół słowa i stół eucharystyczny, teraz – 
ołtarz codzienności.

Eucharystia mówi coś bardzo ważnego 
i bardzo konkretnego pod adresem naszych 
codziennych decyzji, pod adresem tego, co 
robimy w naszych małżeństwach, w naszych 
rodzinach, w naszych szkołach i uczelniach, 
w naszych biurach, w naszych kuchniach, w na-
szych sypialniach, w życiu społecznym. Mówi: 
„im bardziej dajesz siebie innym, tym bardziej 
siebie odnajdujesz; im mocniej kochasz, tym 
bardziej powinieneś siebie ofiarowywać; im 
więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz”. To 
jest właśnie postawa eucharystyczna. W ten 
sposób chrześcijanin staje się osobą prawdziwie 
eucharystyczną, nawet jeśli nie uczestniczy 
codziennie we Mszy Świętej.

Jak celebrują Mszę Świętą katolicy w Kongo, 
w dawnym Zairze? Jak dopasowali sprawowa-

nie Eucharystii do swojej mentalności i kultury? 
Struktura tej celebracji może nas zaskoczyć, 
sporo w niej zmian w porównaniu do Mszy 
Świętej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. 
W rycie zairskim zauważalna jest reorganizacja 
elementów dobrze nam znanego rytu rzymskie-
go. Zmiany inspirowane były „wizją duchową 
życia w Afryce, wspólnotą świata widzialnego 
ze światem niewidzialnym”, o czym pisał Paweł 
VI w przesłaniu Africae terrarum.

Przed rozpoczęciem celebracji gromadzący 
się wierni pozdrawiają siebie nawzajem. Od-
powiedni animator liturgii, osoba świecka, za-
powiada celebrację, pozdrawia zgromadzonych 
w ten sposób, by ożywić braterstwo, ewentual-
nie przedstawia celebransa, zachęca wiernych 
do powstania i rozpoczęcia śpiewu na wejście. 
Po procesjonalnym wejściu celebrans z rękami 
rozłożonymi opiera czoło o ołtarz, powtarza ten 
gest przy każdym rogu ołtarza. Potem pozdra-
wia zebranych i wprowadza krótko w liturgię 
dnia, zachęca zgromadzonych do stawienia się 
w obecności Boga. 

Następnie przypomina on, że znajdujemy się 
jakby na świętej górze, zbliżamy się do tronu 
łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę. 
Po chwili ciszy wzywa do łączności: z uczniami 
Chrystusa, którzy odeszli (z nimi tworzymy 
bowiem jedną rodzinę); z tymi, którzy nie znali 
Chrystusa, ale Go szukali szczerym sercem. Po 
chwili ciszy następuje wzywanie świętych, 
szczególnie Najświętszej Maryi Panny, świętych 
patriarchów i proroków, apostołów i ewange-
listów, którzy przekazali nam wiarę, przodków 
prawych sercem. Zgromadzeni każdorazowo 
odpowiadają: „Bądźcie razem z nami”, „Przyjdź-
cie, abyśmy chwalili naszego Pana z wszystkimi, 
którzy celebrują Mszę Świętą”.

Afryka traktuje przodków, jak ludzi żyjących 
zgodnie z wolą Bożą, jako tych, którzy przekazali 
pewien porządek społeczny, etyczny i religijny. 
Wierzyli w Boga, wiedzieli, że On za dobro wy-
nagradza, a za zło karze. Równocześnie przod-
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kowie inspirują szacunek względem starszych 
i dla autentycznej tradycji. Poprzez przodków 
realizuje się dostęp do Boga, oni wstawiają się 
za swoimi, a to wstawiennictwo jest udziałem 
w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Są oni 
wreszcie pewnymi wzorami dla wiernych, ale 
w świetle Ewangelii Chrystusa. 

Po odwołaniu się do przodków następuje 
śpiew wychwalający wielkość Boga. Liturgia 
słowa przebiega podobnie jak w naszym ry-
cie aż do momentu wyznania wiary. Po nim 
następuje akt pokuty, który odwołuje się do 
słowa Bożego, które „oświeciło sumienie”, jest 
skuteczne, aby osądzić myśli serca, odkryć je 
przed Bogiem. Słowo wzywa do powrotu do 
Pana, który gładzi nieprawości. Przeniesienie 
aktu pokuty przed liturgię eucharystyczną po-

siada swoją logikę. Liczy się bowiem w liturgii 
przede wszystkim związek z Bogiem, przylgnięcie 
do Sacrum - do Boga Świętego. Najpierw Bóg 
zbliża się do swego Ludu w czytanym słowie, 
śpiewie międzylekcyjnym, w homilii. Następnie 
zgromadzenie zbliża się do Boga, wzywając Jego 
imienia, uznaje swoją zależność od Niego. Uznaje 
swoją niewierność względem Boga. 

Liturgia słowa żywi wiarę, odkrywa Boże 
plany. Zgromadzenie potwierdza otrzymane 
pojednanie przez pocałunek pokoju. Kolejny 
krok to pragnienie, by ten pokój stał się udziałem 
wszystkich. Przy uścisku ręki wierni wypowiadają 
po cichu słowa: „Pokój Chrystusa”. Dalsza część 
liturgii eucharystycznej podobna jest do naszej 
zachodniej liturgii. Mamy w niej częste formy 
dialogu między celebransem a ludem. Jest to 
właściwość kultury afrykańskiej, jej stylu „mó-
wionego” (powtarzanie słów, posługiwanie się 
językiem obrazu, który pobudza wyobraźnię).

Msza zairska w swoim pierwszym 
zarysie pojawiła się w 1974 r. Trzeba 

było czternastu lat, aby została 
zatwierdzona przez watykańską 
Kongregację do Spraw Kultu 
Bożego w 1988 r. Opublikowa-

na księga liturgiczna nosi nazwę: 
Missel Romain pour les Dioceses 

du Zaire. Wydawać by się mo-
gło, że pozostałe kraje afrykańskie 

skorzystają z wypracowane-
go i zatwierdzonego wzorca 
Mszy po zairsku, ale tak się 
nie stało. Gdy dane wam 
będzie trafić do któregoś 

z krajów Afryki na niedziel-
ną Mszę Świętą, to będzie ona 

zazwyczaj celebrowana w dobrze 
nam znanym rycie rzymskim, w któ-

rymś z języków pokolonialnych, lub miej-
scowych. Okraszona będzie kolorytem 
lokalnych strojów, w rytmie tam-tamów, 

grzechotek, klaskania dłoni, ze śpiewem 

europejskich hymnów liturgicznych, krótkich 
wezwań w rodzimym języku, a czasami możecie 
też trafić na gregoriańską Missa de Angelis.

Moje zaproszenie na Mszę po zairsku chciał-
bym zakończyć kilkoma myślami natury ogólnej 
o relacji Eucharystii do naszego życia w codzien-
ności. W Eucharystii dokonuje się przemiana 
chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. Przemiana 
eucharystyczna jest źródłem naszej przemiany, 

zmiany naszego myślenia, wartościowania, 
sposobu życia. Duchowość eucharystyczna to 
duchowość komunii, czyli wspólnoty, jedności. 
Takiej komunii bardzo potrzebuje nasz świat, 
pełen napięć i konfliktów. Eucharystia to po-
słanie w codzienność, to zachęta, by budować 
komunię międzyludzką niezależnie od tego, czy 
uczestniczmy w jej rzymsko-zachodnim rycie, 
czy też po zairsku.
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Kontemplacyjny wymiar   

s. Maria Duczenko OSsR
Redemptorystka ze Lwowa

Eucharystii

Czym jest kontem-
placja? Wydaje 
się, że kto, jeśli nie 

siostry z zakonów klauzuro-
wych (kontemplacyjnych), 
miałby lepiej wiedzieć czym 
ona jest! Myślę, że i tak, 
i nie, gdyż życie oddane 
Bogu, także kiedy jest to 
forma życia misjonarskie-
go – głoszenia Ewangelii 
lub służeniu najuboższym 
– zawsze ma ten wymiar 
kontemplacji, ponieważ mi-
sjonarze kontemplują Jezu-
sa ubogiego i cierpiącego 
w ludziach, którzy przeży-
wają różnego rodzaju trudy, 
choroby i są nękani przez 
różne problemy. Nie każdy 
człowiek jest powołany 
do życia klauzurowego 
i nie każdy do życia 
misjonarskiego, ale każdy 
powołany jest do życia z Pa-
nem oraz do miłowania bliź-
niego i służenia mu. Chwała 
Panu za to, że w swej bez-
miernej twórczości powołał 
do życia różne zgromadzenia 
zakonne, jak i wspólnoty 

charyzmatyczne, żeby 
świadczyć o Jego miłości 
jak się tylko da.

O kontemplacji na-
pisano już wiele, ale ja 
powiem czym ona jest 
dla mnie… Kontempla-
cja uczy mnie żyć bardziej 
świadomie, smakować 
życie. Jest cichym miło-
snym trwaniem w obec-
ności Pana, który jest 
ukryty w Najświętszym 
Sakramencie. Jest to uwa-
ga skoncentrowana tylko 
na Nim. Właśnie cicha 
kontemplacja dokonuje 
się w głębi duszy przez 
wiarę i miłość! Tego nie 
zrozumie ten, kto nie wie 
lub nie uznaje tego faktu, 
że człowiek składa się nie 
tylko z ciała; że jesteśmy 
osobami transcendent-
nymi, powołanymi do 
relacji nie tylko ludzkich, 
ale Bosko-ludzkich. Na-
sze ciało ma potrzeby, 
ale również nasza dusza 
je posiada. O potrzebach 
ciała oraz prawidłowego 

„Nieustanna kontemplacja 
misterium Chrystusa 
rozwinie w nas ową 

postawę uśmiechniętej 
i promieniującej radości, 

szczerej prostoty 
i prawdziwej miłości, 
które charakteryzują 
naszą wspólnotę. Nie 
szukamy stylu życia 
twardego i surowego, 

ani też nadzwyczajnych 
umartwień, ale będziemy 

starać się żyć według 
ducha Błogosławieństw 

w klimacie 
skupienia i modlitwy 

przypominającym 
Wieczernik” (K 10).

funkcjonowania psychiki wiemy dużo i dbamy 
o jedno i drugie, lecz o potrzebach duszy dość 
często zapominamy, a przecież dusza potrzebuje 
obcowania z Bogiem. O tym zresztą mówi werset 
drugi Psalmu 63.: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za 
Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody”. Więc cały 
człowiek jest spragniony Boga. Z miłości naszych 
rodziców przyszliśmy na świat i tylko poczucie, 
że jest się kochanym i że się kocha, utrzymuje 
nasze życie w istnieniu, gdyż miłość nadaje sens 
życiu. Kontemplacja jest trwaniem przy czystym 
źródle tej miłości. To jest napromieniowanie się 
tą miłością i kochanie nią moich bliźnich. Tych, 
z którymi żyję na co dzień oraz tych, którym służę, 
jak również tych, o których pamiętam w czasie 
adoracji lub modlitwy osobistej. Kontemplacja 
jest miłosnym spojrzeniem obojga oczu, jest mi-
łosnym biciem dwóch serc. Tak naprawdę każdy 
człowiek jest skłonny do kontemplacji, dlatego że 
kocha. Kiedy kocha się dziewczynę lub chłopaka, 
to patrzy się sobie nawzajem w oczy i tak trwa 
w miłosnym skupieniu jedno na drugim. Coś 

podobnego dzieje się przy adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Przed czym, przed Kim, trwam 
i jestem? Jest to Ciało Chrystusa, które żywi mnie 
w czasie Eucharystii, które przyciąga mój wzrok 
w czasie adoracji.

Eucharystia – z gr. εὐχαριστία – znaczy dzięk-
czynienie. Jest ona dziękczynieniem za dar życia, 
za dar odkupienia. Ona uobecnia Misterium 
paschalne – mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa oraz Zesłanie Ducha Świętego. 
W tej krótkiej definicji Eucharystii zawarta jest 
cała tajemnica życia człowieka. Różne aspekty 
Eucharystii rozłożone w całym liturgicznym 
roku: od Zwiastowania poprzez Boże Narodze-
nie po Paschę i Zesłanie Ducha Świętego. Po 
co to wszystko? Co to ma wspólnego z moim 
życiem? Skończyły się Święta Wielkanocne 
i dalej wracamy do „normalnego życia”. Nie, 
święta kościelne nie są tylko dla zaliczenia w ka-
lendarzyku. Zmartwychwstanie ma bezpośredni 
wpływ na moje życie, prowadzi do całkowitej 
przemiany. Przemienia myślenie o moich naro-
dzinach, mojej codzienności, radościach, strapie-
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niach, bólach, o celu mojego życia. Ono wykracza 
poza horyzonty czasowe i leci ku wieczności. 

Dzisiejszy świat boi się mówić czy myśleć 
o śmierci, ale to też jest rzeczywistość 

naszego życia, jego część. Jezus, po-
przez życie z nami, pokazał nam jaki 
jest prawdziwy cel naszego życia, że 
życie nasze nie kończy się wraz ze 
śmiercią. Świętowanie Paschy jest 
więc nie tylko świętowaniem Zmar-
twychwstania Jezusa. Jest to również 
świętowanie naszego zmartwychwstania – jest to nasze święto.

„Poświęcone kultowi Bożemu i powołane w szczególny sposób do 
publicznej modlitwy uwielbienia i modlitwy wstawienniczej w imie-

niu wszystkich, obejmując również tych, którzy nigdy się nie modlą, 
wypełniamy misję, prawdziwie ukrytą, lecz bardzo skuteczną 

w służbie Kościoła i świata” (Konstytucja 39. Zakonu Sióstr 
Najświętszego Odkupiciela.)

Miłość oczyszcza serce i wzrok. Kontemplacja jest bar-
dzo ludzka, dlatego że Jezus został człowiekiem i stał 
się taki sam jak my. To co ludzkie jest piękne. Swoim 
przyjściem na świat Bóg uświęcił człowieka, przywrócił 
pierwotne piękno. Przecież jesteśmy stworzeni na ob-
raz i podobieństwo Boże. To misterium jest bardzo dla 
nas niezrozumiałe, ale jest w nim ukryta nasza wielka 

godność. Dlatego, w jakimś sensie, kontemplacja ciała 
Chrystusa jest kontemplacją wielkiej godności oraz po-

wołania człowieka do komunii i jedności z Bogiem, czyli 
z Miłością. Jest to wzajemna adoracja Boga i człowieka. Bóg 

w czasie adoracji patrzy na mnie, a ja patrzę na Niego. 
Nie jest to tylko zwykłe fizyczne patrzenie, ale jest 

to trwanie serca przy sercu. Tak jak w miłości 
ludzkiej angażujemy swoich pięć zmysłów, żeby 

wyrazić swoją miłość i oddać siebie drugiemu 
w darze miłości, tak i w czasie Eucharystii 
– Adoracji między człowiekiem i Bogiem 
dzieje się coś podobnego, w tajemnicy 
naszego serca. Ważne jest to, że w miarę 
osiągania coraz większej czystości serca, 
widzenie staje się coraz ostrzejsze i coraz 
więcej można zobaczyć. „Dobrze widzi się 

tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne 
dla oczu!” – pisze Antoine de Saint-Exupéry 

w powieści Mały Książę. Adorowanie jest wyższą 

miarą miłości lub zakochania, gdzie serce nie 
wytrzymuje tego ogromu miłości, która wylewa 
się w uwielbieniu. Tak naprawdę narodziny nie 
są tylko momentem, kiedy pozostawia się łono 
swej matki, a początkiem życia w miłości. To do-
piero miłość Boża rodzi mnie, moje człowieczeń-
stwo. Dopiero w miłości staję się prawdziwą 
kobietą lub mężczyzną i to są moje narodziny. 
Bóg nie jest jakąś abstrakcją, tylko rzeczywi-
stą Osobą, ale przy tym trzeba pamiętać, że 
jest On Osobą transcendentną i przekraczającą 

moje rozumienie. Jest to niezgłębiona tajemnica 
miłości. Dlatego kontemplacja jest tak ważna 
w życiu i właściwie można powiedzieć, że za-
kony klauzurowe są producentami tej miłości 
w świecie. Bez miłości świat przestanie istnieć, 
gdyż w naszym życiu zawsze są tylko dwa 
wybory: z miłości lub z jej braku (lub miłości 
egoistycznej, a nie altruistycznej). Jeżeli z miłości 
– to buduję świat, jeżeli z nienawiści – to go 
niszczę. Dlatego kiedy kochamy, to zmieniamy 
świat, tworzymy jego piękno naszymi czynami. 
Jesteśmy, na wzór Boga, stworzeni do bycia 
artystami. Świat niewidzialny tworzy świat 
widzialny. Na przykład to co jest w zamyśle 
architekta, stanowi potem dach nad moją gło-
wą. To, czym napełniam moje serce, wydaję na 
zewnątrz w moich relacjach z bliźnim. Dlatego 
Eucharystia, adoracja jest mi potrzebna, gdyż jest 
to źródło mojej miłości. Bądźmy architektami 
jedności oraz wzajemnej miłości i zmieniajmy 
świat na bardziej braterski i ludzki, gdyż w nim 
żyjemy… póki co. ;)
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o. Adam Kośla CSsR
Prefekt WSD

Eucharystia w życiu i nauczaniu 

Stefana kardynała 
Wyszyńskiego

Eucharystia stanowi fundament życia re-
ligijnego chrześcijan, jest sercem wspólnoty 
Kościoła. Podczas jej sprawowania wspólnota 
wiernych najpełniej uświadamia sobie, skąd 
pochodzi, gdzie się znajduje i dokąd zmierza. Je-
zus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił, 
można powiedzieć, jednocześnie sakrament 
kapłaństwa i Eucharystii, wypowiadając słowa: 
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, bierzcie 
i pijcie, to jest Krew moja, czyńcie to na moją 
pamiątkę. (Por. 1 Kor 11, 23-25). Zatem możemy 
powiedzieć, że nie ma Najświętszej Ofiary bez 
kapłaństwa Chrystusowego, ani kapłaństwa 
bez Eucharystii. Kapłaństwo w Kościele kato-
lickim jest eucharystyczne. Kapłan sprawuje 
ofiarę Chrystusa. Eucharystia jest ofiarowana 
przez kapłana, który najpierw nawiązuje relację 
z Jezusem Chrystusem, a potem relację z ludem. 
Kapłan jest wyświęcony, aby sprawować ofiarę. 
Kiedy zaczynamy sprawować Mszę Świętą, 
wracamy pod Krzyż na Kalwarię, wyciągamy 
go z ziemi i zakorzeniamy go tu, w naszym życiu, 
wśród nas. Kiedy Msza Święta jest sprawowana, 
Kalwaria jest znów uobecniana. Składana jest 
ofiara czysta, od wschodu aż do zachodu, jak 
prorokował Malachiasz (por. Ml 1, 11-14).

Kapłan – Żertwa Ofiarna
Życie Stefana Wyszyńskiego to życie 

zanurzone w Bogu, życie kapłana, dobrego 
pasterza, który umiłował Pana Życia 
obecnego w Eucharystii i dawał Chleb Życia 
powierzonemu sobie ludowi. Urodził się  
3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli i tego samego 
dnia został ochrzczony. W religijnej atmosferze 
domu rodzinnego uformował i pogłębił swoją 
wiarę, szczególnie w wymiarze kultu maryjnego 
i eucharystycznego, co ułatwiło wybór przyszłej 
drogi życia kapłańskiego. Po raz pierwszy przyjął 
do swego serca Ciało i Krew Chrystusa w maju 
1911 roku. Wiara w Boga, dającego siebie czło-
wiekowi jako Pokarm, u Stefana była silna od 

dziecka. Nigdy, jak mówił, nie miał związanych 
z nią wątpliwości.

O tym, że zostanie księdzem, Wyszyński 
wiedział właściwie od zawsze. Od momentu, 
gdy mógł to uchwycić świadomą myślą. Jako 
dziecko miał związane z tym sny – śniło mu 
się, że ożeniono go i z tego powodu strasz-
nie płakał, bo myślał, że nie będzie mógł już 
zostać księdzem. Praktykował też związane 
z kapłaństwem zabawy – lubił przesiadywać 
w konfesjonale i „spowiadać” kolegów oraz 
chodzić pod baldachimem w procesji. Wiedział 
dobrze, jak to się robi, bo jako syn organisty, 
mieszkającego obok kościoła, bywał tam częściej 
niż inne dzieci. Od piątego roku życia był już 
ministrantem, a więc blisko Ołtarza i Kapłana. 
Przyszłość Stefana jako kapłana widziała także 
jego matka Julianna. Latem 1917 roku Stefan 
podjął najważniejszą decyzję w życiu: posta-
nowił wstąpić do seminarium duchownego. 
Prawdopodobnie wspólnie z ojcem Stanisła-
wem zdecydowali, że będzie studiować nie 
w seminarium w Płocku, ale we Włocławku. 
Było ono najstarsze i uchodziło wówczas za naj-
lepsze. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 
1924 roku. Przyjmował je sam, w kaplicy Matki 
Bożej, we włocławskiej bazylice katedralnej, ze 
względu na zły stan zdrowia. Rozpoczął życie 
kapłańskie z kiepskim zdrowiem, ale z dużym 
potencjałem intelektualnym. Rok później został 
wysłany na dalsze studia.

Oto kilka faktów z jego życia, które ukazują 
nam go jako kapłana dbającego o swój (również 
innych kapłanów i ludu Bożego) rozwój ducho-
wy i intelektualny. Zdawał sobie sprawę, że 
pasterz, tylko sam będąc mocny duchem, pełen 
mądrości Bożej, wierny Ewangelii i doktrynie 
Kościoła, będzie mógł gorliwie i roztropnie trosz-
czyć się o powierzonych mu przez Boga ludzi.

Wyszyński zapoznał się, podczas studiów 
w Lublinie (w latach 1925-29), z ks. Włady-
sławem Korniłowiczem (wykładowcą m.in. 
liturgiki na KUL-u). Ksiądz ten propagował na 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 12 września 2021 r. 
w Warszawie. W oczekiwaniu na ten wyjątkowy dla Polaków moment przy-
bliżmy sobie jego duchowość w wymiarze eucharystycznym. Jej poznanie może 

być bardzo pomocne w naszej drodze ku pełnej komunii z Bogiem.
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wiele lat przed II Soborem Watykańskim – ideę 
odnowy liturgicznej w Kościele. Chodziło o w peł-
ni świadomy i wspólnotowy udział wiernych 
we Mszy Świętej, tak by rozumieli oni również 
teksty liturgiczne. Według Prymasa był jednym 
z pierwszych organizatorów tzw. Mszy Świętych 
recytowanych, których uczestnicy odpowiadali 
na wezwania kapłana. On to zaprosił młodego 
kapłana-studenta do Stowarzyszenia Księży 
Charystów, czyli Związku Księży Świeckich Do-
broczynności Apostolskiej „Miłość Chrystusa”. 
Przyszły Prymas pozostawał pod dużym wpły-
wem tego gorliwego kapłana.

Zaś od 1926 roku ks. Wyszyński należał także 
do Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akade-
mickiej „Odrodzenie”. Członkowie stowarzyszenia 
pogłębiali wiedzę religijną oraz życie duchowe. 

Stali się w Polsce prekursorami soborowej od-
nowy liturgicznej. Duchowni związani z „Odro-
dzeniem” odprawiali recytowane Msze Święte. 
Nikt wtedy jeszcze nie myślał o używaniu języka 
polskiego w czasie liturgii. Chodziło tylko o to, 
by wierni zamiast odmawiać w czasie Mszy 
Świętej pacierze i różaniec, brali w niej aktywny 
udział. „Odrodzenie” włączyło się w ten sposób 
w światowy ruch odnowy liturgicznej. 

Jako dobry pasterz pierwszym, o co się trosz-
czył było to, by wiernym nie zabrakło Chleba 
Eucharystycznego i świętych, mądrych kapła-
nów. Po wojnie, kiedy wrócił do Włocławka, 
pracował bardzo ciężko. Pełnił funkcje rektora 
seminarium, wykładowcy, a jednocześnie obo-
wiązki wikarego w jednej z parafii i proboszcza 
w dwóch innych. W niedzielę jechał kolejką 

z Lubrańca, gdzie był wikarym, do Kołbii, gdzie 
odprawiał Mszę Świętą i spowiadał. Następnie 
szedł 7 km do Zgłowiączki. Tu odprawiał drugą 
Mszę Świętą, spowiadał, a potem pieszo szedł 
do Lubrańca 11 km.

Doświadczenia z okresu działania w „Odro-
dzeniu”, o którym wspomniałem powyżej, spra-
wiły, że Stefan Wyszyński, jako biskup lubelski, 
zainicjował wielką akcję duszpasterską, której 
celem było przygotowanie wiernych do pełnego 
i świadomego uczestniczenia we Mszy Świętej 
i ożywienie kultu Eucharystii. Kładł duży nacisk 
na sposób sprawowania Eucharystii i na to, by 
nauczać ludzi i wyjaśniać znaczenie tekstów 
liturgicznych oraz śpiewu odpowiedniego do 
części Mszy Świętej.

W 1950 roku Wyszyński wydał zarządzenie 
o wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. Uważał, 
że dziecko trzeba wzmocnić mocą Ciała i Krwi 
Chrystusa na wczesnym etapie jego życia, zanim 
pozna grzech, by z Komunii Świętej czerpało 

siłę do obronny swej niewinności oraz moc, by 
ugruntować się w dobru. Pisał: Boży chleb – 
Bożych ludzi rodzi!

Na podstawie jego pism można wyciągnąć 
wniosek, że największym cierpieniem było dla 
niego uniemożliwienie mu sprawowania Mszy 
Świętej i przepowiadania Dobrej Nowiny. Do-
świadczył tej rzeczywistości, stąd wiedział, że 
duchowa żywotność i skuteczność pracy dusz-
pasterskiej kapłana pozostaje w bezpośredniej 
zależności od szczerości i autentyczności, z jaką 
sprawuje on tajemnicę Najświętszej Ofiary. Na-
uczał, że z Eucharystii rodzi się codzienny wysiłek 
upodabniania się do Chrystusa oraz apostolski 
i kontemplacyjny styl nauczania i gorliwość 
w pracy duszpasterskiej. 

Człowiek Eucharystii 
Wszystko, co się w Kościele rodzi, rozwija 

i działa, rodzi się z męki i śmierci, ale obfituje 
w zmartwychwstaniu – pisał kard. Stefan Wy-
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szyński. Celem wszystkich jego działań apo-
stolskich był Chrystus Eucharystyczny. Dla 
Prymasa Tysiąclecia Eucharystia była wielkim 
przeżyciem. Przygotowywał się do niej, potem 
rozważał w ciągu dnia słowo Boże, które głosił. 
Członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego 
(tzw. „Ósemek”), Stanisława Nowicka, wspomi-
na, jak bardzo kardynał przeżywał Eucharystię. 
Kosztowała go nieraz tyle emocji, że po jej 
zakończeniu musiał zmienić koszulę, gdyż ta, 
w której odprawiał, była przepocona. Mówił, 
że podczas Mszy Świętej dotyka rzeczywistości, 
której nie czuje się godzien.

Szacunek i miłość  
do Ciała Pańskiego 

W celu ukazania Jego postawy czci i miłości 
wobec Jezusa Eucharystycznego sięgnijmy do 
Zapisków więziennych oraz jednego z ostatnich 
listów Episkopatu Polski, podpisanego przez 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a dotyczącego 
między innymi sposobu udzielania Komunii 
Świętej wiernym.

Arcybiskup-więzień tak opisuje urządzanie 
prowizorycznej kaplicy w miejscu internowania, 
by jak najgodniej móc sprawować Najświętszą 
Ofiarę: Otrzymałem dziś z Miodowej różne 

sprzęty liturgiczne, które umożliwiają nam urzą-
dzenie kaplicy i ołtarza. […]. Ksiądz wyszukał 
w sąsiednim pokoju wielki krzyż ścienny i ob-
razy świętej rodziny, Serca Jezusowego i Serca 
Maryi. To wszystko nadało małemu pokoikowi 
wygląd kapliczki (Zob. Zapiski więzienne, s. 41).

Kardynał Stefan Wyszyński był przeciwny 
podawaniu Komunii Świętej na stojąco czy na 
rękę, a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich, 
gdyż doskonale wiedział już, jakie negatywne 
skutki przyniosło to w Kościele na Zachodzie. 
Przestrzegał przed tym duchowieństwo, szcze-
gólnie nowo wyświęconych kapłanów. Dopusz-

czał oczywiście 
pewne wyjątki, 
np. ze względu 
na zdrowie czy 
warunki atmosfe-
ryczne, jeśli wierni 
uczestniczyliby we 
Mszy Świętej poza 
kościołem (Por. 177 
KEP 11.12.1980). 

Zakończenie
Konferenc ja 

Episkopatu Pol-
ski zdając sobie 
sprawę z tego, że 

obniżył się szacunek do tajemnicy ukrytego 
w chlebie Boga, a także miłości Chrystusa, usta-
nowiła trzyletni program formacyjny w Kościele 
w Polsce, na lata 2019-2022 pt. Eucharystia – Źró-
dło, Szczyt i Misja Kościoła. Niech duchowość 
eucharystyczna, którą intensywnie żył kardynał 
Stefan Wyszyński i jego nauczanie, uświadomi 
nam jeszcze raz to, że jedynym lekarstwem na 
miłość jest kochać jeszcze więcej, a Msza Święta, 
kult Eucharystii, niech wydaje owoc stokrotny, 
aby tym Chlebem wyżywili się wszyscy pra-
gnący Boga i Jego bliskości. 

Boży szaleniec

Barbara Soboń Parafia pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Piątkowej

Mam na imię Barbara. Uro-
dziłam  się 
w Piąt-

kowej – pięknej, 
górzyste j  miej-
scowości w Be-
skidzie Sądeckim. 
Wychowałam się 
w rodzinie wie-
rzącej i kochającej 
Boga. Modlitwa 
w moim domu 
była obecna za-
wsze - do dziś 
m a m  p r z e d 
oczyma obraz, 
jak tato po 
całym dniu 
ciężkiej pracy 
klękał na kolanach 
i odmawiał z nami 
różaniec. Wspólnie 
uczestniczyliśmy 
w niedzielnej Mszy 
Świętej. Rodzice za-
wsze znajdowali czas 
na modlitwę i rozmo-
wę z nami (szczególnie 
mama). To, co wynio-
słam z domu rodzin-
nego, pozwoliło mi 

z odwagą ruszyć w dorosłe życie. Od za-
wsze wiedziałam, że moje powołanie to 
życie małżeńskie i od najmłodszych lat 

modliłam się o dobrego męża 
i dzieci. Tę sprawę zawie-

rzyłam wstawiennictwu 
św. Józefa, który spisał 
się doskonale. Mam ko-
chającego męża Macieja, 

który wspiera mnie 
w każdej sytuacji. 
Od pierwszego 
s p o t k a n i a 

wiedzieliśmy, 
że chcemy, aby 
w naszym na-
r zeczeństwie 

najważniejszy był 
Bóg. Wspólnie 
planowaliśmy 

nasze przyszłe 
życie, a naszym 

największym marze-
niem było posiadanie 
dzieci. Zrealizowało się 
ono z nawiązką -  do-
czekaliśmy się czterech 
wspaniałych synów.

Po  u r o d z e n i u 
pierwszego z nich, 
Adasia, nadszedł 

Moc 

modlitwy
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w naszym życiu trudny okres. Okazało się, że syn ma wrodzoną 
chorobę wątroby - czas leczenia i bardzo częste pobyty w szpitalach 
wymagały od nas wielu sił, których po ludzku czasem już nie było. 
To doświadczenie pozwoliło nam „rzucić się w ramiona Ojca” - za-
wierzyliśmy Panu Bogu.

Malec bardzo bał się lekarzy, dla nas także wszystko było no-
wością. Ciągłe badania, zmiana ośrodków medycznych i życie 
w ciągłym strachu. Zadawaliśmy sobie pytanie: „Co będzie dalej?”. 
Mąż okazał się właściwą osobą na właściwym miejscu. Zawsze przy 
nas był, zawsze służył pomocą. Dodawał otuchy i każdym gestem 
okazywał nam miłość. Rodzina objęła nas modlitwą. Spotkaliśmy 
wielu życzliwych ludzi. Pan Bóg poddał nas próbie - po uzyskaniu 
diagnozy zaczęły się powolne dni nauki życia z chorobą. Wtedy 
wydawało się to ponad nasze siły. Dziś Adaś ma już dwanaście lat 
i dajemy radę! Jest bardzo radosnym chłopcem, a jego pragnieniem 
jest, by zostać kapłanem. 

ciężkie chwile: polały się łzy, padło trudne pyta-
nie do Boga: „Dlaczego?”. I znowu - szpital, ba-
dania, okulistyka, a nawet planowana operacja. 
Nasze w miarę poukładane życie legło w gruzach. 
Oddział, na który trafiliśmy, był smutny, ponury, 
z kolejnymi trudnymi przypadkami chorób. Dla 
mnie ta sytuacja była nie do zniesienia. Zaczy-
nałam wątpić w to, czy będzie dobrze. W głowie 
krążyły wciąż myśli o tym, czemu trafiło to na nas 
- przecież staramy się żyć dobrze, zachowywać 
Boże przykazania, a tu znowu szpital i choroba. 
Nadzieja na lepsze dni słabła, ale i tym razem nie 
zostaliśmy sami. Wraz w mężem otrzymaliśmy 
wiele zapewnień o modlitwie od znajomych 
i rodziny. Zaczęłam nowennę za przyczyną bł. 
Anny Katarzyny Emmerich. Na efekty nie trze-
ba było długo czekać: już po paru miesiącach 
oczko zaczęło odwodzić. Po każdej konsultacji 
było tylko lepiej, aż po dwóch latach wszystko 
wróciło do normy. 

Pomimo tych wszystkich wydarzeń czułam 
pomoc od Boga; wiedziałam, że mnie słyszy, 
że widzi mój płacz i że mnie pocieszy. Uczyłam 
się cierpliwości. Modlitwa, Eucharystia i częsta 
Komunia Święta, szczególnie podczas nowenny 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszej 
parafii, dodawały mi sił do działania i wdzięcz-
ności za to, co mam. I tak nasze wspólne życie 
nabierało normalności. Z mężem pracowaliśmy 
zawodowo, a w opiece nad synami pomagała 
nam moja mama.

Pojawiła się u mnie wielka chęć urodzenia 
kolejnego dziecka i choć miałam wielkie obawy, 
to jednak zdecydowaliśmy się na powiększenie 
rodziny. Bóg obdarzył nas wielkim szczęściem 
- urodziłam bliźniaków, Kamilka i Damianka. 
Nastały radosne dni pełne zadowolenia: pierwsze 
bliźniaki w rodzinie, starsi bracia szaleli z radości. 
Było ciężko, ale chłopcy dawali nam wiele okazji 
do szczerego uśmiechu i zadowolenia. Niestety 
w dziesiątym miesiącu drugi z malców poważ-
nie zachorował. Zaczęło się od zapalenia płuc 
a potem Kraków - Prokocim (Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy) i diagnoza: śródmiąższowe 

zapalenie płuc. Ja z synem w szpitalu, a mąż 
z pozostałymi w domu - i tak zmienialiśmy się 
tygodniami. Lekarze dokładali wszelkich starań, 
ale nie mogli wyleczyć Damianka. I tym razem 
rodzina i przyjaciele nas nie zawiedli. Siedem osób 
odmawiało w intencji naszego syna Nowennę 
Pompejańską, a koleżanka przywiozła mi tekst 
nowenny do Dzieciątka Jezus, któremu wraz 
z mężem zawierzyliśmy sprawę powrotu do 
zdrowia naszego szkraba. Wielkim wsparciem 
dla nas była możliwość uczestnictwa we Mszy 
Świętej w kaplicy szpitalnej przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Panie 
pielęgniarki przejmowały opiekę nad synem, 
abyśmy mogli uczestniczyć w nabożeństwach 
wielkopostnych. Eucharystia dodawała nam 
sił i nadziei, że będzie dobrze. Dla mnie to było 
duchowe lekarstwo. Jestem bardzo wdzięczna 
personelowi szpitala, bo doznaliśmy od nich 
wiele życzliwości. Jedna z sióstr potrafiła w nocy 
przywieźć łóżko do naszej sali, abym nie spała na 
ziemi; inne przychodziły ze mną porozmawiać 
i zawsze „leczyły” dobrym słowem, dodając otu-
chy. To był dla nas wielki czas próby - przyznaję 
się, że miałam chwile zwątpienia i załamania, 
nie umiałam tego zrozumieć. Bóg jednak mnie 
nie opuścił i stawiał na mojej drodze wspa-
niałych ludzi, bez których nie mogłabym tyle 
czasu poświęcić moim dzieciom. Wraz z mę-
żem i moją mamą podjęliśmy post o chlebie 
i wodzie przez dziewięć piątków i zaczęły się 
dziać cuda. Nagle stan Damianka zaczął się po-
prawiać. Profesor był pod wrażeniem, że takie 
małe dziecko ma tyle siły! I tak z dnia na dzień, 
z miesiąca na miesiąc było tylko lepiej. Dzisiaj 
bliźniaki mają skończone cztery lata. Chodzą 
do przedszkola, a ja mogłam wrócić do pracy. 
Ostatnio przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej drugiego syna. Przyjęcie Pana 
Jezusa do serca było dla niego, jak również i dla 
nas, rodziców, wielkim wydarzeniem. Dzięki 
Bogu wszyscy cali i zdrowi mogliśmy wspól-
nie świętować.

Pobyty w szpitalach 
scalały naszą rodzinę - 
mówiłam wówczas, że 
jedziemy na rekolekcje. 
Osoby, które spotkałam 
(rodziców przeżywają-
cych podobne drama-
ty i ich chore dzieci), do 
dziś mam w pamięci. 
Uczyłam się od nich po-
kory i ufności w Bożą 
pomoc. Poznałam wie-
lu ludzi, których krzyż 
choroby był wielki. Ich 
pociechy miewały rzad-
kie i poważne choroby. 
Oddanie tych matek 
i ojców wprawiało mnie 
w zachwyt. Niektórzy 
całymi nocami czuwali 
przy swoich dzieciach 
i nigdy nie słyszałam, 
aby się skarżyli. Miałam 
szczęście spotkać osoby 
głęboko wierzące; przy-
kład ich życia był wielką 
lekcją zawierzenia Bogu 
swoich problemów. 

Po dwóch latach uro-
dził się nasz drugi syn 
- Karolek. Po wykona-
nych badaniach nasza 
radość była wielka, 
ponieważ maluszek był 
zdrowy. Dziękowaliśmy 
Bogu za doznane łaski. 
Gdy Karolek miał trzy 
lata, doznał porażenia 
nerwu w lewym oczku. 
To był szok. W ciągu 
paru chwil oko zatrzy-
mało się i syn zaczął 
widzieć podwójnie. 
Przeżywaliśmy wtedy 
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Codziennie dziękuję Panu Jezusowi za wszystko, 
co mi dał. Wiem, że to, co mnie spotyka, wynika 
z Jego miłości do nas. Jestem Mu wdzięczna za życie, 
które mi dał, za rodzinę i wszystko co posiadam. 
Zawierzam to Niepokalanej Matce Najświętszej, 
która prowadzi nas do swojego Syna. Za choroby, 
które nas dotknęły i za cuda, które otrzymaliśmy, 
jak też za całe nasze życie staramy się codziennie 
dziękować Bogu, wspólnie odmawiając różaniec. 
Dziś rozumiem słowa: „Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia”.

Natalia Jabłońska
ForWorld

Ewangelizować  

cały świat

Młodzi młodym

Czym byłoby chrześcijaństwo gdyby nie 
młodzi ludzie, ich energia i kreatyw-
ność, chęć do działania i ewangelizacji? 

Każde pokolenie ma swoją „młodzież” i zróżni-
cowane postrzeganie świata. Jednak jedno łączy 
nas wszystkich – wartości, którymi się kierujemy 
i powołanie do głoszenia Ewangelii wszystkim 
i wszędzie. Właśnie projekt ForWorld, stworzony 
z inicjatywy kleryków WSD w Tuchowie, ma 
na celu przekazywanie Dobrej Nowiny tym 
obecnym i nieobecnym w życiu Kościoła, tym 
wokół nas i tym daleko od nas, tym znanym 
i nieznanym przez nas. Jak sama nazwa wskazuje, 
nasza akcja jest skierowana do całego świata. 
Biorąc pod uwagę dosłownie odległość, jak 
i zagłębiając się bardziej - treść, która dociera 
do przeróżnych ludzi.

Początkowo współpraca zamykała się w kręgu 
redemptorystów. Przekazywanie wartościo-
wych treści wymaga udziału osoby posiadającej 
konkretną wiedzę lub doświadczenie w danym 
temacie. Stąd też to właśnie ojcowie redemp-
toryści oraz klerycy w trakcie studiów pełnili 
główną rolę w tym dziele. Aby to co wychodzi 
na światło dzienne, było dostępne również dla 
ludzi z innych krajów, w każdym filmie wystę-
puje opcja napisów w trzech językach: polskim, 
angielskim oraz hiszpańskim. 

Kiedy działania się rozkręciły, do ekipy zaczęły 
wkraczać osoby świeckie i… tak rozpoczęła się 
moja przygoda z ForWorld. Początkowo dostałam 
propozycję tworzenia filmów skierowanych do 
młodych ludzi. Przygotowanie serii ,,Młodzi Mło-
dym” wymagało dużo pracy i zaangażowania. 
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Dziś rozumiem słowa: 
„Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia”.
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W trakcie jednego ze spotkań padła kwestia 
pozyskania nowej, młodej grupy odbiorców. 

W takich akacjach najważniejsze jest określić 
po co, dla kogo i w jaki sposób chcemy działać. 
Zastanawiając się nad tym, jak dotrzeć do mło-
dych ludzi, padło hasło Instagram i był to strzał 
w dziesiątkę. Wraz z kilkoma osobami założyli-
śmy oficjalne konto ForWorld. Początki bywają 
niełatwe i tak też było w tym przypadku. Trudno 
zaczyna się od zera, dosłownie. Ale ku – myślę 
– naszemu zdziwieniu bardzo szybko zaczęło 
się to rozwijać. Tempo, w jakim przybywało 
nam nowych obserwujących, mogło świad-
czyć o tym, jak bardzo społeczność Internetu 
spragniona jest wartościowych treści. Z dnia 
na dzień moje poczucie szczęścia rosło, gdyż 
miałam świadomość tego, że to co robimy, ma 
jakiś większy sens, a godziny modlitwy w tej 
intencji zostały wysłuchane. 

,,Wszystko co czynicie, ku chwale Boga czyń-
cie!”. (1 Kor 10, 31)

ForWorld, a rozwój mojej wiary. 
Czy dołączenie do ekipy ForWorld wpłynęło 

na moją wiarę? Tak. Zdecydowanie tak. Kiedy 
chcesz napisać dobry post, który poruszy czytel-
nika i być może wpłynie na pozytywną zmianę 
w jego życiu, musisz mieć do tego podstawę. 
Czas przygotowania takiego tekstu wymaga 
analizy własnego życia, naszych doświadczeń, 
wzlotów i upadków. Zazwyczaj „przelewa 
się na papier” to, co już przeżyliśmy, ale 
nie zawsze. Czasami napisanie dobrego 
tekstu wiąże się z koniecznością pod-
jęcia konkretnego działania, szukania 
inspiracji czy po prostu wyjścia do lu-
dzi, do świata i dostrzeżenie piękna 
w tym, co nas otacza. 

Gdy podejmujemy nowe 
wyzwania, wypełniają nas 
pozytywne emocje. Nasze 
chęci wychodzą poza granice 
możliwości. Niestety z czasem 
przychodzi moment kryzysu. 
Moment, w którym tracisz 

wiarę, że to co ro-
bisz ma sens, a ota-
czający cię świat 
staje się coraz bar-
dziej wymagający 
i przytłaczający. 
Mnie taki czas spotkał stosunkowo niedługo 
po rozpoczęciu działalności na Instagramie. 
Czułam bardzo dużą odpowiedzialność za to co, 
jak i kiedy wychodzi. Natłok pracy wynikający 
z zadań jakich się podjęłam był przerażający, 
a jeśli dodamy do tego obowiązki codziennego 
życia - to był istny koszmar… Musiałam na jakiś 
czas porzucić współpracę z ForWorld i przekazać 
pałeczkę innej osobie z ekipy. 

Ale to właśnie w tym momencie wiara 
w moim sercu zaczęła się budzić, co więcej, 
mogę nazwać ten czas prawdziwym nawróce-
niem. Przerwa, o której sama zadecydowałam, 
pokazała mi działanie Pana Boga w moim życiu. 
Może brzmi to trywialnie, ale jestem przekona-
na, że poprzez troskę i wsparcie różnych osób 
Bóg przypomniał mi o tym, co w życiu jest 
najważniejsze i jakimi wartościami powinnam 
się kierować każdego dnia. Zrozumiałam, że mój 
udział w dziele ForWorld ma znaczenie i może 
przynieść światu dużo dobra. 

Konrad Kubas
LSO w Głogowie

Służba   
źródłem

uświęcenia
W mojej rodzinie nikt przede mną 

nie był zaangażowany w służbę 
przy ołtarzu, przynajmniej nic 

mi na ten temat nie wiadomo. Nie wiem w jaki 
sposób zrodziło się we mnie pragnienie, 
by służyć. Pamiętam do dzi-
siaj pewien dzień, całkiem 
zwyczajny, ale prze-
łomowy w moim 
życiu duchowym. 
Miałem wte-
dy dziewięć 
lat. Byliśmy 
z rodzicami 
w koście-
le - działo 
się to przed 
Ś w i ę t e m 
W i e l k i e j 
Nocy i kil-
ka miesięcy 
przed przyję-
ciem Pierwszej 
Komunii Świętej. 
Pamiętam, że bardzo 
chciałem zostać mini-
strantem i prosiłem ich, żeby 
mnie zapisali, ale nie zgodzili się, 
mówiąc, że mam słomiany zapał i nic z tego 
nie będzie, a to poważna i odpowiedzialna spra-
wa i po prostu nie chcą, żebym za chwilę zre-

zygnował. Kiedy to usłyszałem, rozpłakałem 
się. Mama i tata zlitowali się nade mną, więc 
poszliśmy do zakrystii, gdzie trafiliśmy na brata 
zakonnego, który w tamtym czasie pełnił funk-

cję opiekuna LSO i tak zaczęła się 
ta przygoda. Od tamtego 

dnia minęły dwadzie-
ścia dwa lata, a ja 

ciągle tu jestem: 
przez krótki 

okres jako 
aspirant 

( k a n -
dydat), 
potem 
m i n i -
s t r a n t 
i obec-
nie od 

wielu już 
lat jako 

ś w i e c k i 
lektor przy 

stole słowa 
Bożego. Obec-

ność przy najważ-
niejszych wydarzeniach 

w kościele, blisko Eucharystii, 
pozwala człowiekowi zyskać przestrzeń 

do budowania osobowej i osobistej relacji z Pa-
nem Jezusem.



Rodzina Odkupiciela 2 (90) 202134

Młodzi młodym

Z mojego do-
świadczenia wyni-
ka, że ministranci to 
specyficzna grupa 
- mniej lub bardziej 
uformowana, do 
której trafiają oso-
by często z odmien-
nych środowisk, 
czasem nawet 
z rodzin, w których 
Bóg nie zajmuje 
ważnego miejsca 

w życiu. Jest jednak coś, a raczej Ktoś, kto nas 
wszystkich tu przyciąga. Z perspektywy czasu 
widzę, jak rozwinąłem swoją duchowość dzię-
ki obecności drugiego człowieka w kościele, 
a czasem rzekłbym - pomimo jego obecności, 
w osamotnieniu. Liturgiczna Służba Ołtarza jest 
wspólnotą, w której relacje tworzą się w trakcie 
działań liturgicznych, na boisku, podczas zabawy 
czy wspólnego wyjazdu. Bycie w niej, wbrew 
częstej opinii, to ciągłe nawracanie się, a nie bycie 
świętym z „automatu” - ze złożonymi rękami 
i z aureolą, jak św. Dominik z obrazka (chociaż 
czemu nie?). Oczywiście zrozumiałe jest to, że 
od takiej osoby oczekuje się „czegoś więcej”, 
bo to „coś więcej” w praktyce okazuje się być 
chrześcijaństwem! Dobrze jest samemu sobie 
stawiać wymagania po to, żeby się rozwijać 
i stawać coraz lepszym (tj. Bożym) człowiekiem. 
Po moich dotychczasowych doświadczeniach 
mogę powiedzieć, że ludziom nierzadko zdarza 
się szufladkować osoby z „kościelnych” kręgów. 
Słyszałem w swoim kierunku pytania typu: „A ty 
to na którym roku seminarium jesteś?”, „Ten to na 
pewno na księdza pójdzie, jak go baby nie zbała-
mucą”. Wierni często uważają, że jeśli ktoś chodzi 
do kościoła częściej niż w niedzielę, to raczej nie 
jest „normalnym” człowiekiem, a przecież sfery 
duchowa i materialna mają się w naszym życiu 
wzajemnie przeplatać i uzupełniać! Zapominamy, 
że chrześcijaństwo nie kończy się w drzwiach 
kościoła - ono tam się dopiero zaczyna… Sam 

ciągle sobie uświadamiam, że jestem kimś sła-
bym i grzesznym i właśnie dlatego potrzebuję 
Kościoła - żeby się uświęcać w codzienności, bo 
nie jest tak, że chodzę tam dlatego, że już jestem 
święty. Słyszałem w chwilach mojego upadku 
nieraz takie zdanie „Jak mogłeś się tak zacho-
wać, skoro chodzisz tak często do kościoła!?”. 
No właśnie, dlatego pojawiam się tam częściej, 
ponieważ chcę być lepszy, potrzebuję naprawy 
i umocnienia!

Moje świadectwo, którym chcę się podzielić, 
pokazuje, że można być człowiekiem wiary, 
apostołem Dobrej Nowiny w codziennym życiu 
i  czerpać siły z faktu bliskości ołtarza. Będąc 
zaangażowanym w służbę w Kościele (mini-
strancką czy jakąkolwiek inną), można również 
rozwijać się na wielu płaszczyznach: w szkole, 
w pracy, w relacjach z bliskimi, w swoich za-
interesowaniach. Dla mnie muzyka jest jedną 
z tych pasji, którą wykorzystuję również jako 
narzędzie ewangelizacji. Zawodowo pracuję 
w pogotowiu ratunkowym - jest to specyficzne 
zajęcie, w którym człowiek spotyka się z bliź-
nim w trudnych sytuacjach, często pełnych 
negatywnych emocji. Zetknięcie ze śmiercią, 
cierpieniem i bólem stawia przede mną wiele 
ważnych pytań o wiarę i sens życia. Jednego 
dnia jestem na dyżurze w karetce, drugiego 
przy ołtarzu - w obu przypadkach wiem, że 
spotykam tam mojego Zbawiciela. W pracy 
pochylam się nad Nim cierpiącym w drugim 
człowieku, natomiast podczas Eucharystii spo-
tykam Go zmartwychwstałego, dającego mi 
siłę i nadzieję. Służba to piękne doświadczenie, 
do którego serdecznie Cię zachęcam, choć nie 
zawsze jest to łatwe i oczywiste. Pamiętaj, że 
bycie ministrantem nie jest zarezerwowane dla 
małych chłopców, bo Bóg zaprasza do ołtarza 
ludzi w każdym wieku. A może Pan powołuje 
Cię do innej służby niż przy ołtarzu? Żyjąc w bli-
skości z Jezusem, wiem, że nic nie tracę, wręcz 
przeciwnie, zyskuję! Tym zyskiem jest wypeł-
nienie wewnętrznego pragnienia, którego nic 
poza Bogiem nie jest w stanie zaspokoić.

br. Kamil Krzywoń CSsR
JuniorystaIdę pełnić  

wolę 
Boga

Każdy człowiek jest obdarzany miłością 
- od Boga Ojca, mamy, taty, brata 
czy siostry. Codziennie niemal każda 

sekunda jest wypełniona uczuciami naszych 
bliskich względem nas samych. Wszędzie - w ro-
dzinie, w domu, w pracy, w kościele czy we 
wspólnocie daje się zauważyć wyrazy miłości. 
Przyjmowanie jej daje wiele szczęścia. Można to 
porównać do prezentu otrzymanego od drogiej 
nam osoby. Kto z nas nie lubi dostawać nie-
spodzianek? Uważam, że i my powinniśmy się 
dzielić wielkim darem miłości z innymi ludźmi.

Życie zakonne w Zgromadzeniu Najświęt-
szego Odkupiciela, jakie wybrałem cztery lata 
temu, a które teraz na co dzień odkrywam na 
nowo, jest właśnie takim przyjmowaniem mi-
łości i odwzajemnianiem jej.

Obraz z Ewangelii według św. Łukasza, kiedy 
to Jezus przybył z wizytą do swych przyjaciół - 
Łazarza, Marii i Marty (Łk 10,38-42), świetnie 
oddaje prawdę o tym, jak powinno wyglądać 
życie brata zakonnego. Choć jestem u progu 
formacji brackiej, staram się żyć poprzez pełnie-
nie woli Bożej według wzoru, jaki odnajdzie-
my w przytoczonym wyżej fragmencie Pisma 
Świętego. To trwanie na modlitwie i adoracji 
przy Chrystusie oraz służba, pomoc i niesienie 
wsparcia innym. Zajęcia, które wykonywała 
Marta i postawę jej siostry Marii, która ad-
orowała Zbawiciela i uważnie słuchała Jego 
nauki, każdy zakonnik powinien łączyć ze sobą, 
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aby jego życie było owocne i pełne miłości do 
Boga i bliźnich.

Ja sam zauważam opiekę i troskę oraz oka-
zywaną mi miłość, zaczynając od wspólnej 
miłości rodziców, dzięki której żyję, poprzez 
opiekę i trud wychowawczy, aż po upominanie 
i karcenie i nieustanną modlitwę za mnie. Jestem 
im za to bardzo wdzięczny. Idę za miłością Boga 
Ojca z poczuciem niepewności o to, co będzie 
jutro, ale mam cały czas mocne przekonanie 
o trwałości miłości Bożej względem mnie. Nie 
patrząc na to, co mówią inni, odpowiedzia-
łem „tak”, składając pierwsze śluby zakonne. 
Każdy kolejny krok na tej drodze pozwala mi 
dostrzec oblicze Zbawiciela w twarzach współ-
braci i spotykanych na co dzień ludzi, zwłaszcza 
tych potrzebujących.

Będąc juniorystą (etap przed ślubami wie-
czystymi brata zakonnego), opiekuję się scho-
rowanymi ojcami w podeszłym wieku. Dla 
mnie to bardziej przyjemność przebywania ze 
starszymi współbraćmi niż praca i obowiązek. 
Jest to codzienne dawanie siebie, spalanie się 
dla nich. To użyczenie moich nóg dla ojców na 
wózkach, to oddanie innym moich rąk i oczu, 
w końcu poświęcenie swojego wolnego czasu 
dla tych, którzy tego potrzebują i pragną po-
czuć się lepiej lub zapomnieć o bólu. To pomoc 
i wsparcie niesione przy codziennych czynno-
ściach, wspólna modlitwa i Eucharystia oraz 
towarzyszenie w cierpieniu. Bez miłości nic 
nie umiałbym zrobić, bez tego Bożego ognia 
nie dałbym rady być przy chorych i rozpoznać 
oblicza Chrystusa w potrzebujących.

W naszym Zgromadzeniu jest wielu współ-
braci, którzy z oddaniem i gorliwością oraz 
z wielkim zapałem i miłością podchodzą do 
swych obowiązków. Wielu z nich jest już w po-
deszłym wieku, ale ich pobożność i świadectwo 
dalej wpływają na młodszych, zapalając ich 
tym samym Bożym płomieniem miłości. Bracia 
zakonni w naszych wspólnotach pełnią wiele 
funkcji: są zaopatrzeniowcami klasztoru, kate-
chetami, zakrystianami czy opiekunami chorych; 

posługują także w domach wypoczynkowych 
i sprawują nad nimi pieczę. Pracowitość i do-
kładność, pokora i wytrwałe dążenie do celu, 
oddanie Zgromadzeniu i Matce Najświętszej, 
a przez nią Panu Jezusowi – te cechy najbardziej 
oddają charakter i osobowość br. Rafała z Tucho-
wa oraz br. Pawła z Krakowa. Choć od kilkunastu 
lat przebywają w tych samych domach zakon-
nych, nie stracili entuzjazmu do pracy i zapału 
w czynieniu dobra. Inni bracia realizują swoje 
powołanie jako misjonarze redemptoryści. Brat 
Henryk, który po zakończeniu studiów teologicz-
nych pracuje jako katecheta, stał się cenionym 
i szanowanym przez dzieci i rodziców wycho-
wawcą, natomiast br. Władysław, choć jest już 
schorowanym staruszkiem, jeszcze do niedawna, 
z wielkim oddaniem posługiwał w zakrystii 
w kościele w Gliwicach, gdzie udzielał też Ko-
munii Świętej wiernym. To człowiek niezwykle 
pobożny i oddany temu, co robi. Cechują go 
wielka pracowitość i pokora, ale też inteligencja 
i poczucie humoru. Brat Bolesław z kolei pełni 
funkcję zastępcy ekonoma oraz zaopatrzeniowca 
w jednym z warszawskich klasztorów, posługu-
jąc współbraciom z wielką troską o to, aby nie 
zabrakło im niczego do pełnienia misji głoszenia 
Obfitego Odkupienia, którą wypełniają wszyscy 

ojcowie i bracia redemptoryści. Jest rozmo-
dlonym zakonnikiem, który nieźle sobie radzi 
także w ogrodzie. Znany jest z tego, że nikomu 
nie odmawia pomocy. Muszę wspomnieć 
jeszcze br. Patryka, który przebywa w szpi-
taliku klasztornym w Tuchowie. Jego cicha 

i pokorna postawa oraz oddanie Bogu to 
wielkie świadectwo wiary w obliczu choroby, 
która odebrała mu możliwość poruszania się 
i normalnego życia. Nadal jest przykładem 
cierpliwości i na swój sposób okazuje miłość 
do bliskich mu osób. Jak widać, każdy ma inne 
zadania, ale wszyscy, idąc za przykładem św. 
Gerarda oraz innych braci zakonnych, pragnie-
my ofiarnie i z obfitością czerpać i rozdawać 
Bożą miłość. 

Wiem, że nie muszę nigdzie daleko wy-
jeżdżać i być świetnym mówcą, nie jest mi 
też potrzebna astronomiczna wiedza, bym 
mógł świadczyć o miłości. Jeżeli ma się ser-
ce oddane Panu Jezusowi, pełne wrażliwo-
ści i pokory, ta iskra uczucia może zdziałać 
wielkie cuda. Idąc za Chrystusem jako brat 
zakonny, patrzę na potrzeby ludzi, na sytuację 
panującą wokół mnie w Zgromadzeniu i na 
świecie i staram się uczyć pełnić wolę Pana 
Boga. Pragnę cierpieć tak, jak cierpiał Jezus, 
modlić się tak jak On i służyć tak, jak czynił 
to mój Odkupiciel.

Tak jak w życiu świeckim, tak i ta 
droga nie jest usłana samymi róża-
mi. Pojawiają się trudy i cierpienia; 
mnóstwo tu dołów i kamieni, pełno 
zakrętów i wybojów. Jeśli jednak tę 
ścieżkę przechodzi się z Bogiem, sta-
je się ona dużo łatwiejsza, gdyż On 
pomaga nam z tych kamieni ułożyć 
łagodny i pewny trakt, po którym 
można podążać pewnym krokiem. 
Przez codzienne oddanie swego życia 
Bogu Ojcu i zawierzenie się Matce 
Najświętszej nie musimy się lękać 
niczego. Obyśmy w tej postawie jako 
bracia zakonni wytrwali w swoim 
powołaniu do samego końca, tak jak 
Odkupiciel, który oddał się nam cały, 
aby nas zbawić.
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Wydarzyło sięZ życia seminarium postulat

27.02.2021  
Wycieczka do 

Świdnicy

Tego dnia udaliśmy 
się na wycieczkę do 
Świdnicy. Pierwszym 
punktem naszej wizyty 
był Kościół Pokoju. Dru-
gim miejscem, które od-
wiedziliśmy w Świdnicy 
była tamtejsza Katedra.  

14.03-15.03.2021  
Pielgrzymka do Warszawy

Nasza wspólnota udała się na pielgrzymkę 
do Warszawy, by uczestniczyć w zakończeniu 
obchodów 200. rocznicy śmierci św. Klemensa 
Marii Hofbauera. Braliśmy udział w uroczystej 
Eucharystii, którą celebrował ks. kard. Kazi-
mierz Nycz. Wieczorem był czas na spacer po 
stolicy. Następnego dnia wracając do Barda, 
odwiedziliśmy wspólnotę redemptorystów 
w Skarżysku-Kamiennej.

25.03.2021  
Imieniny siostry Ancilli

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
wzięliśmy udział w uroczystym spotkaniu 
w klasztorze Sióstr Marianek z okazji imienin 
s. Ancilli. 

01.04-04.04.2021   
Wielkanoc

Pierwszy raz braliśmy udział w Triduum 
Paschalnym poza domem rodzinnym. Długo 
przygotowywaliśmy się, by jak najpiękniej 
przeżyć ten czas. Natomiast w Niedzielę Zmar-
twychwstania uczestniczyliśmy w śniadaniu 
wielkanocnym, po którym wyjechaliśmy 
do domów.

25.04.2021   
Akcja powołaniowa

W Niedzielę Dobrego Pasterza animo-
waliśmy śpiew w czasie liturgii w Bazylice, 
a po niej rozdawaliśmy ulotki powołaniowe.
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Wydarzyło się Z życia seminarium nowicjat Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

26-28.02.2021  
Weekend powołaniowy  

W naszym domu rekolekcyjnym rozpoczął 
się weekend powołaniowy dla młodzieży 
męskiej. Duchowym przewodnikiem tych dni 
był o. Stanisław Janiga CSsR. W tym czasie 
skupienia i modlitwy nie zabrakło również 
okazji do wspólnych rozmów i zawiązania 
nowych znajomości.

28.02-6.03.2021  
Rekolekcje Lectio Divina 

W ostatni dzień lutego rozpoczęliśmy 
nowicjackie ćwiczenia wielkopostne – re-
kolekcje Lectio Divina. Poprowadził je dla 
nas magister nowicjatu, o. Łukasz Listopad 
CSsR. Czas rekolekcji był naznaczony du-
chem adoracji Najświętszego Sakramentu 
i wsłuchiwania się w słowo Boże.

14.02.2021   
Podarowaliśmy serca! 

W tegoroczne walentynki postanowili-
śmy podarować nasze serca małemu Le-
osiowi, naszemu parafianinowi, poprzez 
włączenie się do kiermaszu charytatywnego, 
na który upiekliśmy ponad 1300 minipizz. 
Dochód uzyskany z ich sprzedaży został 
przekazany na leczenie Leonka.

27.02.2021 
Warsztaty z savoir-vivre’u 

Cała nasza wspólnota wraz z wychowaw-
cami wzięła udział w warsztatach z zakre-
su dobrych manier. Każdy człowiek, także 
ksiądz, powinien potrafić zachować się w to-
warzystwie, dlatego chętnie poświęciliśmy 
swój czas na zdobycie tej niezbędnej wiedzy.

26.03.2021  
Pielgrzymka do św. Józefa 

Tydzień po uroczysto-
ści Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny wraz ze 
wspólnotą seminaryjną 
z Tuchowa udaliśmy 
się do Sanktuarium św. 
Józefa w Kaliszu. Tam 
uczestniczyliśmy w Dro-
dze Krzyżowej i Mszy 
Świętej. W drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy 
Sanktuarium Matki Bo-
żej w Gidlach oraz duchową stolicę Polski 
- Jasną Górę.

Wielkanoc 2021

Triduum Paschalne przeżywaliśmy w koście-
le parafialnym pod wezwaniem św. Gerarda. 
Pomimo intensywnego czasu naznaczonego 
licznymi porządkami w domu nowicjatu nie 
zabrakło nam czasu na wspólną modlitwę 
z parafianami. Niedzielę Wielkanocną rozpo-
częliśmy od uroczystej jutrzni, po której już 
w refektarzu mogliśmy całą wspólnotą zasiąść 
do stołu i wspólnie świętować. 

07.03.2021  
Mamy Patrona!

Dzięki decyzji prowincjała, o. Janusza 
Soka CSsR, który przychylił się do prośby 
naszej wspólnoty, tuchowskie seminarium 
będzie posiadało patrona. Zostanie nim św. 
Alfons Maria de Liguori, założyciel nasze-
go Zgromadzenia.

11.03.2021   
Ideologia gender  
w świetle rozumu

Tego dnia w naszym seminarium miał miejsce 
gościnny wykład pt. „Ideologia gender w świetle 
rozumu”, który poprowadził o. dr hab. Paweł Ma-
zanka CSsR. Na spotkaniu zgromadziły się siostry 
zakonne, członkowie tuchowskiej wspólnoty za-
konnej, klerycy oraz nowicjusze. Prelegent w swoim 
wykładzie wyjaśnił znaczenie i etymologię słowa 
gender, przybliżył filozoficzne podstawy tej ideologii, 
by na końcu skupić się na skutkach i zagrożeniach 
płynących z szerzenia się tego ruchu na świecie.

13.03.2021   
Walczyliśmy o puchar

Reprezentacja kleryków z naszego WSD 
wzięła udział w XI Drużynowym Turnieju 
Szachowym o Puchar Burmistrza Tuchowa, 
zorganizowanym przez Dom Kultury w Bu-
rzynie. Po wyrównanych i emocjonujących 
pojedynkach zajęliśmy ostatecznie siódme 
z dziewięciu miejsc. Na pewno czujemy lekki 
niedosyt, tym bardziej więc czekamy na przy-
szłoroczny turniej, w którym, jak jesteśmy 
przekonani, zaprezentujemy się jeszcze lepiej!

14.03.2021  
Zakończenie roku  

św. Klemensa

W przeddzień święta św. Klemensa Marii Ho-
fbauera delegacja braci kleryków wraz z o. prefektem 
Adamem Koślą CSsR udała się do Warszawy, by 
uczestniczyć w uroczystej Eucharystii, która wień-
czyła obchody Roku Jubileuszowego 200. rocznicy 
śmierci świętego Apostoła Warszawy i Wiednia.

22.04.2021 
Wykłady 

Tego dnia wykłady poprowadził dla nas o. 
Marek Kotyński CSsR, który kontynuował cykl 
rozpoczętych z nami tematów dotyczących 
kształtowania się życia zakonnego.
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Ministranci ze Szczecina

Budujemy domy

Spotkanie z ministrantami w Toruniu

Spotkanie z tuchowską OAZĄ

Adoracja Krzyża Świętego

Pomeczowe zdjęcie

Spotkanie z OAZĄ w Głogowie

To jaką taktyką gramy?

Centrum Duszpasterstwa PowołańWydarzyło się Z życia seminarium studentat

26.03.2021  
Kalisz i Gidle

By uczcić św. Józefa oraz rozwinąć 
w sobie nabożeństwo do niego, udali-
śmy się wraz ze wspólnotą nowicjatu 
na pielgrzymkę do najsłynniejszego 
sanktuarium poświęconego św. Józefo-
wi w Polsce. Znajduje się ono w Kaliszu. 
Stamtąd zaś wyruszyliśmy w drogę 
do Sanktuarium Matki Bożej w Gi-
dlach. Maryja jest tam czczona w tytule 
Uzdrowicielki Chorych. Był to dla nas 
idealny czas, żeby rozbudzić w sobie 
jeszcze bardziej miłość do św. Józefa 
i Najświętszej Maryi oraz spotkać się z naszymi 
młodszymi współbraćmi.

28-31.03.2021  
Rekolekcje i Posługi

Na Lubaszowej odbyły się rekolekcje wielko-
postne dla naszej wspólnoty WSD. Poprowadził 
je o. Damian Simonicz CSsR, który głoszone 
nam nauki oparł na Piśmie Świętym oraz swo-
im obfitym doświadczeniu kapłańskiego życia. 
Nie zabrakło czasu na indywidualną modlitwę 
i wyciszenie się przed Świętami Wielkanocny-
mi. Na zakończenie rekolekcji bracia z IV roku 
przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. 

16.04.2021   
Czuwanie przy Matce Bożej

Trzeci piątek miesiąca, a więc kolejne 
czuwanie młodych przy Maryi! Jak co mie-
siąc rozpoczęło się ono od konferencji, którą 
wygłosił prowadzący, a był nim ks. Marcin 
Gryzło, duszpasterz i katecheta z Tarnowa. 
Przedstawił on młodzieży cnoty męstwa 
i wytrwałości, zawierające się w haśle kwiet-
niowego spotkania: „Nie rzucaj ręcznikiem!”. 
Następnie adorowaliśmy Jezusa Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie. Całe nasze 
spotkanie zakończyliśmy Mszą Świętą.

29.04.2021  
 „Konfrontacje nadziei”

W naszym seminarium miał miejsce pa-
nel dyskusyjny, pt. „Konfrontacje nadziei”. 
Spotkanie poświęcone było zagadnieniu 
nadziei w ujęciu zarówno chrześcijańskim, 
jak i transhumanistycznym. Bracia, skupieni 
w dwóch przeciwstawnych obozach, rzeczo-
wo argumentowali tezy swoich grup, pró-
bując przekonać trzecią drużynę – słuchaczy 
obiektywnych – do swoich racji.



Chwalmy Pana śpiewem Filmowe popołudnie

Odwiedziny współbraci w Skarżysku-Kamiennej

Pod czujnym okiem nauczyciela

Dzielimy się radością (i jajkiem) Gitara, wokal i saksofon

Odwiedziny rodziny

Poznajemy świętych redemptorystów

Jedziemy na wycieczkę

Po śpiewaniu trzeba posprzątać

Weekend powołaniowy Po Mszy Świętej w Kielcach

Obiad w klasztornym refektarzu

Wspólna pizza Wybieramy składy

Z chłopakami z Januszkowic Z lektorami w Toruniu

Zwiedzanie okolicy

PostulatCentrum Duszpasterstwa Powołań
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Urodziny o. socjusza Józefa

NowicjatPostulat

A pod krzyżem stali

Ale jazz!

Abdykacja

Drabiną do nieba

Kawka na wynos...

Idźmy tulmy się jak dziatki

Kuchenne rewolucje Lectio Divina

Pozwiedzali to można wracać Przygotowania do Triduum Paschalnego

Z góry lepiej widać

Zamaskowani koneserzy sztuki

Słowo od ojca przełożonego Sto lat...

W czym możemy pomóc

Lekcja historii

Szukamy przyszłych redemptorystów

Z życzeniami Wielkanocnymi



Sprzedaż gazetki Praca...

Przeprowadzki

Test niebieskiej rękawiczki

Wiosenne sadzenie

Nie ma jak u Mamy

Sztuka serwisowania

Przekazanie władzy seniorskiej

Chwilę można usiąść i odsapnąć Bo śpiewać każdy może!

Przejście do innej rzeczywistości

Ekipa CSsR

Bliżej św. Józefa Ustanowienie akolitów

Fis, cis, gis...Chyba pozowane

StudentatNowicjat

Różne stany skupienia studenta
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Tylko, żeby nie odbiła

Adoracja Sanctissimum Procesja ruszyła Jak paciorki różańca...

Eucharystia na czuwaniu

Słuchają, jak grzmotu

Wpatrzony w Matkę w Gidlach

Łatwe... prawie jak na komputerze

U św. Klemensa

Studentat



UŚWIĘCAJĄCE DZIEŁO
CHRYSTUSA

EUCHARYSTIA
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i uświęcające 
dzieło Chrystusa

Eucharystia  
oznacza i urzeczywistnia  
komunię życia z Bogiem, 

jedność Ludu Bożego
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