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Sto lat 
pod opieką Tuchowskiej  
Matki i Wychowawczyni

Od stu lat miejscem formacji kolejnych pokoleń 
polskich redemptorystów jest Tuchów. Tu, pod 
opiekuńczym płaszczem Matki Bożej Tuchow-
skiej i za przykładem św. Alfonsa Marii Liguorie-
go, Założyciela Zgromadzenia Redemptorystów 
oraz patrona tuchowskiego Seminarium, kształ-
tują swe serca i umysły młodzi redemptoryści, 
tak aby byli mocni wiarą, radośni nadzieją, roz-
paleni miłością ku Bogu i ludziom, płonący gor-
liwością, pokorni, bo świadomi własnej słabości, 
wytrwali w modlitwie, pełni ducha wyrzeczenia 
i ofiary, miłujący ubogich i opuszczonych.

por. Konstytucje i Statuty CSsR, 20



Rodzina Odkupiciela 3 (91) 2021 3

Słowo o. Rektora

Od wieku pod płaszczem i sercem   

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów im. św. Alfonsa Marii 
Liguoriego w Tuchowie przeżywa w obecnym roku akademickim ważną 
rocznicę. Jakkolwiek istnieje ono już od 1903 roku, to jednak od stu lat 

jego siedzibą jest niezmiennie klasztor na tuchowskim Lipowym Wzgórzu. To tu, pod 
sercem Matki Bożej Tuchowskiej, Królowej diecezji tarnowskiej, rodzą się i kształtują 
kolejne pokolenia polskich redemptorystów. Niepokalana Patronka Zgromadzenia 
Redemptorystów jest też wyjatkową i niezawodną Wychowawczynią powołań za-
konnych i kapłańskich.

Wierni tej zobowiązującej tradycji, w duchu charyzmatu św. Alfonsa, pragniemy 
w naszej seminaryjnej wspólnocie wciąż̇na nowo doświadczać tej radosnej prawdy, jak 
wielkim i niezasłużonym błogosławieństwem i przywilejem jest kroczenie po śladach 
Najświętszego Odkupiciela. Zapewniamy Was, drodzy Przyjaciele, o naszej bliskości, 
o stałej za Was modlitwie i prosimy nieustannie o Wasze ofiarne duchowe wsparcie 
formacji gorliwych świadków obfitego Odkupienia – polskich redemptorystów poko-
lenia trzeciego tysiąclecia. 

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów

w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 09 I 2022 r. o godz. 9:00, w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów biuletynu 

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

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –  

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

w formie elektronicznej.

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

(adres przy spisie treści).
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Życie w seminarium 

W drodze do...

br. Jakub Ciepły CSsR, rok II

w świetle kronik 

Życie w seminarium to przede 
wszystkim formowanie uczuć 
i myśli kleryka na wzór myśli  

i uczuć Jezusa Chrystusa. Zasadniczą i niepod-
ważalną rolę pełnią tutaj modlitwa, życie sakra-
mentalne oraz postać wychowawcy – opiekuna 
i formatora, który towarzyszy alumnowi na 
drodze ku dojrzałej, zażyłej relacji z Odkupicielem. 

Seminarium jest także miejscem mającym 
przygotować wstępujących do niego mężczyzn 
do służby kapłańskiej z całym bogactwem jej 
obowiązków i różnorodnych aspektów - zarówno 
do „zwyczajnej” posługi duszpasterskiej w parafii 
oraz „zwyczajnej” posługi redemptorystów (gło-
szenia misji i rekolekcji), jak i do ukształtowania 
w klerykach takiej intelektualnej kreatywności 
i wrażliwości, by poradzili sobie na areopagach 
współczesnego świata. Wymienić można tu 
choćby katechezę, media, duszpasterstwa spe-
cjalistyczne czy posługę kapelana w różnych 
ośrodkach. Nie koniec na tym - seminarium 
to także wspólnota. Ten wymiar kleryckiego 
życia jest szczególnie podkreślany w naszym 
studentacie, gdzie poza formowaniem naszego 
ducha i umysłu uczymy się budować wspól-
notę zakonną, w której przecież przyjdzie nam 
żyć i pracować po opuszczeniu tuchowskich 
murów. Wspólnota to ogromny dar i zarazem 
spory obowiązek, nie zawsze jest to też „słodki 
ciężar i lekkie brzemię”.

Wspólnota, studium, rozwój duchowy i dusz-
pasterski składają się na całościowy proces, który 

można nazwać formacją ludzką. Czy to jednak 
oznacza, że tak właśnie wygląda życie w se-
minarium zakonnym i można je wiarygodnie 
opisać czterema czy pięcioma prostymi słowami? 
Oczywiście nie. O tym, co znajduje się pomiędzy 
wielkimi kolumnami formacji, chciałbym wam 
opowiedzieć w tym tekście – pokazać, jak swój 
czas formacji spędzali tuchowscy klerycy na 
przestrzeni dziejów naszego seminarium, uchylić 
rąbka tajemnicy dotyczącej uświęcanego modli-
twą i pracą codziennego mozołu braci kleryckiej.

Po pierwsze – praca. Życie zakonne poza mo-
dlitwą domaga się też wysiłku fizycznego. Owo 
słynne ora – musi mieć także swoje labora. Myli 
się ten, kto twierdzi, że klerycy poza uczestni-
czeniem w wykładach oraz dokształcaniem się 
w ramach własnego studium (co oczywiście jest 
podstawowym i pilnie przestrzeganym obowiąz-
kiem) spędzają resztę czasu na leżeniu brzuchem 
do góry na koszt wiernych albo w kaplicy na 
kolanach od obiadu do ciszy nocnej. Tu sprawdza 
się maksyma powtarzana przez kolejne pokolenia 
zakonników: „Za dawnych czasów to była ha-
rówka...” - kiedyś bowiem klasztor w Tuchowie 
nie wyglądał tak okazale jak teraz. Budynek był 
znaczenie mniejszy, a zamiast tego wokół rozcią-
gały się duże połacie pól uprawnych należących 
do zgromadzenia. Taka gospodarka, z własnymi 
maszynami rolniczymi, hodowlą zwierząt i warsz-
tatami rzemieślniczymi stanowiła podstawę 
utrzymania ojców i braci w domu zakonnym. 
Wiadomo było, że gdy nie ma studiów, trzeba 

pomóc przy gospodarstwie – a okazji nie brako-
wało, bo kiedyś klerycy nie wracali do domów 
nawet na wakacje, więc zawsze byli pod ręką. 
Dodatkowo klasztor redemptorystów w Tu-
chowie przechodził w swojej historii przez kilka 
etapów swojego rozwoju i remontów. W tych 
pracach klerycy uczestniczyli nader ofiarnie. 
W kronice tuchowskiego studentatu, kopalni 
wiedzy na temat życia kleryków w minionych 
latach, pod datą 12 marca 1961 roku kronikarz 
tak opisuje „wolną” sobotę: „Sobota, jak zwykle 
praca – tak i dziś myliśmy salę wspólną wraz 
ze sceną po malowaniu (…). Wiele było szoro-

wania i pracy ciężkiej, kilku kleryków zostało aż 
do rozmyślania wieczornego. Jakkolwiek jutro 
rekolekcje, a o trzeciej po południu śpiew chóru 
(…), tak, że rzeczywiście nie ma czasu na naukę”.

Samo życie intelektualne jednak nie ogra-
niczało kleryków do czterech ścian sali wykła-
dowej, dlatego od samego początku istnienia 
w tuchowskim seminarium organizowano dys-
kusje, debaty naukowe, sympozja, zapraszano 
naukowców z gościnnymi wykładami albo 
wyjeżdżano na kursy dokształcające i wspierano 
niemal każdą inicjatywę młodzieży zakonnej, 
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br. Tomasz Wierzbicki, rok II

– stały towarzysz życia 
w seminarium
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kiedy pokazywała, że zależy jej na zdobywaniu 
wiedzy i rozwoju osobistym. Wydarzeniem tego 
typu, które można byłoby nazwać szczególnie 
przełomowym, było sympozjum, które miało miej-
sce w 1987 roku z okazji dwusetlecia śmierci św. 
Alfonsa Liguoriego – założyciela Zgromadzenia 
Redemptorystów. Było ono wkładem seminarium 
i domu tuchowskiego w świętowanie odbywające 
się z tej okazji, stanowiło też pierwsze sympozjum, 
na które zaproszono wiernych świeckich z parafii  
i domów prowadzonych przez naszych współbraci. 
Niełatwą organizacją tego wydarzenia kierował o. 
Wojciech Bołoz. Pragnę zaznaczyć, że także obec-
nie wszystkie podobne wydarzenia i możliwości 
samorozwoju realizują się w murach naszego se-
minarium. 

Czym by jednak było życie, gdyby było 
samą pracą? Nie byłoby go wcale. Człowiek 
potrzebuje również uśmiechu i odpoczynku. 
Doskonale wiedzieli to alumni naszego se-
minarium, którzy dokładali wszelkich starań, 
aby otrzymane od Boga talenty wykorzystać  
w kreatywny i pożyteczny sposób. Jedną z okazji 
do twórczego „wyżycia się” kleryka były sztuki 
teatralne oraz wszelkiego rodzaju pokazy dra-
matyczno-kabaretowe i akademie słowno-mu-
zyczne czy wieczorki poetyckie. Organizowano 
je zazwyczaj z konkretnych okazji – aby uczcić 
doniosłą uroczystość, taką jak Niepokalane Poczęcie 
NMP albo z okazji imienin któregoś z formatorów 
– przede wszystkim prefekta i rektora. Swoisty 
„teatr klerycki” zrealizował w ciągu wieku swojej 
obecności w Tuchowie szereg imponujących nieraz 
spektakli – m.in. „Śluby Panieńskie” wg Aleksandra 
Fredry; niedawno, bo w 2019 roku – profesjonalne 
przedstawienie o św. Gerardzie, grane kilka razy 
przed mieszkańcami Tuchowa, a wcześniej głośny 
spektakl o redukcjach paragwajskich pt. „Szlachetny 

eksperyment”. Tak jak w przypadku koła naukowego, tak i tu organem „zarządzającym” wieloma 
gałęziami kultury jest osoba kulturowego – animatora tej dziedziny życia kleryków. 

Seminarium to przede wszystkim ludzie, jednak potrzebują oni przystani, gdzie ich proces 
formacji znajdzie odpowiednie warunki, aby w pełni rozkwitnąć. Takim schronieniem dla re-
demptorystowskiej młodzieży okazał się Tuchów, gdzie pod okiem Matki Najświętszej żyją  
i dorastają klerycy, aby poświęcić swe życie głoszeniu Obfitego Odkupienia.

Sport 

Sport ma w waszym życiu znaczenie nadrzędne ze względu na ćwiczenie cnót. […] 
Doprawdy, także w sporcie mogą się rozwinąć prawdziwe i mocne cnoty chrześci-
jańskie, które łaska Boża czyni później stałymi i owocnymi. – św. papież Jan XXIII.

Rodzina Odkupiciela 3 (91) 2021 7
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W drodze do... W drodze do...

W świetle powyższego cytatu sport jawi się jako przestrzeń rozwoju i pogłębiania wielu cen-
nych wartości, które przy pomocy łaski Bożej mogą stanowić o naszej duchowej sile i wytrwałości 
w dobrym. Wysiłek fizyczny pomaga nam nie tylko w rozwoju tężyzny, ale też i ducha, wpływając 
pozytywnie na naszą wewnętrzną „kondycję”. W tym kontekście warto przytoczyć słowa św. 
Pawła, który wielokrotnie odwołuje się do tematyki sportowej w swoich listach: „Czyż nie wiecie, 
że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? […] 
Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6, 19-20). 

Uprawianie sportu niesie ze sobą wiele wartości uniwersalnych. Są to między innymi:
•	 wytrwałość w drodze do obranego celu – w przeciwnym razie nie damy rady 

osiągnąć tego, co sobie zamierzyliśmy; 
•	 pokora w znoszeniu porażek – kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli;
•	 samozaparcie się, aby powrócić silniejszym;
•	 pokonywanie samego siebie i swoich ograniczeń – uświado-

mienie sobie, że we współpracy z Bogiem mogę osiągnąć 
to, co do tej pory było poza moim zasięgiem; 

•	 walka ze swoimi słabościami – to ja jestem dla siebie 
najtrudniejszym przeciwnikiem; powinienem znać 
siebie i wiedzieć, nad czym jeszcze powinienem 
popracować; 

•	 silna wola – dążenie do celu niezależnie od 
trudności, jakie mogą się pojawić; wspólno-
towość – współpraca z innymi i wzajemna 
troska o siebie, aby wspólnie osiągnąć to, 
czego nie dałoby się osiągnąć w pojedynkę.

Troska o takie wartości płynące z uprawiania 
sportu, choć z pewną dozą nieufności, towa-
rzyszyła klerykom WSD Redemptorystów już 
od początku istnienia seminarium. Taką oto 
relację przytacza o. Marian Brudzisz, historyk: 
„Bardziej delikatnym problemem były gry spor-
towe. Prowincjał, za zgodą o. Generała, mógł na 
nie pozwolić, byle one «nie uwłaczały stanowi za-
konnemu». W zimie, w Maksymówce, dopuszczone 
było jeżdżenie na sankach, w lecie kąpanie się w Świczy. 
Tak zwana siatkówka była dopuszczona dopiero w latach 
trzydziestych. Podczas „przechadzek” wtorkowych czy 
czwartkowych uprawiano ten sport w lesie („na 
Wołowej”), a podczas wakacji można było w nią 
grać w domu wczasowym w Lubaszowej. Warto 
wspomnieć, że klerycy, poza przechadzkami 
i wycieczkami wakacyjnymi, uprawiali też 
inne ćwiczenia fizyczne”.

Wielu informacji w tym kontekście do-
starcza seminaryjna kronika. Dowiadujemy 

się z niej, że niezwykłą atrakcją było lodowisko, które klerycy robili za pomocą pompy strażackiej. 
Oprócz jeżdżenia na łyżwach służyło ono także do gry w hokeja, która cieszyła się wielkim powo-
dzeniem. Nieco zabawna anegdota mówi, że klerycy grali w siatkówkę, przywiązując wcześniej 
siatkę to dwóch drzew. Pewnego razu zastali wycięte konary, a całe podejrzenie o celowe utrud-
nianie gry padło na leśniczego. Wyjątkowym wydarzeniem, odnotowanym w kronice, był mecz 
charytatywny w piłkę nożną pomiędzy klerykami a Tuchovią Tuchów na stadionie miejskim. 
Rywalizacja, mimo prowadzenia seminarium 2:0, zakończyła się remisem 2:2, a wszelkie zebrane 
dochody podczas spotkania zostały przekazane na budowę tutejszego szpitala.

Dbałość o zdrowie fizyczne poprzez sport była obecna w każdym okresie trwania WSD Redemp-
torystów w Polsce. Jest ona kultywowana również dzisiaj. Okazji do różnych form wysiłku 

w ciągu roku akademickiego nie brakuje: mamy zajęcia wychowania fizycznego – raz 
w tygodniu, wyjazd na orlik (piłka nożna) lub basen – raz w tygodniu; do dyspozycji 

kleryków pozostaje również profesjonalnie wyposażona siłownia wraz ze stołem 
do tenisa oraz boisko do siatkówki, ziemny kort tenisowy, rowery i – dla 

miłośników sportów zimowych – narty. Ponadto klerycy reprezentują 
z sukcesami seminarium w Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów 

Duchownych i Zakonnych w: halową piłkę nożną, siatkówkę i tenisa 
stołowego. Powodzeniem cieszy się także gra w szachy, która staje 

się okazją do spotkania ze społecznością lokalną i ministrantami. 
W studenckim trybie życia, jaki prowadzą klerycy, wysiłek fizycz-
ny odgrywa bardzo ważną rolę. Jest on okazją do rozładowania 
emocji i napięć nagromadzonych w ciągu wielu godzin nauki; 
pomaga też w psychicznej regeneracji. Stanowi również przestrzeń 
wspólnotową, w której mogą umacniać się wzajemne relacje 
i w której kształtują się także postawy altruizmu i empatii.

Dla tych, którzy wciąż nie czują się wystarczająco zmotywo-
wani do uprawiania sportu, przytoczę słowa papieża Jana Pawła 
II, które wypowiedział w Elblągu podczas swojej VII pielgrzymki 
do Polski: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec 

wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urze-
czywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, 

odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia 
i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót 

sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie 
z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawy-

mi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję”. 
Istnieje jednak niebezpieczeństwo niewłaściwego korzystania ze sportu, które 

mogłoby zamiast pożytku przynosić szkody. O potrzebie zwrócenia uwagi na pra-
widłowe podejście do tego aspektu życia mówił św. Jan Bosko, zwracając się w takich 

oto słowach: „Pamiętajcie o uczciwej rekreacji, by wasze rozrywki były korzystne, restaurowały 
siły ciała i odmładzały ducha. Uważajcie, by rozrywka nie była próżna, a czas darmo stracony”.

Niech ten krótki artykuł posłuży nie tylko jako zachęta do podjęcia zdrowej aktywności fizycznej, 
ale też motywator do dostrzeżenia w sporcie jego głębi oraz drogi do wyższych wartości, a w kon-
sekwencji do samego Boga.
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Być redemptorystąByć redemptorystą

Sto lat pod opieką

o. Maciej Sadowski CSsR,
rektor WSD Redemptorystów

Tuchowskiej Matki 
i Wychowawczyni
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Znakiem żywotności każdej wspólnoty za-
konnej jest pozyskiwanie i formowanie 
nowych kandydatów w duchu chary-

zmatu wypracowanego przez założyciela. Fun-
dator Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 
Doktor Kościoła z przydomkiem „Najgorliwszy” 
– św. Alfons Maria de Liguori – nakreślił spójny 
model kształtowania intelektu i ducha najmłod-
szych współbraci. Formacja intelektualna miała 
prowadzić do osiągnięcia przez kandydatów 
gruntownej wiedzy filozoficznej i teologicznej, 
dzięki której mogliby oni w przyszłości pełnić 
skutecznie priorytetową misję głoszenia obfitego 
Odkupienia. Według reguły alfonsjańskiej pod-
stawowym przedmiotem poznania naukowego 
oraz kierownictwa duchowego było dążenie do 
naśladowania Chrystusa Odkupiciela. Owocem 
tej formacji miała być właściwa redemptorystom 
postawa misyjnego heroizmu w posłudze ubogim 
i opuszczonym oraz bezkompromisowa wierność 
posłannictwu Zgromadzenia. Studenci oraz ich 
wychowawcy starali się wiernie realizować 
hasło „Soli Deo et studiis” – żyć tylko dla Boga 
i studiów.

Na ziemiach polskich zadanie formowania 
nowych powołań w naszym zgromadzeniu 
podjął jako pierwszy św. Klemens Maria Ho-
fbauer, który w 1788 roku założył seminarium 
w Warszawie przy kościele św. Benona. Instytut 
ten miał przygotowywać przyszłych redemp-
torystów do działalności pastoralnej w Polsce, 

Europie oraz krajach misyjnych. Klerycy – be-
nonici, obok studium, zaangażowani byli także 
w ofiarną pracę duszpasterską, zwaną „misją 
nieustanną”. Działalność seminarium zakończyła 
się w 1808 r. wraz z wypędzeniem redemptory-
stów z Warszawy. Próby ponownego założenia 
własnego studentatu podjął o. Jan Podgórski 
w tajnej wspólnocie w Piotrkowicach, jednak 
ostateczna kasata klasztoru przez władze carskie 
zniweczyła te starania.

Dzięki staraniom sługi Bożego o. Bernarda 
Łubieńskiego w 1883 r. redemptoryści ponownie 
powrócili do Polski (wtedy jeszcze pod zaborami). 
Z myślą o nowych powołaniach założono w 1895 
r. w Mościskach juwenat, czyli niższe seminarium 
duchowne. Kandydaci na kapłanów początko-
wo byli wysyłani do seminarium zakonnego 
w austriackim Mautern. Trudności kulturowe 
i językowe spowodowały jednak, że zaczęto 
czynić starania, aby alumni odbywali swoją 
formację w ojczyźnie. Dzięki decyzji generała 
o. Macieja Rausa w 1903 r. utworzono polski 
studentat w Mościskach a pierwszym prefektem 
został o. Adolf Żółtowski. Wspólnota semina-
ryjna liczyła wówczas dziewięciu kleryków. 
Z powodu trudnych warunków lokalowych trzy 
lata później studentat przeniesiono do położo-
nej na Kresach Maksymówki. Szybko okazało 
się, że wybór miejsca nie był najszczęśliwszy 
z racji klimatycznych, zaopatrzeniowych i ko-
munikacyjnych. W wyniku działań zbrojnych 

w trakcie I wojny światowej kresowy klasztor 
został odcięty od reszty prowincji. Mimo całej 
zapobiegliwości i poświęcenia przełożonych – jak 
pisał kronikarz – członkowie domu seminaryj-
nego odczuli na sobie wszystkie skutki biedy 
i ubóstwa. Brakowało im prawie wszystkiego: 
światła, bielizny, opału, żywności.

Z tych powodów w lipcu 1921 r. seminarium 
definitywnie ewakuowano do Tuchowa, nie-
wielkiego miasta nad rzeką Białą w diecezji 
tarnowskiej, gdzie redemptoryści posługiwali od 
1893 roku. Synom św. Alfonsa powierzona została 
wówczas opieka nad miejscowym sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej, której kult datuje się 
od końca XVI wieku. To właśnie oni nadali mu 
nowy impet i rozmach, przede wszystkim dzięki 
słynnej koronacji tuchowskiego obrazu koro-
nami papieskimi w 1904 roku. W sprzyjających 
warunkach pastoralnych i lokalowych, pod czu-
łym spojrzeniem Tuchowskiej Madonny, miały 
wychowywać się kolejne pokolenia polskich 
(i nie tylko) redemptorystów.

Profesorami w nowym seminarium byli przede 
wszystkim polscy ojcowie, którym z racji braków 

personalnych pomagali współbracia z Francji 
i Belgii. Wykłady obejmowały całe spektrum 
zagadnień filozoficznych i teologicznych. Dużo 
czasu poświęcano również na naukę języków 
obcych, a szczególnie włoskiego, francuskiego 
i niemieckiego. Rok akademicki podzielony był 
na dwa semestry, a każdy kończył się egza-
minami komisyjnymi, którym przewodniczył 
prowincjał lub jego delegat. 

Rozwój seminarium został przerwany gwał-
townie wraz z wybuchem II wojny światowej. 
Ówcześni przełożeni podjęli decyzję o ewakuacji 
seminarzystów na Wschód. Po zajęciu Kresów 
Rzeczpospolitej przez sowietów uciekinierzy 
zostali zmuszeni do powrotu. Do polskich kle-
ryków dołączyli także ukraińscy współbracia, 
którzy z obawy przed bolszewikami opuścili 
Lwów i zostali z otwartymi rękoma przyjęci 
w Tuchowie. Studiowali oni wraz z polskimi 
współbraćmi aż do 1942 roku. Mimo trudnych 
warunków wojennych kontynuowano normal-
ny tok nauki i  formację zakonną. Nie sprzyjały 
temu częste rewizje oraz przymusowe kwa-
terowanie w klasztorze żołnierzy niemieckich. 
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Bolesną stratą dla wspólnoty seminaryjnej 
była tragiczna śmierć kleryków rozstrzelanych 
na Woli podczas Powstania Warszawskiego 
oraz aresztowanie i śmierć w niemieckim obo-
zie zagłady w Auschwitz wykładowcy Pisma 
Świętego, sługi Bożego o. Kazimierza Smoroń-
skiego. Pomimo wojennej zawieruchy w latach 
1940-1945 święcenia kapłańskie otrzymało 23 
tuchowskich alumnów.

Po wojnie nowe komunistyczne władze 
utrudniały działalność redemptorystowskiego 
studentatu. Z obawy przed odebraniem klasztoru 
przez komunistów, po zlikwidowaniu przez nich 
w 1952 r. juwenatu w Toruniu, przełożeni zakonni 
postanowili przenieść studentów filozofii do gro-
du Kopernika. Ten stan rzeczy trwał do 1958 r., 
kiedy to powrócono do wspólnych studiów 
filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Okres 

obchodów Milenium Chrztu Polski zaznaczył 
się licznymi rocznikami i nowo wyświęconymi 
redemptorystami. Na ponowny wzrost powo-
łań trzeba było czekać do wyboru na Stolicę 
Piotrową wielkiego papieża Polaka – św. Jana 
Pawła II oraz dekady „Solidarności”. Wówczas 
tuchowska wspólnota seminaryjna przekracza-
ła nawet stu kleryków. W tym czasie alumni 
mieli możliwość udziału w kursach językowych 
w Austrii i Wielkiej Brytanii, a niektórzy z nich 
kontynuowali studia teologiczne w krajach mi-
syjnych w Brazylii, Boliwii i Argentynie. Dzięki 
afiliacji tuchowskiego Seminarium do Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) od 1987 
r. ojcowie absolwenci uzyskują tytuł naukowy 
magistra teologii. Od 1990 roku wraz z polskimi 
studentami naukę w Tuchowie podjęli słowaccy 

fot. Piotr Wróbel

współbracia z Prowincji Bratysławskiej obrządku 
łacińskiego i z Wiceprowincji Michalowce ob-
rządku greckokatolickiego. W 1991 r. do tej grupy 
dołączyli studenci z Ukrainy i kontynuowali tę 
współpracę aż do 2008 roku. W tym samym 
czasie doszło do istotnych zmian w struktu-
rach formacji. Postulat przybrał formę roku 
propedeutycznego, zaś całość studium filozofii 
i teologii odbywa się niezmiennie pod czujnym 
spojrzeniem i macierzyńskim płaszczem Matki 
Bożej Tuchowskiej.

Misją redemptorystów, tak przed laty, jest 
niezmiennie ewangelizacja. „Ewangelizować” 
oznacza  nieść zawsze Dobrą Nowinę o zbawie-
niu. W spotkaniu z Jezusem rodzi się fascynujące 
odkrycie, jak bardzo człowiek jest ukochany 
przez Boga. Ten zaś, kto zbliżył się do Niego 
i doświadczył Jego miłości, natychmiast chce 

dzielić się pięknem tego spotkania i radością 
rodzącą się z tej przyjaźni. W roku jubileuszu 
stulecia obecności Wyższego Seminarium Du-
chownego im. Św. Alfonsa Marii Liguoriego 
w Tuchowie, gdzie pod opiekuńczym płaszczem 
Matki Bożej Tuchowskiej i za przykładem świę-
tego patrona kształtowały swe serca i umysły 
kolejne pokolenia redemptorystów, błagamy 
Boga o nowe, święte i liczne powołania do 
naszego Zgromadzenia, by nigdy nie zabrakło 
tych, którzy nieść będą współczesnemu światu 
orędzie Obfitego Odkupienia, mocni wiarą, 
radośni nadzieją, rozpaleni miłością ku Bogu 
i ludziom, płonący gorliwością, pokorni, bo 
świadomi własnej słabości, wytrwali w modli-
twie, pełni ducha wyrzeczenia i ofiary, miłujący 
ubogich i opuszczonych.
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 Charyzmatyczne 
powołanie 

wywiad z o. dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem CSsR
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Tak, ale szkołę tę rozwiązali komuniści. By-
łem tylko tam osiem miesięcy. Gdy wracałem 
z pielgrzymki z Kalwarii, wyszła do mnie mama 
i mówi: „Synu, przyszło pismo – rozwiązali ju-
wenat”. Zastanawiałem się wtedy: co ja zrobię? 
Dzwoniłem do ojca dyrektora. Wtedy Leszek 
Gajda powiedział: „Ja idę do nowicjatu”. Pomy-
ślałem sobie: „On idzie, a ja nie? Przecież ja nie 
rezygnuję!” – i poszedłem do nowicjatu. Był 
to wymagający czas. Po nowicjacie zdaliśmy 
w ukryciu maturę. Komuniści nas podejrzewali 
i brali nas na przesłuchania niejeden raz. Krzy-
czeli i grozili, że jeżeli nie podpiszę dokumentów 
o współpracy, to nie będę księdzem. Gdy pyta-
łem, dlaczego tak miałoby być, oni odpowiadali, 
że mają prasę, media i mnie opiszą, po prostu 
odbiorą mi dobre imię. Gdy mówili mi, co chcą 
opublikować, odpowiadałem, że to nieprawda. 
Na to oni mówili, że nic nie szkodzi, księdzem 
i tak nie będę. Wtedy się zdenerwowałem 
i krzyknąłem do przesłuchujących: „To księdzem 
nie będę, ale Judaszem też nie zostanę!”. Na ten 
czas dali mi spokój. Później były przesłuchania – 
także po święceniach. Były pytania o nazwiska, 
pokazywali mi zdjęcia, pytali się, kto jest kim. Od 
tego czasu nie uczyłem się już nazwisk swoich 
uczniów, zapamiętywałem tylko imiona. 

Wracając jeszcze do okresu studiów – czy 
Ojciec mógłby opowiedzieć o swojej ocenie 
tamtego czasu, o pasjach, jakie rozwijał w tam-
tych latach? 

Na pewno moją pasją była muzyka. Zakła-
daliśmy pierwsze zespoły, wprowadziliśmy też 
gitary do seminarium, co o. Szrant, radny gene-
ralny, skwitował słowami: „Nostra Congregatio 
facta est” (Koniec naszego Zgromadzenia – przyp. 
red.). Zrobiliśmy podwójny kwartet, graliśmy 
na gitarach. Muzyka mnie pasjonowała. Jeden 
z profesorów mówił mi na filozofii, abym później 
poszedł na muzykologię na KUL. Ja się z tego 
wykręcałem, bo nie chciałem zajmować się tym 
cały czas, na co on powiedział: „A co? Kapłań-
stwo to tylko ołtarz, konfesjonał i ambona?” – ja 
na to odparłem: „Nie tylko, ale zasadniczo tak”. 

Br. Robert Borzyszkowski: Ojcze Dyrektorze, 
dziękuję serdecznie za to, że zgodził się Ojciec na 
rozmowę z czasopismem seminaryjnym Rodzina 
Odkupiciela. W tym roku obchodzimy ważne 
jubileusze: stulecie obecności WSD Redemptory-
stów w Tuchowie, trzydziestą rocznicę powsta-
nia Radia Maryja, a także pięćdziesiątą rocznicę 
otrzymania przez Ojca święceń kapłańskich. Te 
rocznice pokazują, jak bardzo działalność Ojca 
jest związana z historią naszej Prowincji. Czy 
mógłby Ojciec opowiedzieć o początkach swoje-
go powołania i o tym, jak w ogóle Ojciec poznał 
redemptorystów i zdecydował się wstąpić do 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, za-
łożonego przez św. Alfonsa Marię Liguoriego?

Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk: Nie będę 
tutaj dużo mówił – chciałem zostać kapłanem. 
Myślałem o tym, żeby zrobić jak najwięcej do-
brego – dla ewangelizacji, aby wszyscy przyjęli 
Pana Boga do swojego życia. Była też atmosfera 
domu i osobistego doświadczenia religijnego. 
Zadawałem sobie pytanie, co ja zrobię ze swoim 
życiem; w szkole podstawowej już się o tym 
myśli. Może starsi nieraz to lekceważą, ale tu 
już się kształtuje marzenie o przyszłości. Wte-
dy przychodziły mi do głowy różne pomysły. 
Pewnej niedzieli do parafii przyjechali klerycy 
z seminarium; to mi się bardzo spodobało. Orga-
nizowali takie „dni seminaryjne” (była to diecezja 
kielecka). Oni sami oddziaływali całą swoją 

obecnością, takim autentycznym zachowaniem 
w stosunku do ludzi, dzieci i młodzieży. To mi 
się spodobało. W szóstej czy w siódmej klasie 
z kolegą wybraliśmy się do Kielc, żeby zobaczyć 
seminarium, oczywiście do tych kleryków, którzy 
wtedy przyjechali; zobaczyliśmy także katedrę. Ci 
młodzi ludzie wzięli nas do refektarza na obiad, 
pokazali nam bibliotekę, a w niej bardzo stare 
księgi, inkunabuły. To wszystko, ta cała atmos-
fera, wpływało na nas. Szukałem swojej drogi. 
Ważną rolę odegrali także proboszcz i księża. 
Wystarczyło jedno zdanie: w czwartej klasie 
taki bardzo dobry ksiądz, którym byliśmy zafa-
scynowani, bo m.in. był w więzieniu za obronę 
krzyża; miał proces pokazowy, dawał piękne 
świadectwo. Potem był następny etap – kiedy 
przechodziliśmy do szkoły, obok kościoła spotkał 
nas pewnego razu ksiądz proboszcz i powiedział: 
„W kościele jest Pan Jezus, On czeka na was. Idźcie 
i powiedźcie mu dobre słowo. On też chce coś 
wam powiedzieć!”. Wchodziliśmy do świątyni, 
klękaliśmy i to nam pomogło. O tym, że są re-
demptoryści i że w niższym seminarium jest już 
chłopak o nazwisku Gajda (o. Leszek Gajda CSsR, 
późniejszy prowincjał redemptorystów – przyp. 
red.), dowiedziałem się od koleżanki. Pierwszy raz 
pojechałem wtedy do Tuchowa. Redemptoryści 
uczyli tego, co jest istotne, mówili jasno prawdę.

Wstąpił więc Ojciec Dyrektor do juwena-
tu redemptorystów.
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Wszystkie zainteresowania później jednak się 
przydają. Przy takiej pasji jak muzyka to trzeba 
było mieć nuty, robić śpiewniki, drukować par-
tytury, a tu nie ma jak. Mieliśmy ukryty mały 
powielacz, z którego dyskretnie korzystaliśmy. 
I tak się to zaczynało. Później przydało się to 
także w katechezie. 

Ojcze, nie mógłbym nie zadać pytania 
w kontekście 30. rocznicy powstania Radia 
Maryja – o genezę tej idei, która bardzo mocno 
wpłynęła na polską rzeczywistość, ale nie tylko. 

Pan Bóg układa wszystko, trzeba tylko pra-
gnąć więcej dobra. Wtedy jest też zmaganie. 
Patrzymy na rzeczywistość i próbujemy wpro-
wadzać więcej dobra. Pan Bóg pokazuje drogę. 
Idziemy niejako po omacku, ale podążamy 
zgodnie z głosem wewnętrznym, konfronto-
wanym z rzeczywistością: „Czy to się da, czy 
nie?”. Kiedy powstał projekt Radia, wiedziałem, 
że jest Radio Maria we Włoszech. Czytałem też 
o Matce Angelice z USA i EWTN, spotykałem 
się z nią. Wiedziałem już co nieco i te dzie-
ła mnie zainspirowały. Fascynował mnie św. 
Maksymilian Kolbe. Gdy byłem po święceniach 
kapłańskich, to każdego roku jechałem z mini-
strantami i z uczniami ze szkoły do Częstochowy 
i Niepokalanowa. Te dwa miejsca są szczególnie 
istotne. To było dla tych dzieci i młodzieży bardzo 
dobre, bo uświadamiali sobie, jakiego formatu 
człowiekiem był św. Maksymilian. Przecież 
on już w szkole planował statek kosmiczny, 
lot na księżyc, był świetnym matematykiem 
o nieprawdopodobnym umyśle. Bieda w kra-
ju, bezrobocie, a on mówi: „Media!”. Założył 
radio, choć nadawało ono tylko pół godziny, 
bo masoneria zabroniła dłużej. Interesowałem 
się także Medjugorie i tak poznałem włoskiego 
konsula, który również interesował się tym 
miejscem. Tak się poznaliśmy. Miał złe zdanie 
o Polakach, była ostra wymiana zdań. Zapro-
siłem go do Polski, powiedziałem mu, że aby 
coś o kimś można było powiedzieć, trzeba go 
najpierw poznać. Najpierw był Kraków, później 
pojechaliśmy do Oświęcimia, Częstochowy, 

Wadowic, Kalwarii, Warszawy i sanktuarium 
ks. Jerzego Popiełuszki. To wszystko zrobiło na 
nim wrażenie. Na koniec w Krakowie u św. sio-
stry Faustyny spytał mnie: „Dlaczego ojciec nie 
założy radia?”. Obiecywał pomoc. Ostatecznie 
przekonał mnie ks. Mario, założyciel włoskiego 
Radia Maria. Gdy go spotkałem, powiedział 
mi: „Nie bój się, przecież to nie ma być Radio 
Tadeusz, tylko Radio Maryja!”. 

To, że idea Radia Maryja mogła się urzeczy-
wistniać w Polsce, zawdzięczamy św. Janowi 
Pawłowi II.

U św. Jana Pawła II byłem jeszcze przed 
założeniem rozgłośni. Parę razy znalazłem się 
tam podczas pielgrzymek, byłem także na 
Mszach Świętych w kaplicy prywatnej. Nasz 

wielki rodak odegrał jedną, bardzo ważną rolę: 
właściwie bez niego nie byłoby Radia Maryja. 
Święty Jan Paweł II to ktoś, kogo się bardzo 
kochało i kocha, a on dalej czuwa; ta miłość 
się więc nie kończy, ona trwa nadal. Nie widzę 
go teraz, tak jak wtedy, ale on stanął bardzo, 
bardzo mocno. Niejedno spotkanie, wystarczyło 
tylko podejście do papieża, ucałowanie w pier-
ścień. Wtedy się odezwał, zamienił parę zdań, 
powiedziało mu się o wszystkim. Różni ludzie 
bywający u niego też mówili o Radiu Maryja, 
to było bardzo żywe. Było też wiele oporu. 
Z jednej strony bardzo mocne „za”, a z drugiej 
zaś niezwykle możni i wpływowi przeciwnicy, 
zdolni zniszczyć Radio. Ci drudzy byli nie tylko 
w Polsce, te działania idą jednak dalej, także 

obecnie. Istnieją centrale antyewangelizacyjne. 
To działa w dobrze zorganizowany sposób i nie 
jest to żaden żart. Ja o wielu rzeczach nie mogę 
mówić, bo bym zaszkodził dziełu. Lepiej milczeć, 
ale to Pan Bóg rządzi światem i będzie to, czego 
On chce. My mamy być Mu posłuszni i iść za 
Nim do przodu. 

Wydaje się, że znakiem tych sił antyewange-
lizacyjnych jest na pewno znaczny spadek po-
wołań kapłańskich i zakonnych, a precyzyjniej 
mówiąc, zwiększenie trudności w odkrywaniu 
przez młodych ludzi powołania i odpowiedze-
nia na nie. Ojcze Dyrektorze, jakie przesłanie 
skierowałby Ojciec do tych osób, które rozwa-
żają całkowite poświęcenie Bogu swego życia 
i rodzin, z których się wywodzą?
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Ka ż d a 
e p o k a 
w histo-

rii życia jednostek 
czy narodów obfi-
tuje w pozytywne, 
a czasem heroiczne 
i trudne wydarzenia. 
Nie zaskakuje nas, że 
nie brakowało ich 
w Kościele w drugiej 
połowie XIX wie-
ku, kiedy widzimy 
owocne działanie 
Ducha Świętego, jak 
i zwyczajne, związa-
ne z życiem zmaga-
nia.

Po śmierci papie-
ża Grzegorza XVI, 16 
czerwca 1846 roku, 
na Stolicę Piotro-
wą został wybrany 
Giovanni Mastai, 
który przyjął imię 
Piusa IX (1792-1878). 
Pragnął on prowa-
dzić Kościół do roz-
woju duchowego 
w bardzo trudnym 
czasie. Rozpoczyna-

ły się lewicowe ru-
chy społeczne: tzw. 
„Wiosna Ludów” 
ogarniała całą Eu-
ropę; Giuseppe Ga-
ribaldi (1803-1883) 
rewolucyjnie pro-
wadził zjednoczenie 
Włoch, likwidując 
po drodze Państwo 
Kościelne; w Prusach 
zaś Kulturkampf Bi-
smarcka uderzył 
w duchowieństwo. 
„Żelazny kanclerz” 
zamykał seminaria 
duchowne, odwo-
ływał biskupów z za-
rządzania diecezjami, 
a nawet uniemoż-
liwiał działalność 
parafii. Niebawem 
wojna prusko-fran-
cuska z 1870 roku 
zagroziła stabilizacji 
Europy. Równocze-
śnie Kościół heroicz-
nie głosił Ewangelię 
i zdobywał tereny 
misyjne, a święci 
dawali świadectwo 

DuchowośćByć redemptorystą

o. Bolesław Słota CSsR,
duszpasterz w Krakowie

Doktor Najgorliwszy  
Święty Alfons Maria de Liguori, 

patron seminarium 

Najważniejsze jest osobiste doświadczenie 
Pana Boga. Ta relacja zaczyna się od dziecka, bar-
dzo wcześnie, zanim pójdzie się do szkoły, dlate-
go niezwykłą rolę odgrywają najbliżsi: rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo, środowisko. Przykład 
i rozmowa o Bogu w domu są konieczne – 
wtedy dziecko też zaczyna osobistą relację ze 
Stwórcą. Pamiętam, gdy jako bardzo młody 
chłopak usłyszałem słowa ks. prymasa Stefana 
Wyszyńskiego na Jasnej Górze, który mówił: 
„Dajcie mi święte matki, a ja wam dam świętych 
kapłanów”. Wskazał, że drogą jest świętość 
rodziców. Widzę bardzo wielu świętych, są 
wśród nas. Są to ludzie bardzo oddani swojej 
rodzinie. Dostrzegam w ich oczach wiarę, widać 
w nich Bożego ducha. Tych świętych jest całe 
mnóstwo! Trzeba mówić o Panu Bogu: najpierw 
rodzice, potem rodzeństwo – i przekazywać 
skarb wiary, modlić się, uczyć postawy pokory 
i skupienia w duchu wolności i miłości. Do tego 
potrzeba cierpliwości. Należy powiedzieć, jak 

dobry jest Pan Bóg i mówić o miłości Bożej – to 
przyniesie owoc. Powołań jest bardzo dużo – to 
m.in. św. Jan Bosko mówił, że wiele osób słyszy 
głos wezwania, ale idą tylko odważni, tacy, 
którzy chcą czegoś więcej; innych zaś pociąga 
wszystko dookoła: pewna powierzchowność, 
blichtr, to, co przyjemne, przemijalne. Powołania 
to nie jakaś akcja czy spęd – uchowaj Boże! To 
jest kontakt z Chrystusem, bo to On daje po-
wołanie i o to trzeba się też modlić, podobnie 
jak i o pogłębioną wiarę. Doświadczyć Boga 
umysłem i sercem i mieć serce przemienione 
Duchem – to klucz do wszystkiego. Pan Bóg 
wychowuje i trzeba chcieć mieć zdrową, Bożą 
ambicję i mierzyć wysoko, bo to wszystko, to 
powiedzenie Bogu „tak”, z pomocą Pana Jezusa 
staje się proste. 

Serdeczne Bóg zapłać, Ojcze Dyrektorze, za 
tę rozmowę. W imieniu całej naszej redakcji 
Rodziny Odkupiciela życzymy Ojcu wszelkich 
łask Bożych i niezłomności na drodze wiary. 



Duchowość Duchowość

o jego wielkości. Pontyfikat Piusa IX przyniósł dwa 
wiekopomne wydarzenia – były nimi ogłoszenie 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Marii Panny w 1854 roku oraz zwołanie Soboru 
Watykańskiego I w 1868 roku.

Redemptoryści, odczytując właściwie znaki cza-
su, wiązali wielkie nadzieje z drugim z wydarzeń, 
ponieważ gromadziło ono biskupów całego świata. 
Postanowili wystosować do tak ważnego grona 
pasterzy prośbę o ogłoszenie św. Alfonsa Marii  
Liguoriego doktorem Kościoła. Zarząd generalny 
Zgromadzenia pod kierownictwem o. Mikołaja 
Maurona (1818-1893) miał w tej sprawie ułatwio-
ne zadanie. Dlaczego? Święty Alfons był znany 
w całym Kościele najpierw z apostolatu misyjnego 
oraz heroicznej świętości życia; poza tym kojarzono 
go z licznych pism o wielkiej żarliwości religijnej, 
które były tłumaczone na wiele języków – łącz-
nie z japońskim – i docierały do zwykłych ludzi. 
Faktem jest, że w biblioteczce rodziny św. Teresy 
z Lisieux znajdowały się dzieła naszego Założyciela. 
O popularności jego pism świadczy znany wenecki 
wydawca, Giuseppe Remondini (1747-1811), który 
pisał do św. Alfonsa ponaglenia: „Jeśli Wielebność 
Wasza ma coś już gotowego, bodaj jedną kartkę, 
to proszę przesyłać, wydrukujemy”.

Argumentem najwyższej wagi było jednak jego 
monumentalne dzieło życia – Teologia Moralna, 
która trafiła na dwieście lat do nauczania w Ko-
ściele od chwili pierwszego wydania w 1755 roku. 
Protestancki historyk Adolf von Harnack (1851-1930) 
z pewną zazdrością napisał: „W czasie, kiedy Towa-
rzystwo Jezusowe zostało zniesione, Bóg wzbudził 
nowego bojownika i zapewnił mu w przyszłości 
tryumf, na który po ludzku nie można było liczyć. 
Alfons de Liguori jest najbardziej wpływowym 
rzymskim teologiem od czasów kontrreformacji (…). 
Dziś panuje we wszystkich zakonach, seminariach 
oraz podręcznikach teologii moralnej”. Pragnienie 
ukazania miłości odkupieńczej Chrystusa i gorliwość 
o zbawienie każdego bez wyjątku sprawiły, że już 
od czasu kanonizacji w 1839 roku biskupi apelowali, 
aby nauczanie duchowe, moralne i pastoralne 
naszego Założyciela uzyskało aprobatę poprzez 

formalne orzeczenie papieża o włączeniu św. 
Alfonsa w poczet doktorów Kościoła.

Redemptoryści przypomnieli jego osobę i na-
uczanie ojcom zwołanego soboru, nazwanego 
później Watykańskim I. Postanowili zebrać 
z jego pism wszystko, co dotyczyło nauczania 
o wielkości posługi piotrowej w Kościele Po-
wszechnym. Przytoczono także teksy, w których 
św. Alfons bronił urzędu papieża i wykazywał, 
że papieskie nauczanie w sprawach wiary i oby-
czajów ma walor nieomylności. Każdy biskup 
biorący udział w tym soborze otrzymał w formie 
książkowej wybór wspomnianych tekstów. 
Kardynałowie Świętej Kongregacji ds. Obrzę-
dów 11 marca 1871 roku jednogłośnie poprosili 
papieża, by ogłosił Założyciela Redemptorystów 
doktorem Kościoła Powszechnego. Papież pisał 
w odpowiedzi: „Ozdobiony wieloma cnotami 
(…) w swoich znakomitych pismach, szczególnie 
w swoich traktatach Teologii Moralnej, rozpra-
szał ciemności błędów, rozpowszechnianych 
przez niewierzących i jansenistów (…) W tym 
samym czasie objaśniał z troską i walczył z całą 
siłą w obronie prawdy o Niepokalanym Poczęciu 
i nieomylności Najwyższego Pasterza, kiedy 
naucza ex cathedra”. Po tym oświadczeniu 
Pius IX wydał odpowiednią bullę (23 marca 
1871 r.), podkreślając szczególną rolę świętego 
jako obrońcy katolickiej wiary i moralności 
w trudnych czasach przekształceń kulturowych 
i cywilizacyjnych, nadając mu tytuł doktora 
Kościoła z przydomkiem „Najgorliwszy”. 

Wyrazem dziękczynienia za to wyniesienie 
Założyciela Redemptorystów były uroczystości 
dziękczynne w naszych kościołach zakonnych 
na całym świecie. Przywołać należy także fakt 
umieszczenia figury św. Alfonsa w bazylice 
św. Piotra na Watykanie. Godnym uwagi jest 
również to, że bł. papież Pius IX był wielkim 
czcicielem naszego Ojca. 8 września 1849 roku 
odbył pielgrzymkę do jego grobu w Pagani, gdzie 
celebrował uroczystą Mszę Świętą, polecając 
opiece przyszłego doktora Kościoła swój ponty-
fikat i wszystkich wierzących, a następnie z bal-
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o. Kazimierz Smoroński CSsR
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konu świątyni udzielił 
błogosławieństwa ol-
brzymiej rzeszy wier-
nych. Do zebranych 
pielgrzymów dołączył 
także panujący wtedy 
w królestwie Neapolu 
i Obojga Sycylii król 
Ferdynand II (1810-
1859). Wobec przy-
toczonych wydarzeń 
i związków papieża 
Piusa IX z redempto-
rystami nie dziwimy 
się, że w 1866 roku 
podarował on właśnie 
naszemu Zgromadze-
niu „słynącą łaskami 
bizantyńską ikonę pod 
wezwaniem Matki 
Bożej Nieustającej 
Pomocy” wraz z prze-
słaniem zaczerpniętym z książki św. Alfonsa, 
zatytułowanej Wychwalanie Maryi: „Uczyńcie 
Ją znaną i kochaną na całym świecie”. Trzeba 
koniecznie przypomnieć, że wszyscy następcy 
papieża Piusa IX w swoim nauczaniu nawią-
zywali do osoby św. Alfonsa i jego dorobku 
teologicznego. 

Papież Leon XIII 13 marca 1880 roku napisał 
osobisty list do Ernesto Müllera, autora pod-
ręcznika teologii moralnej, wyrażając radość, że 
zawarł on w niej prawdziwą naukę Kościoła, 
gdyż „poszedł za myślą dwóch wielkich dokto-
rów: św. Tomasza z Akwinu i św. Alfonsa Marii 
Liguoriego”. Równocześnie stwierdził, że „(...) 
bazując na dorobku tak wspaniałych doktorów, 
podręcznik gwarantuje zdobycie gruntownej 
wiedzy”. Zestawienie razem tych wielkich posta-
ci Kościoła i uznanie z ust takiego papieża może 
wywołać u współczesnych moralistów pewien 
rodzaj „zazdrości”. Podobnie ukazywali dorobek 
duchowy św. Alfonsa papieże Pius X oraz Pius 
XI. Z woli tego drugiego odpowiedzialnymi 

za liturgię i posługę 
w konfesjonale w ba-
zylikach Santa Maria 
Maggiore i św. Jana na 
Lateranie byli redemp-
toryści. Wspomniany 
papież powierzył im 
także opiekę nad 
Narodowym Sank-
tuarium Matki Bożej 
Różańcowej w Pom-
pejach, gdyż w pamię-
ci wiernych byliśmy 
postrzegani jako mi-
sjonarze miłosierdzia 
i czciciele Matki Bo-
żej. Papież Pius XII 26 
kwietnia 1950 roku 
ogłosił św. Alfonsa 
patronem spowied-
ników i moralistów. 
W swojej laudacji na 

cześć świętego powołał się na autorytet swoich 
wielkich poprzedników, natomiast papież Jan 
XXIII w swoim Dzienniku Duszy stwierdził, że 
jego duchowość została ukształtowana w szko-
le św. Alfonsa i redemptorystów. Serdeczne 
słowa uznania dla św. Alfonsa znajdujemy 
w nauczaniu papieża Jana Pawła I, który, będąc 
patriarchą Wenecji, na Wielki Czwartek 1972 roku 
napisał obszerny list do kapłanów, w którym 
ukazał osobę autora Teologii Moralnej jako wzór 
duszpasterza oraz aktualność jego nauczania. 

Na koniec przypomnieć należy, że z oka-
zji dwusetnej rocznicy śmierci św. Alfonsa do 
jego grobu w Pagani 1 sierpnia 1987 roku przy-
był papież Jan Paweł II, który celebrował tam 
Mszę Świętą. Odnosząc się do pracy misyjnej 
św. Alfonsa, podkreślił, że ten wielki teolog 
był przyjacielem ludu, któremu służył przez 
całe życie. Jego Teologia Moralna została jakby 
zainspirowana przez potrzeby duchowe zwy-
czajnych ludzi, którzy przez życie wiarą pragnęli 
odpowiedzieć miłością na miłość Boga.

Duchowość

W roku 2022, jeżeli Pan Bóg pozwoli, 
będziemy obchodzić 90-lecie ist-
nienia „Homo Dei”. Nie byłoby 

tej uroczystości bez postaci o. Kazimierza Smo-
rońskiego, który wraz z innymi ojcami z okazji 
dwustulecia (1932 r.) zało-
żenia Zgromadzenia Naj-
świętszego Odkupiciela jako 
votum wdzięczności posta-
nowił utworzyć czasopismo 
służące formacji kapłanów 
i propagujące duchowość al-
fonsjańską.

Powstanie periodyku 
o wyraźnym rysie kapłań-
skim było konsekwencją 
bardzo bogatej i różnorodnej 
działalności misyjno-duszpa-
sterskiej oraz zaangażowania 
pisarskiego o. Kazimierza. Już 
w czasie studiów semina-
ryjnych wykazywał się wyjątkową zdolnością 
przyswajania języków obcych i posługiwania 
się nimi. Znał łacinę, grekę, hebrajski, aramejski, 
a z nowożytnych bez problemów porozumiewał 
się po włosku, niemiecku, angielsku i francusku. 
Nie dziwi zatem fakt, że po otrzymaniu święceń 
kapłańskich w 1911 roku (miał wtedy zaledwie 
22 lata) jego zainteresowania poszły w kierunku 
Pisma Świętego – studia z tego zakresu rozpoczął 
w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. 

Wybuch I wojny światowej przerwał jego 
edukację, ale nie wpłynął na gorliwość duszpa-
sterską. Wracając do Polski, musiał zatrzymać się 
w Wiedniu, gdzie pracował w szpitalach, głosił 
kazania, sprawował sakramenty i był blisko jako 

kapłan przy umierających 
żołnierzach. Po zakończe-
niu działań wojennych 
wyjechał jeszcze na dwa 
lata do Rzymu, by uzu-
pełnić studia biblijne. Od 
przyjazdu do Polski w 1924 
roku jego całe dalsze życie 
kapłańskie będzie zwią-
zane z klasztorem w Tu-
chowie, gdzie był m.in. 
wykładowcą biblistyki 
w WSD Redemptorystów. 
Oprócz codziennych zajęć 
kapłańskich o. Kazimierz 
zajmował się dziełem 

Żywego Różańca, którego był moderatorem 
i propagatorem. Pełnił funkcję dyrektora Dzieł 
Misyjnych, Związku Misyjnego Kleru oraz Związ-
ku „Perseverentiae Sacerdotalis”. Zaangażował 
się w porządkowanie i katalogowanie biblio-
teki seminaryjnej, a wkrótce rozpoczął swoją 
przygodę wydawniczą. Najpierw redagował 
miesięcznik „Chorągiew Maryi” – pismo, które 
istniało już ponad dwadzieścia lat. Jako redaktor 
pracował przez osiem lat; w tym czasie nakład 
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tej publikacji wzrósł z dziesięciu do szesnastu 
tysięcy egzemplarzy. 

Powstanie „Homo Dei” wiąże się z francuskim 
ruchem Ligi Świętości Kapłańskiej. W 1923 r. o. 
Smoroński został mianowany dyrektorem jej 
oddziału w Polsce. Wówczas zaczęła w nim doj-
rzewać myśl o powołaniu pisma dla kapłanów, 
które w pełni oddawałoby charakterystykę 
i posłannictwo duchowieństwa w Polsce. Przez 
moment wydawało się, że jego pomysły zosta-
ną wykorzystane w „Głosie Kapłańskim”, piśmie 
wydawanym przez ks. Ignacego Kłopotowskie-
go. Jednak śmierć założyciela sióstr loretanek 
spowodowała, że ojciec Kazimierz zdecydował 
się na stworzenie własnej publikacji, która słu-
żyłaby szeroko pojętej formacji kapłańskiej.

Historyczną datą jest dzień 4 maja 1932 roku 
– wówczas ukazał się pierwszy numer „Homo 
Dei” w nakładzie sześciuset egzemplarzy z pod-
tytułem: „Organ Ligi Świętości Kapłańskiej”. 
Tytuł czasopisma został zapożyczony z popu-
larnej w tamtym czasie książki ks. Adolfa Plesz-

z posługą duszpasterską. Do wybuchu II wojny 
światowej ukazały się 44 numery „Homo Dei”. 
W czasie okupacji Niemcy zakazali publikowa-
nia periodyku, dlatego o. Smoroński wydawał 
różnego rodzaju ulotki, poprzez które chciał nieść 
wiernym otuchę i nadzieję.

W lutym 1942 r. o. Kazimierz został aresz-
towany i osadzony w więzieniu w Tarnowie. 
Esesmani pobili go tak dotkliwie, że nie było 
nadziei, iż wróci do pełni zdrowia. Wszelkie 
próby uwolnienia go nie przynosiły rezulta-
tu. W połowie kwietnia został przewieziony 
do niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. 
W czasie pierwszych dni pobytu został ponowie 
niezwykle okrutnie pobity i dostał wysokiej 
gorączki. Umierał powoli, mimo podejmowania 
prób ratowania jego życia. Zmarł w nocy z 20 
na 21 maja 1942 roku.

Od 1946 roku wznowioną działalnością 
wydawniczą kierował o. Marian Pirożyński. 

Pismu „Homo Dei” nadano wówczas podty-
tuł: „Dwumiesięcznik ascetyczno-praktyczny 
dla duchowieństwa”. Stało się ono wówczas 
publikacją dwóch stowarzyszeń: Ligi Świętości 
Kapłańskiej i Unii Apostolskiej Kapłanów. 

W 1954 roku redakcję przeniesiono do War-
szawy. Był to bardzo niespokojny i trudny czas 
ze względu na aresztowanie redaktora naczel-
nego. Gdy o. Pirożyński został skazany na dwa 
lata więzienia, prowincjał o. Kazimierz Hołda, 
mając świadomość ponownego zagrożenia 
dla istnienia pisma, pod koniec maja 1958 roku 
postanowił, by działalnością wydawniczą zajął 
się specjalny komitet z o. Stanisławem Wójci-
kiem na czele. Odtąd, aż do 1982 roku, pełnił 
on funkcję redaktora naczelnego. Od 1961 roku 
zdecydowano się wydawać pismo rzadziej (jako 
kwartalnik), ale za to w zwiększonej objętości.

Od wznowienia w 1957 roku „Homo Dei” 
przeżywało okres niezwykłego rozwoju. W 1960 

czyńskiego, która w późniejszych wydaniach 
nosiła tytuł „Ideał kapłana”. Wszystkie artykuły 
wspomnianego numeru zostały napisane przez 
ojców redemptorystów, profesorów seminarium 
w Tuchowie: Teodora Kaczewskiego, Witolda 
Czaplińskiego, Józefa Puchalika, Stanisława 
Wójcika i oczywiście samego założyciela pisma.

Bardzo pozytywne opinie, jakie dotarły do 
Tuchowa po ukazaniu się pierwszego nume-
ru, zachęciły o. Smorońskiego do zwiększenia 
nakładu do tysiąca sztuk. W kolejnych latach 
pismo, które stało się dwumiesięcznikiem, sys-
tematycznie zwiększało swoje zasięgi, tak że 
w 1935 r. drukowano już dziewięć tysięcy eg-
zemplarzy. Wzrost nakładu związany był przede 
wszystkim z poczytnością pisma, w którym 
kapłani odnajdywali wiele ciekawych arty-
kułów służących świętości ich życia, ale także 
dlatego, że pismo oferowało praktyczną pomoc 
w rozwiązywaniu różnych spraw związanych 
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roku ukazało się w nakładzie 10.000 egzempla-
rzy, a rocznik liczył łącznie 800 stron. W tamtym 
czasie było to najważniejsze pismo dla ducho-
wieństwa.

Dopiero stan wojenny i wprowadzone wów-
czas restrykcje wpłynęły na zmniejszenie nakła-
du i objętości. Kryzys wynikający z trudnych 
realiów polityczno-ekonomicznych trwał mimo 
wysiłków nowego redaktora naczelnego, o. 
Czesława Kudronia. W nadziei poprawy sytu-
acji w 1991 roku redakcję przeniesiono ponow-
nie do Tuchowa. Wobec konkurencji ze strony 
pojawiających się nowych czasopism wysiłki 
kolejnych redaktorów: o. Ryszarda Marcinka 
i o. Stanisława Bafii nie przyniosły spodzie-
wanych rezultatów. Dlatego kolejny dyrektor, 
o. Witold Kawecki postarał się na początku 
1997 roku o przeniesienie siedziby redakcji, tym 
razem do Krakowa. Nastąpiła wówczas zna-
cząca poprawa sprzedawalności kwartalnika; 
została też opracowana nowa szata graficzna, 
która z niewielkimi zmianami zachowała swój 
kształt do dziś.

Od 2002 roku redaktorem naczelnym „Homo 
Dei” został o. Wojciech Zagrodzki, który wpro-
wadził kilka nowych działów do kwartalnika: 
„W odpowiedzi na pytania duszpasterzy”, „Jak 
mówić, jak nie mówić...”, „W trosce o formację 
kapłańską” oraz myśli do homilii na niedziele 
i uroczystości.

W 2011 roku otrzymałem nominację na szefa 
zespołu redakcyjnego – funkcję tę pełnię do dziś. 

Wartą podkreślenia inicjatywą jest fundowanie 
od 2015 roku nagrody Wydawnictwa Homo Dei 
„Pro Redemptione”. Wśród dotychczasowych 
laureatów są najwybitniejsi duchowni ostatnich 
dekad, m.in. o. prof. Jacek Salij OP, ks. Krzysztof 
Wons SDS, o. Jordan Śliwiński OFMCap., o. prof. 
Józef Augustyn SJ, o. Celestyn Napiórkowski 
OFMConv., ks. prof. Krzysztof Pawlina czy ks. 
prof. Edward Staniek. Wyróżnieni zostali tak-
że redemptoryści – o. Gerard Siwek i o. prof. 
Marek Saj.

Ostatnie dziesięciolecia uczyniły z „Homo 
Dei” pismo jeszcze bardziej teologiczno-dusz-
pasterskim. Na taki rozwój kwartalnika wpływ 
mieli każdorazowo jego redaktorzy naczelni wraz 
ze współpracownikami, a także środowisko, 
w którym redakcja żyje i tworzy. Szef zespołu 
redakcyjnego jest jednak nie tylko postacią 
kluczową w procesie tworzenia kolejnych nu-
merów, ale również w pewnej mierze postacią 
symboliczną, gdyż zbiera w jedno pracę wielu 
ludzi. Na przestrzeni prawie dziewięćdziesięciu 
lat istnienia periodyku odpowiedzialnych za 
jego rozwój było ośmiu redemptorystów. Każdy 
z nich przyczyniał się do dalszego rozwoju i roz-
poznawalności pisma wśród duchowieństwa. 
Ojciec Kazimierz Smoroński stoi u początków 
kwartalnika „Homo Dei”. Gdyby nie on, jego 
gorliwość i odczytanie znaków czasu oraz pomoc 
w formacji kapłańskiej i pracy duszpasterskiej, 
nie byłoby dziś tego pisma.

Wychować redemptorystę
wywiad z Jolantą i Tomaszem Prusiami

Jedni rodzice są w szoku i wylewają łzy, inni zaś odczuwają radość i dumę z powodu swoich 
dzieci. Do życia zakonnego i kapłańskiego własnych synów przygotowują się razem z nimi przez 
kilka lat, nieprzerwanie towarzysząc im modlitwą. Tym razem postanowiliśmy udać się do nie-
wielkiej miejscowości położonej w Gminie Bobowa, do Stróżnej, aby porozmawiać z państwem 
Jolantą i Tomaszem Prusiami, rodzicami dwóch redemptorystów: o. Artura – misjonarza w Tagliatii 
w Rosji i o.dk. Grzegorza, który za kilka miesięcy przyjmie święcenia prezbiteratu. 

Br. Hubert Stański: Jesteście rodzicami czte-
rech synów: Adama, Artura, Grzegorza i Kac-
pra. Dwóch z nich jest redemptorystami. Jeden 
z nich jest już kapłanem od ośmiu lat, z kolei 
drugi za kilka miesięcy przyjmie święcenia 
kapłańskie. Jakie przełożenie na wasze życie 
ma fakt, że zostali oni zakonnikami? 

Państwo Prusiowie: To dla nas wielka radość 
i łaska mieć czterech synów, z czego dwóch 
redemptorystów. Z każdego jesteśmy dum-
ni i szczęśliwi, że Pan Bóg obdarzył nas tak 
wspaniałym potomstwem. Powołanie Artura 
i Grzegorza pomogło nam i naszym dwóm 
pozostałym pociechom jeszcze bardziej rado-

wać się z samych siebie, cieszyć się każdym 
dniem i chwilą spędzoną ze sobą. Ich wezwanie 
do kapłaństwa nie jest dla nas bez znaczenia. 
Dzięki nim jeszcze bardziej umocniliśmy na-
sze więzi z Panem Bogiem, Kościołem, ludźmi 
i między sobą.

Jak wspominacie ich dzieciństwo i czas doj-
rzewania, ich codzienność spędzoną w domu 
rodzinnym? 

Ich dzieciństwo i czas dorastania były bardzo 
spokojne, a zarazem niezwykle piękne i nad 
wyraz lubimy je wspominać, bo w tym czasie 
w ich życiu było dużo radości. Nie odznaczało 
się ono jakimiś nadzwyczajnymi wydarzeniami 
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– był to zwyczajny czas, naznaczony również 
ciężką pracą. Jak wszyscy chodzili do szkoły, 
do której mieli kilka kroków, pilnie się uczyli 
i pomagali nam w prowadzeniu gospodarstwa. 
Z zaangażowaniem udzielali się w naszym ko-
ściele parafialnym św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, gdzie najpierw byli ministrantami, 
potem lektorami. Zawsze staraliśmy się ich jak 
najlepiej wychować, przekazać katolickie war-
tości i zapewnić im wszystko to, co konieczne. 
Byli niezwykle uczynni i chętni do pracy, prawie 
nigdy nie leniuchowali.

Jakimi synami byli Artur i Grzegorz? Czy 
mieliście Państwo jakieś problemy wycho-
wawcze z synami?

Nigdy! Byli bardzo grzeczni jak na chłopa-
ków (śmiech), nigdy nie sprawiali żadnych 
problemów, unikali sytuacji konfliktowych, 
odznaczali się życzliwością, serdecznością i byli 

dobrzy dla siebie i innych. Słyszeliśmy dużo 
pochwał od sąsiadów, bliskich czy nauczycie-
li. Artur zaskakiwał nas swoim pozytywnym 
uporem, często połączonym z wytrwałością 
i umiejętnością realizowania swoich planów, 
był bardzo rezolutny. Przychodzi nam na myśl 
także jego nieprzeciętną zdolność do podzielno-
ści uwagi i świetna pamięć. Z kolei Grzesiu to 
bardzo spokojny i życzliwy chłopak. Rozwijał się 
artystycznie, zwłaszcza w szkolnym teatrzyku, 
bo miał do tego wrodzoną skłonność. Zawsze 
byliśmy z nich dumni, nigdy nie mieliśmy z ich 
powodu nieprzyjemności. 

Czy spodziewaliście się po którymś z synów, 
że będzie chciał swoje życie poświęcić służbie 
Bogu i ludziom i zostać redemptorystą?

Owszem, ale tylko po Arturze. Jego decyzja 
nas nie zaskoczyła, byliśmy na nią przygoto-
wani. Od dawna dawał nam sygnały, niejako 

przygotowywał do tego, że będzie chciał być 
księdzem. W szkole średniej jeździł na rekolekcje 
powołaniowe do Lubaszowej, na które wcią-
gnął go kuzyn. Miał też (i oczywiście ma nadal) 
świetny kontakt z ludźmi i kiedy niejednokrotnie 
obserwowaliśmy go, to dostrzegaliśmy, że „coś 
się szykuje”.

A Grzegorz? Jego decyzja też była dla Pań-
stwa oczywistością, czy może raczej zasko-
czeniem?

Grzesiek zaskoczył nas jak mało kto. Byliśmy 
w szoku. Jego wybór wprawił w osłupienie nie 
tylko nas, ale też naszych bliskich. Początkowo 
nawet nie dowierzaliśmy w to, co nam powie-
dział, bo zupełnie nic na to nie wskazywało. 
Byliśmy przekonani, niemal pewni, że zaraz po 
maturze wybierze się na studia, na anglistykę, bo 
ta dziedzina najbardziej go interesowała. Dość 
szybko przyszło nam jednak zrozumieć decyzję 
o wstąpieniu do seminarium. Zdradzimy, że 
Grzesiu jako jedyny z naszych czterech synów 
urodził się w szpitalu Tuchowie i gdy przyszedł 
na świat, od razu został oddany w ręce Matki 
Bożej Tuchowskiej, ponieważ jego życie było 
poważnie zagrożone, a wierzyliśmy, że tylko 
Ona może nam pomóc. 

Co najbardziej zapisało się wam w pamięci 
z życia Grzegorza i Artura? 

Z uśmiechem na twarzy możemy przywołać 
wspomnienie, kiedy Grzegorz był jeszcze małym 
chłopakiem i brał udział w szkolnym przedsta-
wieniu, grając Koziołka Matołka, co zrobił w tak 
rewelacyjny sposób, że został nagrodzony przez 
szkołę wyjazdem na kolonię. A Artur… Najbar-
dziej pamiętamy tę jego postawę pewności 
i upór w dążeniu do celu. Ta jego cecha do dziś 
nam imponuje. 

Czy pamiętacie dzień, kiedy musieliście 
się z nimi pożegnać, gdy wyjeżdżali z domu 
do Postulatu?

Jak najbardziej. Artura odwoziliśmy do po-
stulatu do klasztoru w Krakowie, a Grzegorza 
do Barda Śląskiego. Nie było łatwo pożegnać 
się z nimi, ale daliśmy radę, bo wiedzieliśmy, 

że przecież jeszcze się zobaczymy (śmiech). 
W domu z początku było trudno się przyzwy-
czaić, bo już nie było naszych synów – najpierw 
jednego, potem drugiego. Trochę było przykro 
i kręciła się łezka w oku, ale potrzeba nam było 
czasu, by z wolnością zaakceptować wolę Bożą 
i ich decyzje. 

Jak odbieracie swoich synów, a zwłaszcza 
moich współbraci redemptorystów, po tych 
kilku latach: straciliście ich czy stali się wam 
bliżsi i drożsi w sercu?

Nasi synowie są nam bardzo bliscy, od naj-
starszego do najmłodszego. Ciągle im powta-
rzamy, że wiedzą, gdzie mają dom rodzinny 
i że drzwi są dla nich cały czas otwarte, że są 
tu mile widziani. Nasza miłość do nich po tylu 
latach nie zmalała. Cieszymy się z każdego z sy-
nów – i z redemptorystów, i z tego, który ma 
już swoją rodzinę i mieszka w pobliżu, i z tego, 
który jeszcze chodzi do szkoły w Bobowej. Ich 
szczęście jest naszym szczęściem. Życie kapłań-
skie i zakonne Artura i Grzegorza jest dla nas 
wielkim darem, które napełnia nas radością. 
Coraz bardziej też odkrywamy, że paradoksalnie 



Próbuję uchwycić moment, w którym 
dowiedziałam się o Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i Medialnej w To-

runiu; niestety bezskutecznie. Nie jestem nawet 
pewna, czy najpierw zobaczyłam kampus na 
ekranie telewizora, czy usłyszałam o uczelni 
w Radiu Maryja, które obecne jest w moim 
domu rodzinnym, od kiedy pamiętam. Czę-
ściowo z opresji ratuje mnie znaleziony certy-
fikat uczestnictwa w warsztatach z 2014 roku, 
uświadamiając mi, że siedem lat temu rodzice 
po raz pierwszy przywieźli mnie na ulicę Staro-
toruńską, gdzie jako licealistka przestąpiłam 
próg Hotelu Akademickiego podczas 
swoich ferii zimowych. Spośród róż-
nych zajęć najbardziej zapamiętałam 
te aktorskie, taneczne i radiowe. 
Poznałam dziewczyny, z którymi 
natychmiast znalazłam wspólny 
język. Nie szczędziłyśmy sobie roz-

mów, szczególnie podczas 

ciszy nocnej, co było nieco problematyczne dla 
naszych opiekunów. Poskutkowało to najpierw 
ostrzeżeniem o konsekwencjach w postaci obo-
wiązkowej pomocy w przygotowaniu porannej 
Mszy Świętej, a potem zamianą upomnienia 
w czyn oraz niewyspaniem. Wydaje mi się, że 
w głębi serca jednak bardzo chciałyśmy pomóc, 
a nawet stanowiło to jedną z naszych motywa-
cji, więc ostatecznie cieszyłyśmy się z takiego 
obrotu sprawy, ale już zdecydowanie ciszej.

Pomimo że uczelnia wywarła na mnie do-
bre wrażenie, to początkowo zdecydowanie 

klasyfikowałam ją jako szkołę 
dopiero piątego wyboru. 

Pamiętam, gdy pytano 
mnie o to, czy przyjdę 

tu studiować, na co 
dyplomatycznie 
udzielałam wymija-
jących odpowiedzi 
– chyba t r o -
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nasza rodzina dzięki nim powiększyła się, że też 
należymy do tej redemptorystowskiej rodziny, 
dzięki czemu możemy wciąż poznawać innych 
redemptorystów, ich rodziny i nawiązywać 
nowe, a zarazem przyjazne relacje. 

Co chcielibyście powiedzieć rodzicom, któ-
rych synowie lub córki wybierają lub już wy-
brali drogę życia kapłańskiego albo zakonnego, 
a mają problem z zaakceptowaniem wyboru 
swojego dziecka? 

Z pewnością należy porozmawiać z dziec-
kiem, nie sprzeciwiać się, używać miarodajnych 
środków w dotarciu do niego, żeby wiedziało, że 
w rodzicach ma wsparcie i może na nich liczyć. 
Po prostu zwyczajnie być ze swoim dzieckiem 
i respektować decyzję jako dorosłego człowieka. 
Dla nas bardzo pomocnym środkiem w prze-
żywaniu powołania własnych synów była 

modlitwa za nich, która dała nam i im dużo 
pokoju, bo modlitwa sama w sobie to bardzo 
cenny dar, jaki możemy ofiarować innym. Do 
tego trzeba bezgranicznie zaufać Panu Bogu, 
prosić o wiarę i akceptację swojej pociechy. 
Nikt lepiej niż Pan Bóg nie pomoże przeżyć 
pozornej straty dziecka i rozłąki – On umacnia 
w codzienności i tak kieruje naszymi losami, że 
ból zamienia w radość. On wszystko prowadzi 
ku dobru. 

Serdecznie Wam dziękuję za podzielenie 
się ze mną i czytelnikami Rodziny Odkupiciela 
waszym świadectwem. Szczęść Boże!

My również dziękujemy. To wszystko to 
wielka łaska i wola Boża. Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy się podzielić swoimi wspomnieniami 
i doświadczeniem. Szczęść Boże!
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chę pomimo, a może nawet na przekór swojej 
intuicji, gdyż podświadomie czułam, że jeszcze 
tu wrócę. I stało się. Wróciłam – i to nie tylko 
na letnią edycję warsztatów. Z większą ilością 
walizek zjawiłam się ponad dwa lata później, 
stawiając wszystko na jedną kartę i aplikując 
tylko do WSKSiM. Jak to się stało?

Do tej decyzji głównie przyczynili się rodzice. 
Właściwie to oni zdecydowali, a ja się zgodziłam. 
Zawarliśmy pewnego rodzaju umowę, polega-
jącą na tym, że najpierw mam skończyć licencjat 
tutaj, a potem mogę iść na studia tam, gdzie 
chcę. Otworzyłam więc stronę internetową 
uczelni i zwróciłam uwagę na kulturoznawstwo, 
którego głównym wabikiem w moim przypadku 
była specjalność techniki aktorskie i reżyseria. 
W zasadzie bardziej aktorstwo, ponieważ miłość 
do teatru zaszczepiła we mnie przyjaciółka na 
początku gimnazjum. W liceum stawiałam już 
pierwsze kroki na scenie; poza tym uwielbiałam 
język polski i wiedzę o kulturze.

Początkowo plan zajęć był dość napięty – 
nie brakowało bowiem przedmiotów obo-
wiązkowych – jednak bogaty wachlarz zajęć 
dodatkowych kusił bardzo skutecznie: chór, koła 
filozoficzne i politologiczne czy telewizyjne... 
Miałam szczęście, bo już na początku dostałam 
się do Studenckiego Teatru „Dobry Wieczór”, 
działającego pod opieką o. Dariusza Drążka. 

Pracowaliśmy wtedy nad spektaklem pt. „Po-
lityka”, który stał się rekordowy pod względem 
ilości wyjazdów – zagraliśmy go piętnaście razy 
w dziesięciu miastach. Do tej pory wystąpiłam 
również w „Zmartwychwstaniu”, „Pierścieniu 
Wielkiej Damy”, w słuchowisku „Triumf Mi-
dasa” oraz w ostatnio nagranych dla Radia 
Maryja  „Listach z Powstania Warszawskiego”, 
które można usłyszeć parę minut przed godziną 
siedemnastą od 1 sierpnia do 2 października.

Choć kulturoznawstwo bywa kojarzone z bra-
kiem ofert pracy lub niskim wynagrodzeniem, to 
ja czuję się zdecydowanie bogatsza – o wiedzę, 
poszerzone horyzonty filozoficzno-teologiczne, 
nowe konteksty literackie, bardziej rozwinię-
tą umiejętność krytycznego myślenia, przy-
datne umiejętności, ciekawe praktyki (m. in. 
w teatrach czy na planie filmowym w Pradze 
w ramach programu Erasmus+) oraz o przyja-
ciół i mnóstwo dobrych doświadczeń, których 
nie sposób wyczerpująco opisać w tekście na 
4000 znaków.

Wszystko to spowodowało, że choć wcześniej 
planowałam po licencjacie studia gdzie indziej, 
tym razem to ja sama postanowiłam pozostać tu 
na magisterium z dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej. Czy polecam Akademię Kultury 
Społecznej i Medialnej? Myślę, że ta decyzja 
może najlepiej o tym zaświadczyć. 
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Mateusz Słota, 
uczeń NSD Archidiecezji Częstochowskiej

Edukacja  
w Niższym Seminarium 

Duchownym

Jestem Mateusz, mam piętnaście lat. Pochodzę z Olszyn pod Tuchowem. Redemptorystów 
bardziej osobiście poznałem na Wielkim Odpuście Tuchowskim, gdzie zostałem przez nich 
zaproszony na rekolekcje powołaniowe. Od tamtej pory jeździłem na nie w miarę regularnie. 

Były dla mnie czasem, kiedy rodziło się we mnie pragnienie służby Bogu, tam też mogłem wzra-
stać w powołaniu. Było to ważne zwłaszcza wtedy, gdy przyszedł czas wyboru odpowiedniej dla 
mnie szkoły średniej. Swoje poszukiwania prowadziłem w internecie i tak znalazłem szkołę moich 
marzeń: Niższe Seminarium Duchowne.
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W tym miejscu mogę rozwijać swoje powo-
łanie, którego dalsza ścieżka prowadzi do bram 
seminarium duchownego, a później – święceń 
kapłańskich. Uczniom NSD pomagają w tym 
księża prefekci, którzy dbają o nasz rozwój du-
chowy, właściwą formację oraz ogólnie naukę 
dojrzałego życia. Czuję, że to jest miejsce idealne 
dla mnie, aby wrastać w miłości do Chrystusa, 
który jest obecny cały czas w naszej rzeczy-
wistości – także (a raczej przede wszystkim) 
w tabernakulum. W tej szkole mogę rozwijać 
moje zainteresowania, chociażby te dotyczące 
liturgii oraz filozofii; między innymi właśnie to 
mnie popchnęło ku niższemu 
seminarium. 

Wspólnota, w której na co 
dzień wzrastam, jest już JEDYNĄ 
tego typu placówką w Polsce. 
W tym roku obchodzi ona okrą-
głą rocznicę – siedemdziesiąt lat 
istnienia. Alumni formują się 
tu pod czujnym okiem Matki 
Bożej Częstochowskiej i św. Jó-
zefa – patrona naszej seminaryjnej kaplicy. Od 
1951 roku NSD doczekało się ponad ośmiuset 
absolwentów. Około trzystu z nich przyjęło Boże 
wezwanie i podjęło służbę kapłańską. Czym jest 
Niższe Seminarium Duchowne? To czteroletnie 
liceum ogólnokształcące, kończące się państwo-
wym egzaminem maturalnym. Przedmiotami 
rozszerzonymi są język polski, historia i filozofia. 
Podstawowym zadaniem jest tutaj stwarzanie 
klimatu otwartego na powołania kapłańskie oraz 
rozwijanie w uczniach jego zalążków. Hasłem 
przewodnim, które towarzyszy funkcjonowa-
niu naszej szkoły, jest myśl: „Iść wielkodusznie 
i z czystym sercem za Chrystusem”.

Najważniejszym i podstawowym aspektem 
naszego codziennego funkcjonowania jest mo-
dlitwa. Codzienna Eucharystia to kulminacyjny 
punkt dnia i największa łaska, jaką możemy 
mieć. Mamy również inne nabożeństwa, takie jak 
modlitwa brewiarzowa, Godzinki do Świętego 
Józefa, czytanie Pisma Świętego, adoracje Naj-
świętszego Sakramentu, a raz w miesiącu dzień 
skupienia. Co środę odmawiamy też pacierz po 
łacinie, uczestniczymy również w nabożeństwach 
okresowych. Istotna jest także nauka, ponieważ 
NSD to przecież liceum. Wszyscy razem miesz-
kamy w internacie, tam też odbywają się nasze 

lekcje i tzw. „studium”, czyli czas 
przeznaczony na naukę własną.

Kolejnym istotnym elemen-
tem naszej formacji jest praca. 
Każdy z nas odpowiada za daną 
cześć życia seminaryjnego: dba 
o czystość powierzonego mu 
miejsca, aby spełniało ono do-
brze swą rolę i by każdy dobrze 
się w nim czuł.

Na koniec warto wspomnieć o rekreacji. 
Możemy wyjść na miasto, korzystać z bilarda, 
siłowni, sali gimnastycznej, pianina, boiska do 
piłki nożnej, stołu do piłkarzyków i wielu innych 
możliwości. 

Przyszedłem tu we wrześniu tego roku i już 
teraz wiem, że to najlepsza szkoła, do jakiej 
mogłem pójść – to był strzał w dziesiątkę!

Zwracam się do Was, drodzy Czytelnicy, 
z usilną prośbą, aby mówić, że taka szkoła ist-
nieje. Proszę, módlcie się też, aby nie zabrakło 
powołań, zarówno do Niższego Seminarium 
(ostatniego już w Polsce), jak i do życia zakon-
nego i kapłaństwa w ogóle.

Redemptoryści – wspólnota, która jeszcze nie 
tak dawno temu była dla mnie zupełnie obca. 
Nawet nie podejrzewałem tego, że może stać 

się dla mnie źródłem tak wielu sił w relacji do Boga 
i miejscem nawiązania tylu wspaniałych przyjaźni. 
Ostatnie dwa weekendy utwierdziły mnie w tym 
jeszcze mocniej, a to za sprawą chwil, jakie mogłem 
spędzić z ojcami i innymi uczestnikami w październiku 
podczas pobytu w Łomnicy. 

Rekolekcje z redemptorystami kojarzą mi się przede wszystkim z intymnymi 
rozmowami z naszym najlepszym Przyjacielem - Jezusem, z powiedzeniem Mu 
wszystkiego, co w sobie noszę oraz z wsłuchaniem się w Jego kochające Serce. Jednak 
nie sposób przemilczeć atmosfery, w której odnosi się wrażenie przebywania wśród 
braci. Tak było i tym razem. Pomimo dość krótkiego czasu rekolekcji, ojcowie zatrosz-
czyli się o wykorzystanie w pełni każdej chwili. Nasze spotkania rozpoczynaliśmy 
od wspólnego czuwania przy Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie, 
któremu towarzyszyły pieśni, rozważania, jak i spowiedź święta. Przez resztę week-
endu Ojcowie pomagali nam rozwijać miłość do Boga, sprawując Msze Święte, 
głosząc Słowo i poświęcając czas na rozmowy z nami. Redemptoryści wspierali 
nas także w nawiązywaniu nowych relacji i budowaniu zgranej ekipy. Za każdym 
razem, kiedy przypominam sobie wyjścia w góry, urządzanie nocnych rozmów czy 
grę w „Mafię”, to z niecierpliwością zaczynam wyobrażać sobie kolejny wyjazd. 

Cała ta przygoda wywarła na mnie cudowne wrażenie, 
mimo to najbardziej brakuje mi przebywania pod jednym 

dachem z najbliższą mi Osobą – Chrystusem, wygłu-
piania się z przyjaciółmi oraz o. Andrzeja Bałuka, 

który towarzyszył mi od chwil, gdy jeszcze nie 
znałem redemptorystów. Mam nadzieję, że 
już niebawem wszyscy znów się spotkamy!
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 Kasjan Zieliński
Łomnica-Zdrój
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Każde rekolekcje są dla nas duchowym przeżyciem. 

Ten weekend powołaniowy nie był wyjątkiem. Zaraz 
po przyjeździe o. Szczepan prowadził nas do „Szefa” – do 
kaplicy. Taka jest prawda: Bóg jest „Szefem” wszyst-
kiego, nie tylko domu rekolekcyjnego. Co więcej jak 
w każdym domu rekolekcyjnym mieszkaliśmy z Bo-
giem „pod jednym dachem”. Kaplica była zaraz obok 
naszych pokoi. W każdej chwili mogliśmy iść do niej 
porozmawiać z Bogiem.

Konferencje prowadził dla nas o. Stanisław Paprocki. Dużo mówił o własnym 
doświadczeniu powołania do kapłaństwa. Nie zawsze odnalezienie powołania jest 
łatwe, a jeszcze trudniejsze jest pogodzenie się z nim. Zwłaszcza powołanie do ka-
płaństwa może być ciężkie do przyjęcia. Nie wszyscy mogą zrozumieć dobrowolną 
rezygnację z założenia rodziny, z bycia mężem i ojcem. Chociaż kapłan nie zakłada 
własnej rodziny, to jednak może być ojcem dla innych. Wiele osób przychodzi do 
kapłana jak do ostatniego człowieka, który może pomóc.

Na rekolekcjach poza rozwojem duchowym również dużo czasu spędziliśmy na 
rozmowach czy choćby grając w karty. Dzięki temu mogliśmy poznać się nawzajem 
i powymieniać różnymi doświadczeniami. Podczas wyjścia w góry mogliśmy po-
znać wspólnotę nowicjatu, która przyjechała do nas z Lubaszowej. Mieliśmy dużo 
okazji żeby zobaczyć piękno Beskidu Sądeckiego. Pod-
czas wędrówki można też było znaleźć chwi-
lę samotności na szlaku i porozmawiać 
z Bogiem. Modlitwa „w terenie” jest 
całkiem innym doświadczeniem, 
niż modlitwa np. w pokoju. 
Lepiej można poczuć to, jak 
Bóg musi być wielki, że to 
wszystko stworzył.

Rekolekcje z re-
d e m p t o r y s t a m i 
s ą  n i e z w y k ł y m 
przeżyciem. Z jednej 
strony mamy młodych 
chłopaków, którzy 
rozmawiają, śmieją 
się, grają w karty czy 
w piłkarzyki, oglądają mecz 
czy film. Z drugiej strony jednak 
każdy z nas przyjechał na reko-
lekcje także po to, aby zadać Bogu to 
ważne pytanie: do czego mnie powołujesz?

Dziękuję Bogu za czas rekolekcji powołaniowych 
przeprowadzonych przez ojców redemptorystów. Ten 
weekend przeżyłem w gronie nowo poznanych przyjaciół, 
wyjątkowych kapłanów i przede wszystkim z naszym 
Mistrzem – Jezusem. Na te rekolekcje zaprosił mnie mój 
przyjaciel Kasjan. Obaj przygotowujemy się do matury 
i stajemy przed wyborem dalszej drogi życiowej. Chętnie 
się zgodziłem, ponieważ nigdy wcześniej nie uczestni-
czyłem w tego rodzaju rekolekcjach.

Po przyjeździe do Łomnicy byłem zaskoczony, że przyjechały tu osoby z całej 
Polski. Ja pochodzę z Woli Kosnowej k. Łącka, więc do Łomnicy, w której odbyły 
się rekolekcje, nie mam daleko. Samym rekolekcjom patronował św. Gerard, 
którego wspomnienie liturgiczne przypadało w czasie rekolekcji. Konferencje na 
jego temat towarzyszyły nam przez cały weekend. Ojciec Grzegorz Gut w do-
bitny i jasny sposób przedstawił nam sylwetkę tego świętego redemptorysty. 
Szczególnie w pamięci utkwiły mi słowa św. Gerarda, że „Pan Jezus jest więźniem 
tabernakulum”. Tego „Więźnia tabernakulum” mogliśmy odwiedzać przez cały 
czas, bo kaplica w domu rekolekcyjnym była otwarta 24 godziny na dobę. Kaplica 
była sercem tego domu, sercem naszej małej wspólnoty, którą tworzyliśmy przez 
ten weekend. Całe rekolekcje mógłbym nazwać „przedsmakiem seminarium”: 
wspólna modlitwa, wspólne posiłki, wspólna poranna kawa, wspólna wędrówka 
w góry. Wszystko przeżyłem w obecności Bożej miłości, w gronie przyjaciół, 
na modlitwie i w refleksji nad powołaniem. W sobotę wieczorem obejrzeliśmy 

film pt. „Cud w sali nr 7”, okrzyknięty „wyciskaczem łez” 
- niejednemu w czasie seansu zakręciła się łezka 

w oku, mi również. 
Pewne jest, że wszyscy na wzór św. Gerarda 

jesteśmy powołani do świętości. Za ten wyjąt-
kowy czas dziękuję ojcom redemptorystom, 
szczególnie o. Szczepanowi, o. Arturowi i o. 
Grzegorzowi, że mogliśmy tworzyć rodzi-
nę Odkupiciela.

Sebastian Wojnarowski,
Wola Kosnowa

Jakub Bryła,
Szalowa
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Wydarzyło sięZ życia seminarium postulat

15.10.2021
Oficjalne rozpoczęcie

postulatu

Choć do Tuchowa, aby rozpocząć postulat, 
przyjechałem ostatniego dnia września, to 
pierwszym poważnym wydarzeniem, w któ-
rym wziąłem udział, była inauguracja roku 
akademickiego w tuchowskim seminarium. 
W czasie tej uroczystości zostałem oficjalnie za-
prezentowany i powitany przez o. prowincjała 
jako postulant i nowy student seminarium. 

15.10.2021
Czuwanie młodzieżowe

Kiedy usłyszałem, że tu w Tuchowie regu-
larnie odbywają się czuwania młodzieżowe, 
od razu pomyślałem, że to coś dla mnie. Byłem 
szczęśliwy, że mogłem zaangażować się w to 
wydarzenie jako członek scholii, tym bardziej, 
że kto śpiewa, ten dwa razy się modli.

23.10.2021
Dzień skupienia

W przedostatnią sobotę października, wraz ze 
współbraćmi uczestniczyłem w swoim pierw-
szym zakonnym dniu skupienia. Prowadził go 
o. Adam Kośla – prefekt studentatu. Tematem, 
tego przeżytego w ciszy dnia, była wola czło-
wieka i jej rola w dojrzewaniu do pełni życia 
chrześcijańskiego.  

24.10.2021
Niedziela misyjna 

Cudownym doświadczeniem była dla 
mnie Niedziela Misyjna w Siedliskach Tu-
chowskich, podczas której przypominaliśmy 
wiernym o powszechności powołania do 
misji w Kościele. Miałem tam też okazję 
stawić czoła moim skrytym lękom, czy-
li publicznemu występowaniu, co bardzo 
mnie rozwinęło.
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Wydarzyło się Z życia seminarium nowicjat Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

14.08.2021   
Rozpoczęcie nowicjatu  

Tego dnia, po ośmiodniowych rekolekcjach, 
podczas nieszporów rozpoczęliśmy okres ka-
nonicznego nowicjatu. Liturgii Godzin prze-
wodniczył o. prowincjał Janusz Sok CSsR. 

30.09–3.10.2021   
Rekolekcje Różańcowego 

Dzieła 

W tych dniach w domu rekolekcyjnym 
odbywały się rekolekcje dla członków 
Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań 
Redemptorystowskich. Była to dla nas 
okazja poznać ludzi, którzy modlą się za 
nas i nasze Zgromadzenie, a także podzielić 
się z nimi świadectwem powołania.

15.08.2021    
Śluby wieczyste 

Po duchowych przygotowaniach i pra-
cach porządkowych uroczyście rozpo-
częliśmy świętowanie Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Podczas porannej 
Jutrzni pod przewodnictwem ojca Janusza 
Soka, naszego prowincjała, piętnastu klery-
ków oraz dwóch braci juniorystów ponowiło 
swoją roczną profesję zakonną, a kilka godzin 
później w Lubaszowej trzech młodszych 
współbraci złożyło swoje pierwsze śluby. 
Jednak największą radością tego dnia była 
dla nas Eucharystia w Tuchowie, na której 
siedmiu naszych współbraci oddało się Panu 
Bogu na zawsze poprzez profesję wieczystą. 
Był to dla nas dzień pełen wdzięczności za 
dar powołania.17.10.2021   

Imieniny o. magistra

W przeddzień święta św. Łukasza rozpoczęli-
śmy obchody imienin naszego o. magistra. Z tej 
okazji wystawiliśmy przedstawienie teatralne pt. 
„Przychodnia Tabor”, w którym porównaliśmy 
posługę magistra nowicjatu z pracą lekarza. 

13-26.09.2021  
Wakacje

Tegoroczny czas wspólnego odpoczynku 
spędziliśmy w Kościelisku. Były to dwa 
tygodnie pogłębiania więzów braterskich. 
Nie zabrakło wspólnej rekreacji w formie 
górskich spacerów, wyjść do kina czy roz-
grywek w planszówki. Wypoczęci i pełni 
energii pojechaliśmy do Lubaszowej, gdzie 
rozpoczęliśmy rekolekcje przed zbliżającym 
się rokiem akademickim.

02.10.2021  
Święcenia diakonatu

We wspomnienie świętych Aniołów Stró-
żów siedmiu naszych współbraci przyjęło 
święcenia diakonatu z rąk księdza biskupa 
Artura Ważnego. Po zakończonej Eucharystii 
spędziliśmy wspólnie czas na świętowaniu 
tego ważnego dla nas wydarzenia. Pamiętajmy 
w modlitwach o naszych braciach diakonach.

26.10.2021
Terezjanka

We wtorkowy poranek wspólnie z wychowawcami 
wyjechaliśmy w Bieszczady na tzw. „terezjankę”. Nawie-
dziliśmy Bazylikę Matki Bożej w Dębowcu, sanktuarium 
św. Jana w Dukli, Komańczę oraz zdobyliśmy Tarnicę.

09.10.2021  
Weekend Powołaniowy 

W sobotę wybraliśmy się do Łomnicy-Zdroju, 
gdzie odbywał się Weekend Powołaniowy. 
Razem z młodymi chłopakami udaliśmy się na 
przechadzkę na Halę Łabowską oraz modliliśmy 
się podczas Eucharystii w łomnickiej kaplicy. 



Chwila odpoczynku Łabowska Hala

Piesza Pielgrzymka

Prymicje na rekolekcjach

Ich trzech Już po obiedzie

Odwiedziny w Szynwałdzie

RDM-y

Na granicy

Pozujemy
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24.10.2021    
Niedziela Misyjna

Przedostatnią niedzielę października obcho-
dziliśmy jako Światowy Dzień Misji. W celu 
realizacji tej „małej” misji jako klerycy Wyższego 
Seminarium Duchownego Redemptorystów 
wyjechaliśmy do ośmiu pobliskich parafii. Tam 
mieliśmy okazję podziękować wszystkim naszym 
dobrodziejom za duchowe i materialne wsparcie 
naszego seminarium. Poza tym mieliśmy okazję 
ogłaszać każdemu, że wszyscy jesteśmy misjo-
narzami. Każdy z nas miał swoje zadanie – ojco-
wie diakoni głosili homilie, a pozostali alumni 
posługiwali przy ołtarzu, śpiewali, a nawet grali 
na gitarze. Każdy z nas wrócił szczęśliwy z uzy-
skanego doświadczenia. 

01.11.2021   
Uroczystość Wszystkich Świętych

Pierwszy dzień listopada obchodzimy w Ko-
ściele jako uroczystość, w której wspominamy 
wszystkich Świętych. Dzień ten przeżywaliśmy 
w zadumie nad tajemnicą zbawienia. Święto-
waliśmy przede wszystkim poprzez modlitwę, 
a najważniejszym momentem była Eucharystia 
w tuchowskiej bazylice. Po południu wzięliśmy 
udział w procesji na cmentarz. Oprócz nas udział 
w niej wzięli: orkiestra sanktuaryjna, wspólnota 
parafialna oraz wspólnoty zakonne. Niektórzy 
z nas spędzili ten dzień posługując w pobliskich 
parafiach, głosząc słowo Boże oraz modląc się 
z parafianami. Chociaż świętowaliśmy inaczej, 
to nikomu z nas nie zabrakło radości, a w sercu 
każdego panowała nadzieja.

15.10.2021    
Jubileuszowa 
inauguracja 

W tym dniu odbyła się inauguracja roku akade-
mickiego 2021/22. Była ona wyjątkowa ze względu 
na obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia 
obecności naszego seminarium w Tuchowie. Podczas 
tego wydarzenia mogliśmy wysłuchać sprawozdania 
z działalności seminarium w ubiegłym roku oraz wy-
kładu „Aktualność przesłania moralnego św. Alfonsa 
Marii Liguoriego, Doktora Kościoła, w dobie chaosu 
wartości”, który wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, 
rektor AKSiM. Zwieńczeniem całego wydarzenia 
była Eucharystia pod przewodnictwem księdza 
biskupa Andrzeja Jeża, na której ojciec prowincjał 
Janusz Sok dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej 
Tuchowskiej sprawy nowych powołań do naszego 
Zgromadzenia. Pełni wdzięczności za minione sto 
lat obecności naszego seminarium w Tuchowie, 
z nadzieją patrzymy na dalsze lata naszej działalności.



„Bracia, antena na Pana!’’

A może by zostać kardynałem...

Brzanka zdobyta

Dziękujemy za plony

Jedziem!

Grzybobranie

Jeszcze 2 cm i będzie git Krzyż postawiony

Rekolekcje powołaniowe w Lubaszowej Rekolekcje w Bardzie

Z młodzieżą z Sośnicy

To dopiero początek drogi

Rekolekcje w Lubaszowej Twierdza Kłodzka

W górach

Rekolekcje dla RDWPR

W drodze do schroniska

Zdobywamy Beskid Sądecki

Centrum Duszpasterstwa Powołań Nowicjat
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Na scenie też działamy Na liturgii w Gliwicach

Można tu spędzić cały dzień

Pracujemy Przechadzka w piękny dzień

Rozpoczynamy nowicjat

Na terezjance

Ryba nie chce brać

Nowicjat

Ścieżkami bł. kard. Wyszyńskiego

U św. Gerarda w Gliwicach Cel osiągnięty - Tarnica

Terezjanka

Pod polską wieżą Eiffla

W końcu bierze!

Nowicjat



Ładne te góry Czuwamy z młodzieżą w Tuchowie

Inauguracja roku akademickiego

Jest radość!

Nasi nowi diakoni Dzień skupienia

Idzie nowe, a właściwie nowy - rok akademicki

Mały Odpust Tuchowski

Herbata najlepiej smakuje w górach!

Jak sie chwytało D-dur?

Mamy czterech neoprezbiterów! Modlitwa nad grobami

Polecamy Bogu przyszłych diakonów

Prymicje dla pracowników domu zakonnego Rekolekcje przed rokiem akademickim

Niedziela misyjna w Jodłówce Tuchowskiej Noc Wszystkich Świętych w Szalowej

Podczas procesji 1.11 przyroda zadziwiała nas koloramiOdpoczynek w doborowym towarzystwie

Studentat

Pozdrawiamy z Giewontu

Studentat
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Świetujemy jubileusz ojca prefekta

Twój Boże - na zawsze!

Uroczystość Wszystkich Świętych

Skupiamy się przed ponowieniem ślubów

To tylko Wołowiec, choć wygląda jak Mount Blanc

Terezjanka

Święcenia kapłańskie

Rodzinna zaduma nad darem diakonatu

Studentat

W drużynie siła, czyli halowe mistrzostwa w piłkę nożną Wspólnie wychwalamy Boga
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Sto lat 
pod opieką Tuchowskiej  
Matki i Wychowawczyni

Od stu lat miejscem formacji kolejnych pokoleń 
polskich redemptorystów jest Tuchów. Tu, pod 
opiekuńczym płaszczem Matki Bożej Tuchow-
skiej i za przykładem św. Alfonsa Marii Liguorie-
go, Założyciela Zgromadzenia Redemptorystów 
oraz patrona tuchowskiego Seminarium, kształ-
tują swe serca i umysły młodzi redemptoryści, 
tak aby byli mocni wiarą, radośni nadzieją, roz-
paleni miłością ku Bogu i ludziom, płonący gor-
liwością, pokorni, bo świadomi własnej słabości, 
wytrwali w modlitwie, pełni ducha wyrzeczenia 
i ofiary, miłujący ubogich i opuszczonych.

por. Konstytucje i Statuty CSsR, 20


