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Preferowanie naglących potrzeb duszpasterskich, a zwłasz-
cza ściśle pojętej ewangelizacji, oraz opowiedzenie się 
po stronie ubogich stanowią rację bytu Zgromadzenia  

w Kościele i znak wierności otrzymanemu powołaniu.

Por. Konstytucje CSsR, nr 5
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Słowo o. Rektora

Evangelizare   

Miłość ubogich jest stałym posłannictwem Kościoła. Jezus urodził się i żył w ubóstwie, głosząc Ewangelię 
przede wszystkim ludziom ubogim. Co więcej, w swoim nauczaniu utożsamiał się z nimi: „Zaprawdę, 
powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 

(Mt 25, 40).
Misją redemptorystów jest ewangelizacja, szczególne pośród ubogich i opuszczonych, ewangelizować oznacza zaś 

zawsze nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu i stawać się „dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego 
każdy może kęs ukroić, nakarmić się, jeżeli jest głodny”, jak zwykł powtarzać Brat naszego Boga – św. Albert Chmielowski.

Do rąk Drogich Czytelników oddajemy kolejny numer naszego seminaryjnego periodyku, który poświęcamy tym 
razem ewangelicznemu nakazowi miłości ubogich w różnych jego przejawach i sposobach realizacji. Ufamy, że zamiesz-
czone tu teksty, rozmowy i fotorelacje będą dla Was Drodzy pożyteczne, tak jak dla nas w naszej zakonnej formacji 
inspiracją pozostają słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Ełku w 1999 roku: „«Krzyk biednych» całego świata 
podnosi się nieustannie z tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, 
ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas: ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, wzgardzeni, zapomniani 
przez najbliższych, przez społeczeństwo, ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nałogów. Wielu z nich próbuje 
nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone 
albo opuszczone przez rodziców czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swego wieku”.

Pamiętajmy więc, że „pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości” (św. Jan od Krzyża), gdyż tylko ona 
nadaje wartość i sens każdemu ludzkiemu istnieniu.

o. Maciej Sadowski CSsR
rektor 

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 V 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).

Redakcja
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Z misją 

W drodze do...

br. Tomasz Pasieka CSsR, rok II

w Rumunii 

Po przekroczeniu węgiersko-rumuńskiej 
granicy w końcu czuliśmy, że zbliżamy 
się do celu podróży. Trasa wiodąca 

przez malownicze wzgórza porośnięte pięknymi 
lasami co prawda nie ułatwiała zadania kierow-
cy, ale zdecydowanie warto było tyle jechać 
z Tuchowa dla samych widoków. Wreszcie, po 
kilkunastu godzinach podróży, dotarliśmy do 
celu! Mieszkańcy Nowego Sołońca, wsi, w której 
spędzimy ten tydzień wakacji, przywitali nas 
niezwykłą gościnnością i płynną polszczyzną, 
czego mało kto spodziewał się po przejechaniu 
sześciuset kilometrów od granicy. To mogłoby 
być wspaniałe miejsce na odpoczynek: cudow-
ne krajobrazy, świetna pogoda, przemili ludzie 
– a że to nasi rodacy, to można poczuć się jak 

w domu. Ale my – pięć animatorek świeckich, 
dwóch kleryków i jeden neoprezbiter – wszyscy 
jako członkowie Zespołu Misyjnego „Wschód” 
– przyjechaliśmy nie odpoczywać, a prowadzić 
rekolekcje skierowane do dzieci i młodzieży.

Rozpoczęły się one w poniedziałek 19 lipca 
zeszłego roku. To były pierwsze „wschodowe” 
rekolekcje w Rumunii, a więc nie znaliśmy nikogo 
z uczestników czy okolicznych mieszkańców. Nie 
było jednak żadnego problemu z organizacją – 
prawie wszystkie dzieci mówiły po polsku, toteż 
mogliśmy od razu „wziąć się do pracy”. A było co 
robić! Przez pięć dni spotykaliśmy się z naszymi 
podopiecznymi na modlitwie, prowadziliśmy dla 
nich katechezy, uczestniczyliśmy wspólnie we 
Mszy Świętej… no i razem się bawiliśmy, bo to 

mimo wszystko wakacje. 
Chociaż zajmowaliśmy im 
sporo czasu (rekolekcyjny 
„dzień” trwał od 9:00 do 
15:00), to chyba nie był dla 
nich problem, bo codziennie 
widzieliśmy nowe twarze. 
W ogóle nie mogliśmy narze-
kać na brak uwagi, ponieważ 
codziennie przychodziło do nas 
ok. osiemdziesięcioro dzieci i mło-
dzieży, od czteroletnich szkrabów 
po wchodzących w dorosłe życie (ale 
wciąż młodych) osiemnastolatków. Podczas 
tego tygodnia wspólnie z nimi poznawaliśmy 
Jezusa Chrystusa: Jego życie i to, jak bardzo jest 
podobne do życia każdego z nas; Jego śmierć i to, 
że wszystko, co robił, robił dla nas; Jego Matkę, 
Maryję i to, że dla każdego z nas Ona także jest 
Mamą. Pomagaliśmy poznawać młodym sa-
mych siebie, ich marzenia, mocne strony, ale też 
trudności. Gromadziliśmy się razem w kościele 
i podczas Eucharystii ofiarowywaliśmy także to, 
co w danym dniu omawialiśmy. Popołudniami 
pozwalaliśmy dzieciom trochę się wyszaleć: naj-
młodsi siadali do kolorowanek i innych zabaw, 
a ich starsi koledzy i koleżanki grali w piłkę czy 
w badmintona. Zazwyczaj bardzo szybko znaj-
dowali jakieś źródło muzyki i od razu rwali się 

do tańca. 
C h o c i a ż 
o k o ł o 
15:00 nasi 
p o d -
opieczni 
rozcho-
d z i l i 
się do 

domów, na nas 
czekało jeszcze kilka zajęć. Wieczorami 

spotykaliśmy się, by podsumować cały dzień, 
dopracować kolejną katechezę i przygotować 
na jutro, co się da – i tak aż do piątku, kiedy 
naszą posługę wśród młodzieży zakończyliśmy 
pożegnaniami ze łzami w oczach.

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten 
opis w żaden sposób nie oddaje tego, czym były 
nasze rekolekcje. Znacznie bardziej był to dla 
nas czas poznania młodych ludzi, którzy mają 
swoje własne problemy, zmartwienia i potrzeby. 
My odpowiedzieliśmy na nie Dobrą Nowiną 
o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który ich kocha. 
Nie wiem, czy za rok będą pamiętać chociaż 
połowę naszych katechez, ale jestem przeko-
nany, że zapamiętają ludzi, którzy przejechali 
kilkaset kilometrów żeby poświęcić im swój 
czas i skojarzą, że nie mówili wtedy o sobie, 
ale o kochającym Stwórcy. 

Po co poświęcać się dla takich rekolekcji? 
Odpowiedzcie sobie sami. Nasza ósemka od-
powiedziała na wezwanie Jezusa „Idźcie i wy 
do mojej winnicy” (Mt 20, 4) i nie zawiodła 
się. Dobrze, że był między nami kapłan, który 
sprawował sakramenty; dobrze, że byli klerycy, 
którzy mogli się zaangażować w prowadzenie 
rekolekcji; dobrze, że były nasze animatorki, bo 
bez ich kobiecej (i matczynej) wrażliwości oraz 
życiowego doświadczenia byłoby zupełnie 
inaczej; dobrze, że byli ludzie, którzy się za nas 
modlili, bo przede wszystkim byliśmy narzę-
dziami Bożej łaski. Chociaż były to pierwsze 
rekolekcje, które przeżywałem jako animator-
-redemptorysta, to nie zamieniłbym ich na 
żadne luksusowe wczasy.

5



Służąc  

Michał Zieliński CSsR, rok V

na Uralu
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Dobrze pamiętam moment, w którym 
nasz prefekt, o. Adam Kośla, odczy-
tywał, gdzie pojedziemy na praktyki 

zagraniczne. Muszę przyznać, że zaparło mi dech 
w piersiach, gdy usłyszałem, że trafię do Rosji. 
Miałem różne wyobrażenia na temat tego, co 
może spotkać mnie na wschodzie przez najbliż-
sze pół roku. Ciekawiło mnie też, jakie zadania 
postawi przede mną o. Waldemar Warzyński, 
który miał być moim przełożonym w czasie 
praktyk. Jednocześnie cieszyłem się, że polecę 
akurat tam – nie tylko miałem świadomość, że 
to doświadczenie będzie dla mnie rozwijające, 
ale wiedziałem też, że mieszka tam wiele ubo-
gich i opuszczonych osób, do których jesteśmy 
szczególnie posłani. 

Większość czasu spędziłem w dwóch mia-
stach: Orsku i Orenburgu. Oba położone są nad 
rzeką Ural, stanowiącej granicę Europy i Azji. 
Miałem nawet okazję pierwszy raz w życiu od-
wiedzić inny kontynent, choć muszę przyznać, 
że Azja – przynajmniej w tamtym miejscu – nie 
różni się specjalnie od Europy. 

Wspólnoty parafialne prowadzone przez re-
demptorystów w Rosji są niewielkie, na niedziel-
ne Msze Święte regularnie przychodzi zaledwie 
kilkadziesiąt osób. Na miejscu dostrzegłem nie-
stety dużą obojętność na kwestie wiary i życia 
duchowego. Tylko garstka naszych parafian czuje 
się odpowiedzialna za wiarę całej wspólnoty. 

Niestety, z tego, co zauważyłem, jest to problem 
dość powszechny w tamtych rejonach. Wielu 
prawosławnych nie prowadzi aktywnego życia 
religijnego, czasami tylko wejdą do cerkwi, żeby 
„postawić świeczkę” przed obrazem jakiegoś 
świętego w intencji swojej lub bliskich. Ciężko 
jest obudzić tam ducha wspólnej odpowiedzial-
ności za życie religijne parafii. Na szczęście stara-
my się to zmieniać, czego owocem są np. chrzty 
nie tylko dzieci, ale także dorosłych czy młodzieży 
w naszych placówkach. Organizujemy też zjazdy 
młodzieży z naszych misji, na których może ona 
poznać pewne elementy naszej duchowości oraz 
poświęcić trochę czasu modlitwie; oczywiście 
nie brakuje wówczas też czasu na integrację 
i dobrą zabawę. 

W czasie mojego pobytu w Rosji odbył się też 
zjazd młodzieży całego dekanatu. Poza wspania-
łym klimatem modlitwy i ogromnej życzliwości 
między ludźmi z wielu stron świata (przyjechało 
bowiem kilkoro misjonarzy – księży i sióstr za-
konnych, a także zagraniczna młodzież studiująca 
w Kazaniu), spotkanie to pozwoliło mi zobaczyć 
ogrom rosyjskiego terytorium i wielką potrzebę 
misjonarzy, którzy obejmą opieką duszpasterską 
tak wielkie połacie terenu i rzesze ludzi. Dekanat 
baszkirsko-orenbursko-tatarstański, w którym 
mieszczą się Orsk i Orenburg, obejmuje w sumie 
około jedenaście milionów ludzi na powierzchni 
ponad 370 000 km2. Znajduje się tam zaledwie 

osiem parafii katolickich – dla porównania cała 
Polska o liczbie ludności ponad 38 milionów 
ma niecałe 313 000 km2 i aż 10 263 parafie. 
Oczywiście w Rosji wielu jest prawosławnych, 
ale cały ogrom ludzi pozostaje zupełnie obojęt-
ny na wiarę. Są to osoby, które o Chrystusie 
słyszały tylko teoretycznie, Bóg jest dla nich 
kimś obcym. Dodatkowym problemem są duże 
odległości pomiędzy skupiskami ludności. Nor-
mą dla redemptorystów pracujących w Rosji 
są wielogodzinne podróże w celu odwiedze-
nia katolików mieszkających w jakiejś wiosce 
„niedaleko” naszej parafii. Miałem okazję brać 
udział w kilku takich wyjazdach z o. Andrzejem 
Legieciem posługującym w Orenburgu. Obraz 
grup wiernych oczekujących z utęsknieniem 
na kapłana, który będzie sprawował dla nich 
sakramenty, uświadomił mi, jak wielki skarb 
w postaci łatwego i powszechnego dostępu do 
kościołów i posług religijnych mamy w Polsce. 

Wyjazdy te stanowiły tylko pewną część 
moich praktyk. Dużo czasu spędziłem po prostu 
dyżurując w kościele, często pustym przez cały 
dzień, ale otwartym dla każdego, kto chciałby się 
pomodlić przed Najświętszym Sakramentem. 
Na początku bardzo stresowało mnie samotne 
pełnienie tej swoistej „warty”. Bałem się, że 
ktoś może będzie chciał zamówić Mszę Świętą 
lub zapytać o coś ważnego, a ja nie tylko nie 
potrafiłem jeszcze pisać cyrylicą, ale nie byłem 
nawet pewien, czy umiem odesłać tę osobę do 
ojca Waldemara, żeby z nim załatwiła wszystkie 
sprawy. Na szczęście z czasem poduczyłem się 
języka i nabrałem pewności siebie.

Najbardziej zaangażowałem się w działalność 
Centrum Dziecięcego św. Gerarda w Orsku 
i Centrum Dziecięcego św. Kaspra Stanggassin-
gera w Orenburgu. Są to świetlice, do których 
przychodzą dzieci w czasie wolnym od szkoły. 
Tam, pod opieką sióstr (nazaretanek w Orsku 
i służebniczek dębickich w Orenburgu) oraz pra-
cowników centrum, najmłodsi mogą rozwijać 
się, odrabiać prace domowe, ale także bawić się 
i miło spędzać czas. Niektórzy z tych młodych 
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ludzi pochodzą z trudnych domów, a centra są 
dla nich miejscem nadrabiania pewnych zale-
głości, odbierania odpowiedniego wychowania. 
Wiele na ten temat nauczyłem się zarówno od 
opiekunów, jak i od samych uczestników zajęć. 
Ustalanie zrozumiałych dla maluchów 
zasad i bardzo konsekwentne 
ich przestrzeganie było 
dla mnie chyba 
najciekawszym 
o d k r y c i e m . 
Oczywiście 
teoretycznie 
wiadomo, 
że tak nale-
ży postępo-
wać z dziećmi, 
ale w praktyce 
nie zawsze jest to 
takie proste. Warto 
wspomnieć, że centra, choć 
otwarte na dzieci nie tylko z kato-
lickich rodzin, trzymają się mocno modlitwy 
i nie zaniedbują rozwoju religijnego swoich 
podopiecznych. 

W czasie wakacji i ferii organizowane są też 
tzw. „wakacje z Bogiem”. To połączenie reko-
lekcji z różnymi zajęciami, które mają pozwolić 
dzieciom dobrze spędzić czas. W Orsku siostry 
nazaretanki prowadzą też Centrum Najświętszej 
Rodziny, wspierające rodziców, których dzieci 
zmagają się z niepełnosprawnością. Również 

tam pojawiałem się czasami, by pomóc w pro-
wadzeniu niektórych zajęć. Bardzo przydatne 
okazało się wtedy dla mnie doświadczenie 
w pracy z osobami niepełnosprawnymi ze sto-
warzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie. Zajęcia te 

sprawiały mi wielką radość, ponieważ 
pokazywały, jak wielki postęp 

w swoim rozwoju może 
osiągnąć dziecko 

z niepełnospraw-
nością, jeśli 

systematycz-
nie otrzymu-
je konkretną 
i profesjonal-

ną pomoc. 
Podejmowa-

ne przez siostry 
działania mają 

na celu doprowadze-
nie podopiecznych do jak 

największej samodzielności i często 
z niemałym zaskoczeniem obserwowałem, jak 
zaradne i wytrwałe potrafią być dzieci, które nie 
wszystko mogą wykonać w taki sam sposób 
jak ich rówieśnicy.

Podczas praktyk w Rosji wiele się nauczyłem 
i poznałem wielu wspaniałych ludzi, ale przede 
wszystkim miałem tam poczucie, że robię to, 
do czego jesteśmy wezwani – czynię to, co 
redemptorysta powinien czynić.

o. Jerzy Chaim CSsR
kapelan Szpitala Miejskiego w Gdyni

Ubodzy są głodni  

Boga

Być redemptorystą

Od początku swojej posługi kapelana 
zastanawiałem się, kim są ubodzy 
w szpitalu i hospicjum, do których 

posyła mnie Pan Bóg. Z pomocą przyszła mi 
św. Matka Teresa z Kalkuty, matka ubogich 
i umierających. Kiedyś wziąłem do ręki książkę 
Rozważania na każdy dzień Matki Teresy i zna-
lazłem tam słowa: „Ubodzy są głodni Boga, 
pragną dowiedzieć się o naszym Panu. 
Nie troszczą się tak bardzo o rzeczy 
materialne: chcą usłyszeć, że mają 
Ojca w niebie, który ich kocha”. 
Takich „głodnych Boga”, ubogich 
i opuszczonych, spotykam każdego 
dnia w miejscach, gdzie pracuję jako 
duszpasterz. 

Posługę dla „głodnych Boga” 
rozpocząłem czternaście lat 
temu w hospicjum „Światło” 
w Toruniu. Przekonałem się 
tam, jak bardzo ubogimi 
i opuszczonymi są ciężko 
chorzy i umierający oraz 
jak niezwykle ważna 
jest posługa sakra-
mentalna: spowiedź, 
komunia święta, sakra-
ment chorych, modlitwa, 
błogosławieństwo... Poza 
tym istotne było także do-

bre słowo, przyjazne spojrzenie czy życzliwy 
uśmiech. Uzmysłowiłem sobie, jak ważna jest 
współpraca personelu. Samemu nie zdołałbym 
dotrzeć do wszystkich potrzebujących, dlatego 
każdy dzień rozpoczynałem od rozmowy z pra-
cownikami hospicjum. To oni uwrażliwiali mnie 
na ubóstwo i potrzeby duchowe pacjentów 
i wskazywali osoby, które danego dnia wy-

magały duchowego wsparcia. 
Trzy lata temu zakończyłem posłu-

gę w hospicjum i zostałem kapelanem 
Szpitala Miejskiego w Gdyni. W do-
tarciu do najbardziej ubogich i opusz-

czonych pomaga mi indywidualne 
podejście do chorego. W miarę 

możliwości zatrzymuję się 
przy nim, słuchając go, 

starając się go zrozumieć 
i poznać jego duchowe 
potrzeby. Zdarzyło się, 
że tłumaczyłem, czym 
jest i jak wygląda dany 
sakrament, ponieważ 
przejawem ubóstwa 
duchowego jest tak-
że odzwyczajenie się 
od praktyk religijnych 
(dotyczy to także 
osób starszych).

8
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Formą ubóstwa może być wielka samotność. 
W szpitalu w czasie pandemii nie ma odwiedzin. 
Są chorzy, którzy nie mają żadnych kontaktów 
z rodziną, cierpią i umierają samotnie. Staram 
się towarzyszyć im w tych trudnych sytuacjach, 
niekiedy pomagam w nawiązywaniu kontak-
tów z bliskimi. Podobnie jak w hospicjum, tutaj 
także mogę liczyć na pomoc personelu. Pielę-
gniarki i opiekunowie medyczni są wrażliwi na 
duchowe potrzeby „głodnych Boga”. Wraz ze 
mną polecają Bogu ciężko chorych, wskazują 
tych, którzy potrzebują szczególnej opieki, nawet 
sami modlą się przy konających. 

Nie tak dawno pielęgniarki powiedziały do 
mnie: „Pan Anatolij zaprasza ojca do siebie”. 
Wspomniany mężczyzna pochodzi z Ukrainy, 
wyznaje prawosławie. Do Polski przyjechał 
pracować, ale ciężko zachorował. Serdecznie 
mnie powitał, poprosił o błogosławieństwo 
i rozmowę. Kiedy przybył do szpitala, był bardzo 
ubogi. Oprócz dokumentów nie posiadał do-
słownie nic: ani pieniędzy, ani ubezpieczenia, ani 
nawet czystych ubrań. Pielęgniarki z własnych 

funduszy kupiły dla niego odzież, kosmetyki 
i wszystko, co niezbędne. Pan Anatolij został 
otoczony serdeczną opieką, wielkim szacunkiem 
i niespotykaną jak dotąd życzliwością. Co waż-
ne, otrzymał nadzieję i duchowe wsparcie od 
personelu i kapelana. Chciał pozostać w Polsce, 
by dalej pracować, lecz zdrowie mu na to nie 
pozwalało i przewieziono go karetką na Ukra-
inę. Po dziś dzień jest on mile wspominany 
i polecany w modlitwach. 

Chrystus dla was stał się 
ubogim, aby was swym 

ubóstwem ubogacić (2 Kor 8, 9).

W posłudze pełnionej w szpitalu i hospicjum 
ubogi Jezus staje się wzorem do naśladowania 
i pragnie ubogacić nas swoim ubóstwem. Stano-
wi wspaniały wzór nie tylko przez ubogie życie, 
ale poprzez swoją postawę: ogołocenie i służbę 
– „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi” (Flp 2, 7) i oddanie swojego życia. Krzyż 

jest znakiem miłości 
Pana Boga, ale też 
Chrystusowego ubó-
stwa i całkowitego 
oddania. To ubóstwo 
Jezusa objawia się za-
wsze w Eucharystii, 
gdy do nas przychodzi 
w komunii świętej, 
karmi swoim Ciałem 
i daje nam siebie. 

Z tego względu 
w mojej pracy dusz-
pasterskiej niezwykle 
ważne miejsce zajmu-
ją Msza Święta, ko-
munia i adoracja Chrystusa Eucharystycznego 
w kaplicy szpitalnej. Zawsze, odwiedzając cho-
rych, mam przy sobie Najświętszy Sakrament. 
Wchodząc do sali, pytam: „Czy Pan/Pani pragnie 
przyjąć komunię świętą lub przystąpić do spo-
wiedzi?”. To pytanie pozwala rozpoznać potrzeby 
duchowe chorych oraz ich ubóstwo. Jeżeli ktoś 
nie może się wyspowiadać czy przyjąć komunii 
ze względu na jakieś przeszkody, proponuję 
wspólną modlitwę i błogosławieństwo, a nie-
kiedy też sakrament namaszczenia chorych.

Wielu cierpiących z wielką wiarą i utęsknie-
niem oczekuje na przyjęcie Eucharystii. Kilka 
dni temu pewna pacjentka mówiła: „Komunia 
święta jest dla mnie najlepszą tabletką”. Przyj-
muje ona lekarstwa przepisane przez lekarza, 
ale, jak sama wyznaje, to Ciało Pańskie, żywy 
Chrystus jest dla niej najlepszym lekarstwem.

„Głód Boga” dotyka również personel 
szpitala. Przyczyny są różne: praca ponad siły, 
zmęczenie, wyczerpanie, stres, pandemia. 
Staram się być otwarty na potrzeby moich 
współpracowników: słucham, rozmawiam, 
odpowiadam na pytania, proponuję forma-
cję eucharystyczną. W niedzielę w szpitalu są 
dwie Msze Święte: jedna do południa, druga 
wieczorem, po zakończonej pracy. Wieczorna li-
turgia nabiera szczególnego wymiaru – pomaga 

10

uświęcić trud ciężkiej niedzielnej służby. Jeżeli 
ktoś z personelu przeżywa trudne wydarzenia 
(np. śmierć lub ciężką chorobę bliskiej osoby), 
to gromadzimy się w jakimś dniu tygodnia na 
wspólnej wieczornej Mszy Świętej. 

Ważnym miejscem w szpitalu jest kaplica, 
którą często nawiedza personel. Obecnie jest ona 
tymczasowa, bowiem już niedługo rozpoczną się 
prace budowlane nad nowym miejscem kultu, 
na które długo już oczekujemy. Jedna z pielę-
gniarek, która zmieniała pracę, przy pożegnaniu 
powiedziała: „Najbardziej będzie mi brakować 
kaplicy”. Osoby, które pragną czegoś więcej, 
przychodzą na comiesięczne spotkania. Adorują 
wspólnie Najświętszy Sakrament, jednoczą się 
w modlitwie, zawierzają Panu Bogu przez ręce 
Maryi ważne intencje. Świętujemy też wspólnie 
uroczystości Służby Zdrowia: wspomnienie 
św. Łukasza Ewangelisty – naszego patrona, 
Dzień Pielęgniarki i Opiekuna Medycznego czy 
Światowy Dzień Chorego. 

Posługa kapelana szpitala i hospicjum to 
trudna praca, ale dająca wiele radości, zwłasz-
cza wtedy, gdy spotykam „głodnych Boga”, 
którym mogę powiedzieć o naszym Panu, 
o tym, że mają kochającego Ojca w niebie. 
Cieszę się, że mogę wraz z personelem zaspo-
kajać ten „głód”. 
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Sanktuarium skupione na   

o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz Sanktuarium 
NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu

ewangelizacji

Kiedy otrzymałem propozycję napisania 
artykułu o Sanktuarium NMP Gwiaz-
dy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 

Pawła II w Toruniu, 
początkowo bardzo 
się ucieszyłem. Po-
tem jednak przyszła 
refleksja: jak to zrobić, 
jak ubrać w słowa 
bogate życie religijne 
w tym miejscu i jak 
ukazać to, co jest du-
chowym bogactwem?

O ile parafia jest 
zwykłym miejscem 
przeżywania wyda-
rzeń liturgicznych, 
o tyle w sanktuarium 
wierni oczekują cze-
goś więcej: ożywienia, 
umocnienia, odpo-
wiedzi na duchowe 
potrzeby i rozterki. 
Każda taka szczegól-
na świątynia ma także 
swój szczególny du-
chowy rys i historię, 
czyli czas i wydarzenia, w którym kształtował się 
jej niepowtarzalny charakter. Miejsce, w którym 
posługuję, kształtowało się na moich oczach. 

Mogę wiele powiedzieć o jego początkach, o po-
szukiwaniach form duszpasterstwa i o ludziach, 
którzy przychodzili czasem z ciekawości, ale 

potem zostawali, aby 
codziennie modlić się 
z nami.

1. Na początku naj-
istotniejsze to słucha-
nie tego, „co mówi 
Duch do Kościoła” (Ap 
2, 11). Było to ważniej-
sze niż kompletowanie 
wyposażenia i zago-
spodarowanie prze-
strzeni. Odczytałem, że 
potrzebna jest prostota 
chrześcijańskiego ży-
cia, sprawowanie sa-
kramentów i głoszenie 
słowa Bożego. Wiem, 
że moje wnioski nie 
są odkrywcze, ale 
przełożone na prozę 
życia sanktuaryjnego 
okazały się słuszne. 
Wprowadzenie stałych 
godzin Mszy Świętych 

(w tym dla pielgrzymów o godz. 12.00), regularne 
godziny spowiedzi, oprowadzanie pątników (co 
stało się okazją do katechezy) i kontakty z przyby-

wającymi były moim podstawowym zadaniem. 
Trzeba też zaznaczyć, że początkowo nie mie-
liśmy stałych współpracowników. Wspólnota 
formowała się powoli, a wielką pomocą służyli 
ojcowie posługujący w Radiu Maryja.

2. Życie każdego sanktuarium ubogacają na-
bożeństwa, są one związane z jego szczególnym 
duchowym charakterem. W naszym wypadku 
trzeba mówić o maryjnym przesłaniu, które 
płynie z obecności ikony Matki Bożej z kaplicy 
św. Jana Pawła II. 

Drugim szczególnym rysem jest dziękczy-
nienie Bogu za życie i świętość papieża Polaka, 
dlatego też nasze nabożeństwa były wprowa-
dzane z myślą właśnie o tym. Jako zakonnicy 
odmawiamy brewiarz, wprowadziliśmy wspólną 
jutrznię i nieszpory z udziałem wiernych. Ma-
ryja w objawieniach prosiła o różaniec, dlatego 
każdego dnia jest on odmawiany przed Naj-
świętszym Sakramentem. Dwa razy w roku 
odprawiamy nowennę pompejańską przed 
Panem Jezusem wystawionym w monstrancji, 
we wtorki natomiast jest nowenna do św. Jana 
Pawła II.

Piękną tradycją Kościoła są nabożeństwa 
sprawowane w pierwsze czwartki, piątki  
i  soboty miesiąca, które celebrujemy również 
w sanktuarium. Praktykujemy też odprawia-
nie Gorzkich Żali, Godziny Świętej, Koronki 
do Miłosierdzia Bożego i Drogi Krzyżowej. 
W roku św. Józefa staraliśmy się szerzyć kult 
Opiekuna Kościoła Świętego. Nabożeństwo 
do niego w każdą środę weszło już do modli-
tewnej tradycji sanktuarium. Swego rodzaju 
ewenementem jest nabożeństwo Drogi Maryi, 
które powstało w tym miejscu i również jest 
odprawiane w każdą środę. To procesyjne na-
wiedzanie wizerunków Matki Bożej z różnych 
miejsc objawień i modlitwa przy każdym z nich 
w różnych intencjach Kościoła i świata.

Troszczymy się także o zachowanie ducho-
wego dziedzictwa redemptorystów. Prowa-
dzone są rozmyślania według św. Alfonsa (3 
dni w tygodniu) oraz rozważania o dobrym 

przygotowaniu do śmierci w I piątki miesią-
ca, odprawiana jest też nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Oddajemy cześć 
św. Janowi Neumannowi każdego piątego 
dnia miesiąca, modląc się zwłaszcza za osoby 
chore na nowotwory; szesnasty dzień miesiąca 
poświęcamy św. Gerardowi Majelli, prosząc za 
kobiety oczekujące narodzin dziecka, za małżeń-
stwa pragnące potomstwa oraz o łaskę dobrej 
spowiedzi. Na wzór św. Alfonsa każdego 25. dnia 
miesiąca czcimy Dzieciątko Jezus – modlimy się 
wtedy za dzieci oraz w intencji przebłagalnej za 
grzechy aborcji.

3. W sanktuarium żywo rozwija się kult 
świętych Pańskich. Zadziwia on nas dlatego, że 
święci jakby sami upomnieli się o swoją chwałę 
i niesione przez nich przesłanie i orędownictwo. 
Pierwsze przybyły do nas relikwie św. Franciszka 
i Hiacynty z Fatimy, potem św. Jana Neumanna, 
św. Gerarda Majelli, św. Zygmunta Felińskiego 
i innych kanonizowanych, którzy ubogacają nas 
swoja obecnością. Trzeba zaznaczyć, że inicja-
tywa wychodziła od zgromadzeń zakonnych 
i kapłanów posiadających w parafiach relikwie. 
My z radością przyjmowaliśmy je, nabywaliśmy 
kolejne relikwiarze i z radością witaliśmy w tym 
szczególnym miejscu. Obecnie w sanktuarium 
jest dziewięćdziesiąt relikwii. W każdą sobotę 
odbywają się procesje pokutne z Najświętszym 
Sakramentem i relikwiami – te ostatnie niosą 
uczestnicy procesji.

4. Wspólnoty modlitewne przy sanktuarium 
powstawały powoli i kształtowały swoją tożsa-
mość w oparciu o tradycyjne, uznane w Kościele 
formy. Powstały Róże Żywego Różańca dla pań 
i panów, Bractwo św. Jana Pawła II, Wspólnota 
Mężczyzn św. Józefa, Apostolstwo Pomocy 
Duszom Czyśćcowym, Wspólnoty Margaretek, 
Matki Bożej Pompejańskiej, teściowych i wdów 
modlących się za wstawiennictwem bł. Marian-
ny Biernackiej, Wspólnota Wojowników Maryi 
oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.

5. Życie sanktuarium stało się bardzo dyna-
miczne. Nie ma w nim stagnacji, choć trzeba 
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przyznać, że nie wszystkie działania przynoszą 
spodziewane efekty. Trzeba jednak dostrzec roz-
wój i wzrost. Inicjatywy wychodzą często od 
wiernych, którzy poszukują czegoś więcej albo 
też wskazują, że coś może być jeszcze lepsze, 
bardziej potrzebne. W ten sposób zaczęliśmy 
bardzo uroczyście obchodzić dzień fatimski (od 
maja do października), odmawiać wieczorny 
różaniec na dróżkach różańcowych zakończony 
apelem jasnogórskim o godz. 21.00. Nabożeństwa 

związane z pierwszą sobo-
tą miesiąca odprawiane 
są w południe i wieczo-
rem, aby każdy mógł 
w nich uczestniczyć.

Trzeba też zaznaczyć, 
że dwa razy w tygodniu 
poranne Msze Święte są 
transmitowane w Radiu 
Maryja, podobnie nabo-
żeństwa majowe i czerw-
cowe oraz Gorzkie Żale. 
Tu wyrażam szacunek dla 
Sióstr Rodziny Maryi, któ-
re do perfekcji opanowały 

obsługę „reżyserki” i łączność (choć podobno to 
mężczyźni są „techniczni”).

Na zakończenie chcę wyrazić wdzięczność 
ojcom posługującym w sanktuarium, Siostrom 
Franciszkankom Rodziny Maryi, braciom klerykom 
za wakacyjną pomoc oraz wszystkim pracow-
nikom i wolontariuszom; pragnę też zaprosić 
wszystkich Czytelników „Rodziny Odkupiciela” do 
pielgrzymowania do Sanktuarium NMP Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 

Duchowość

o. dk. Marcin Wojdan CSsR
Rok VI

Chrystus   
skarbem ubogiego

Ubogich zawsze mieć będziecie u sie-
bie, Mnie nie zawsze mieć będziecie” 
(J 12, 8). Tymi słowami Jezus zwrócił 

się do Judasza, który widząc Martę namasz-
czającą stopy Jezusa prawdziwym olejkiem 
nardowym, wolał sprzedać pachnidło, a zaro-
bione w ten sposób pieniądze rozdać ubogim. 
Zbawiciel docenia szczodry i hojny gest Marii. 
Nie jest Mu to obojętne, czy olejek posłuży jako 
miłosny dar od oblubienicy dla swego Oblu-
bieńca, czy zostanie zwyczajnie sprzedany, by 
pozyskać pieniądze nawet dla tak szlachetnego 
dzieła, jakim niewątpliwie jest pomoc ubogim. 

Przytoczone wydarzenie, pochodzące z Ewan-
gelii według św. Jana, dzieje się na sześć dni 
przed świętem Paschy. Jezus spędza ten czas 
w Betanii wraz ze swoimi przyjaciółmi: Marią, 
Martą oraz Łazarzem, którego wcześniej wskrze-
sił z martwych. Podczas wspólnego posiłku 
przygotowanego przez Martę, jej siostra Maria 
namaściła stopy Jezusa „na dzień Jego pogrzebu”. 
Zrobiła to z miłości do Niego. 

Myślę, że wielu z nas może odnaleźć się 
w oburzeniu Judasza i wpaść w tę samą pu-
łapkę, co on. Po co marnować cenny olejek, 
który można sprzedać i komuś pomóc? Po co 
„marnotrawić” tak wartościową rzecz? Jeśli fla-
konik nardu kosztował równowartość półrocznej 
(albo nawet rocznej) pensji, to odnosząc to do 
naszych realiów, byłby wart przynajmniej dwa-

dzieścia tysięcy złotych. Moglibyśmy postawić 
się w tej sytuacji i zapytać: czy warto wylać na 
stopy Jezusa aż tak drogi olejek? Czy nie lepiej 
byłoby zrobić z tych pieniędzy „większy” użytek, 
rozdając je ubogim?

Od samego początku istnienia Kościół – po-
dobnie jak Maria – nie bał się „mar-
nować” drogocennego olejku, 
namaszczając nim Ciało Jezusa. 
Zawsze czynił to z poszanowaniem 
dla potrzeb ubogich, ale nie bał się 
„marnotrawić” swoich najlepszych 
zasobów, aby pełniej wyrazić 
niezmierność darów, jakimi 
został obdarowany przez 
Boga, spośród których Eu-
charystia jest najcenniejsza. 
Jak opisuje św. Justyn Mę-
czennik, dopiero po Eucharystii 
„ci, którym się dobrze powodzi, 
dają dobrowolnie ze swego, co 
tylko chcą, a wszystko, co się 
zbierze, składa się 
na ręce prze-
w o d n i -
czącego. 
On zaś 
przy-
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chodzi z pomocą sierotom, wdowom i chorym, 
i tym wszystkim, którzy dla jakiejkolwiek przy-
czyny cierpią niedostatek […]”.Tak więc miłość 
ubogich rodzi się z miłości do Boga, rodzi się 
z miłości do Eucharystii. 

Dobrze zrozumiał to św. Augustyn, któ-
ry powiedział: „Jeśli Bóg jest na pierwszym 
miejscu, to wszystko jest na właściwym miej-
scu”. Moja miłość do Jezusa jest najcenniejszą 
i pierwszorzędną wartością, z której wypływa 
miłość do ubogich. To Chrystus jest jej źródłem 
i przykładem, czego szczyt zobaczymy w kilka 
dni po namaszczeniu w Betanii, podczas męki 
i ukrzyżowania. Ścieżka, którą poszedł Jezus, 
jest drogą na Kalwarię, drogą ofiary z samego 
siebie, aby odkupić człowieka z grzechów. Tutaj 
może pojawić się kolejne duchowe zagrożenie.

Cuda, których dokonywał Jezus i słowa, które 
wypowiadał, niosły ze sobą jakąś przedziwną 
moc. „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bo-
wiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie” (Mk 1, 22). Chrystus podczas swojej 

ziemskiej działalności dokonywał wielu 
wspaniałych rzeczy i nie-

wątpliwie był kimś 
niezwykłym 

– kimś, 

kto przeszedł przez ten świat „dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod wła-
dzą diabła” (Dz 10, 38). Patrząc na to po ludzku, 
możemy jednak zapytać: czy nie szkoda takiego 
człowieka? Mógł przecież uzdrowić jeszcze tylu 
chorych, wskrzesić tylu zmarłych, wypędzić 
tyle złych duchów, rozmnożyć tyle chleba dla 
głodnych... On jednak oddał swoje życie na 
Kalwarii. Czy ludziom nie powinno być żal 
tak „pożytecznego” człowieka? Mógł ocalić 
tylu ubogich i potrzebujących, wyprowadzić 
ich na prostą – czy zatem ta ofiara nie była 
przesadzona? Czy nie było innej drogi?

W taki sposób ponownie wchodzimy w logi-
kę Judasza, który widzi pieniądze zamiast miło-
ści, użyteczność zamiast ofiary, ubogich zamiast 
Chrystusa. Nie skupiamy się na podążaniu za 
Bogiem i braniu z Niego przykładu, lecz powol-
nie stajemy się filantropami, 
dobrymi ludźmi, którzy 
skupiają się 
na by-
c i u 

użytecznymi, zamiast świadczyć o Jezusie. 
Przedkładamy troskę o pozyskiwanie funduszy 
nad miłość bliźniego, efektywne działanie nad 
ofiarę z siebie, zaczynamy widzieć i wyznawać 
bożka, jakim są „ubodzy”, zamiast oddać chwałę 
Odkupicielowi i dawać o Nim świadectwo. 
Cienka, niemal niewidoczna granica między 
tymi rzeczywistościami sprawia, że Kościół czę-
sto jest postrzegany jako 
instytucja charytatywna, 
jak dobrze działająca fun-
dacja non-profit, mająca 
wypełniać swoją misję, 
jaką jest opieka nad ubo-
gimi i opuszczonymi.

To, co piszę, nie ma na 
celu odwodzić nikogo od 
pomagania potrzebują-
cym, wręcz przeciwnie 
– umiłowanie Chrystusa 
bardziej niż ubogich jest 
wszak większą afirmacją 
tych drugich! Tylko Je-
zus może nauczyć mnie 
i Ciebie, Drogi Czytelniku, 
skutecznej i odpowie-
dzialnej troski o ubogich. 
Stanie się to wtedy, gdy do Niego przylgniemy, 
gdy, patrząc na Mistrza, nauczymy się kochać 
tak jak On.

Jezus jako Głowa Kościoła pokazuje nam, 
jaki jest właściwy stosunek do ubogich. Pierw-
szorzędnym celem Jego mistycznego Ciała nie 
jest zapewnienie dachu nad głową, czystego 
ubrania czy jedzenia ubogim, ponieważ Kościół 
ma o wiele większe skarby, których nie godzi 
się zakrywać przed potrzebującymi: posiada 
odkupieńczy dar Jezusa, dar, który gładzi grze-
chy, obmywa z win, otwiera bramy Królestwa 
Niebieskiego, zaprasza na ucztę zbawionych, 
buduje wspólnotę świętych. Kościół posiada 
dar Miłości Ukrzyżowanej, samego Boga, który 
„jest miłością” (1 J 4, 16a). To jest największe bo-
gactwo Kościoła, to ono w pierwszej kolejności 

powinno być rozdawane potrzebującym – za 
darmo i z hojnością. 

Wartość tego daru najlepiej można poznać, 
gdy się go przyjmuje. Doświadczenie Bożej mi-
łości jest najskuteczniejszą motywacją do speł-
niania Bożego wymiaru caritas w doczesnym 
życiu. „Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim” (1 J 4, 16b). Papież Benedykt XVI 

pisał w swojej encyklice 
Caritas in veritate (Miłość 
w prawdzie), że to właśnie 
miłość jest „nadzwyczajną 
siłą pozwalającą odważnie 
i ofiarnie zaangażować się 
w sprawiedliwość i pokój. 
To siła, która pochodzi od 
Boga […]; to ona jest fun-
damentem nauki społecz-
nej Kościoła”. To miłość 
Chrystusa przynagla nas, 
abyśmy prawdziwie urze-
czywistnili autentyczne 
braterstwo z ubogimi i po-
trzebującymi.

Gdy spojrzymy na Jezu-
sa nauczającego w rodzin-
nej synagodze, usłyszymy 

od Niego: „Wiele wdów było w Izraelu za cza-
sów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte 
przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej 
z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy 
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było 
w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie 
został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman” 
(Łk 4, 25-27). Te słowa mogą nami wstrząsnąć. 
Słuchający Jezusa Żydzi natychmiast zerwali 
się z miejsc i wyrzucili Go z miasta, ponieważ 
mówił im o wdowie i trędowatym, którzy nie 
pochodzili z Narodu Wybranego, z Izraela, ale 
byli poganami. To było dla Nazaretańczyków 
zbyt trudne do przyjęcia, że Bóg kocha każdego 
człowieka i „nie chce śmierci grzesznika, lecz 
aby się nawrócił i żył” (Ez 18, 23). Jezus w tej 

Duchowość Duchowość

 
„Jeśli bowiem 

miłujecie tych tylko, 
którzy was miłują, 
jakaż za to dla was 

wdzięczność? 
Przecież i grzesznicy 
miłość okazują tym, 
którzy ich miłują” 

(Łk 6, 32).
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Duchowość

historii uczy nas, że Jego miłość skierowana jest 
do wszystkich ludzi.

Bóg pokazał nam w ten sposób wymiar chrze-
ścijańskiej caritas, która obejmuje każdego czło-
wieka niezależnie od jego poglądów, sytuacji 
materialnej czy społecznej. Ten wymiar miłości 
bliźniego połączony jest z absurdalnym dla na-
szego świata wymiarem miłości nieprzyjaciół. 
„Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was 
miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież 
i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich mi-
łują” (Łk 6, 32). Troska o ubogich, zakorzeniona 
w Chrystusie, znajduje się w ogniu prześladowań, 
obelg i wyzwisk. Skoro sam Jezus doświadczał 
kpin i szemrania, gdy spotykał się z celnikami 
i grzesznikami, czemu nasz los miałby być od-
mienny? Wydaje się, że prześladowca bardziej 
niż ktokolwiek inny zdaje się wołać o pomoc. 

Zobaczenie w nim samego Jezusa Chrystusa wo-
łającego o miłość wydaje się nieracjonalne, ale 
jak pokazuje historia, takie podejście odmieniło 
już niejedno serce.

Drogi Czytelniku! Na koniec naszych rozważań 
mam dla Ciebie dobrą nowinę. Wiem, że to może 
brzmieć nieco szalenie, ale królewski wymiar 
Kościoła realizuje się właśnie w służbie. Sam 
„wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28) 
jest tego najlepszym przykładem. W końcu to za 
Nim idziemy, z Nim dzielimy nasze życie, Jego 
przyjmujemy w sakramentach, Jemu służymy 
w ubogich i opuszczonych. On jest naszym celem, 
On naszą miłością, On naszym Odkupicielem, 
Jego jest wszystko. On ukochał Ciebie i mnie, 
abyśmy żyli z Nim na wieki. 

o. Sławomir Pawłowicz CSsR
Wicepostulator Beatyfikacji

Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

Niestrudzony Apostoł  
Obfitego Odkupienia

Boży szaleniec

Wiele się dzisiaj pisze i mówi w Ko-
ściele o „nowej ewangelizacji”, 
o tym, jak dotrzeć z Dobrą No-

winą do współczesnego, często zagubionego 
duchowo człowieka. Po-
wstają w tym celu różne 
szkoły ewangelizacyjne, 
rośnie też zainteresowa-
nie różnorakimi formami 
rekolekcji i misji.

Na tym tle bardzo ak-
tualne pozostaje świadec-
two życia i działalności 
misyjno-ewangelizacyjnej 
Czcigodnego Sługi Bożego 
o. Bernarda Łubieńskiego, 
który żył na przełomie XIX 
i XX stulecia. Urodził się 9 
grudnia 1846 r. w Guzo-
wie koło Warszawy. Po-
chodził ze znamienitego 
rodu arystokratycznego. 
W 1864 r. wstąpił w Anglii 
do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 
czyli redemptorystów. Po studiach w tym kraju 
i w Holandii otrzymał w 1870 r. święcenia ka-
płańskie i pracował jako duszpasterz, misjonarz 
i rekolekcjonista wśród angielskich katolików 
i polskich emigrantów. To w dużej mierze dzięki 
niemu w roku 1883 redemptoryści po raz drugi 

przybyli do Polski. Pomimo poważnego para-
liżu nóg, jakim został dotknięty w 1885 roku, 
rozwinął intensywną działalność duszpasterską 
i misyjną. Działał nie tylko na terenach Polski 

(będącej ówcześnie pod 
zaborami), ale i poza jej 
granicami: w Anglii, Fin-
landii, Niemczech i carskiej 
Rosji. Przez swoją pracę 
apostolską przyczynił się 
w znacznym stopniu do 
religijno-moralnego od-
rodzenia naszego społe-
czeństwa. 

Redemptoryści, zgodnie 
ze swoimi konstytucjami, 
pracują przede wszyst-
kim dla ludzi najbardziej 
opuszczonych duchowo 
i religijnie – tacy bowiem 
potrzebują pomocy du-
chowej bardziej, aniżeli 
inni. W XVIII wieku, za 

czasów św. Alfonsa Marii Liguoriego, założy-
ciela zgromadzenia, „opuszczonymi duchowo” 
byli przede wszystkim wieśniacy w odległych 
wioskach i osiedlach włoskich oraz pasterze 
czuwający nad swymi trzodami w górach. W XIX 
stuleciu w Polsce sytuacja była inna. Wskutek 
rozwoju gospodarczego, zwłaszcza przemysłu 
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i handlu, oraz ze względu na niewystarczalność 
dotychczasowych struktur kościelnych i metod 
duszpasterskich, opuszczonymi duchowo i naj-
bardziej potrzebującymi wsparcia byli robotnicy 
w miastach lub okręgach przemysłowych, lu-
dzie migrujący do ośrodków miejskich ze wsi, 
a więc wykorzenieni duchowo, inteligencja 
zmieniająca swój status szlachecki na styl ży-
cia pracowników umysłowych i urzędników, 
a także ziemiaństwo czy arystokracja niemająca 
odpowiednich duszpasterzy. 

O. Bernard Łubieński, wiernie realizując ha-
sło swojego zgromadzenia zakonnego: „Obfite 
u Niego odkupienie” (Ps 130, 7), potrafił do-
strzec te wszystkie potrzeby duszpasterskie 
i duchowe, i starał się spieszyć z pomocą tam, 
gdzie było to najbardziej potrzebne. Nie tylko 
pracował w małych wioskach i w miastach 
(także tych przemysłowych czy rozwijających 
się), ale zwracał podczas misji i rekolekcji szcze-
gólną uwagę na inteligencję, głosząc dla niej 
osobne konferencje i kazania. Odwiedzał wiele 

domów ziemian i pałaców arystokracji, głosząc 
ich mieszkańcom, panom i służbie, słowo Boże 
i sprawując sakramenty święte. Nie pomijał 
innych stanów czy grup społecznych wymaga-
jących szczególnej opieki duszpasterskiej, jakimi 
były m.in. wojsko, pomoc domowa w miastach 
czy ubodzy i bezdomni.

Praca dla kapłanów i alumnów w semina-
riach duchownych zasługiwała na jego szcze-
gólną uwagę z innego względu. Według niego 
była konieczna z powodu wzniosłości stanu 
kapłańskiego i szczególnych trudności, na jakie 
duchowieństwo napotykało w swej odpowie-
dzialnej pracy dla zbawienia dusz. Starał się 
więc nieść pomoc duchową także kapłanom 
i biskupom – zarówno przez rekolekcje, jak 
i przez kierownictwo duchowe czy zwykłe do-
radztwo i braterską życzliwość.

Ogółem, jak policzono, przeprowadził 245 
misji (każda trwająca co najmniej osiem dni), 58 
renowacji misji, 267 serii kilkudniowych rekolek-
cji parafialnych i stanowych (dla różnych warstw 

społecznych, prac – czasem – trudniejszych od 
misji, bo przeprowadzanych w pojedynkę). Do 
tego trzeba jeszcze dodać 259 serii rekolekcji za-
mkniętych dla kapłanów i kleryków, 139 serii dla 
osób zakonnych i około 100 serii rekolekcji dla 
mniejszych grup lub pojedynczych osób świec-
kich. Nie można też zapomnieć o dziesiątkach, 
a może nawet setkach kazań wygłoszonych 
w kościołach zgromadzenia, w których pracował 
(zwłaszcza w Mościskach, Krakowie i War-
szawie) oraz w różnych świątyniach w Polsce 
i poza jej granicami, w kaplicach seminaryjnych 
i zakonnych.

Jego działalność apostolska była ożywiona 
przede wszystkim głęboką wiarą, miłością Boga 
i dusz oraz heroicznym poświęceniem. Ich źró-
dłem była nieustanna modlitwa. Jakim był na 
modlitwie, przy ołtarzu, na ambonie, takim był 
też w życiu codziennym: naturalny, prosty, głę-
boki, pełen gorącej wiary i żaru apostolskiego.

Ojciec Łubieński posiadał wszystkie predys-
pozycje do wstrząsania sumieniami i porywania 
dusz do Boga. Jego wysoka, nieco pochylona 

postać miała w sobie coś autorytatywnego. 
Wychudła twarz o regularnych, szlachetnych 
rysach pociągała ascetycznym wyglądem i bu-
dziła zaufanie. Dzięki znajomości życia każ-
de jego zdanie odznaczało się praktycznością 
i odpowiadało aspiracjom słuchaczy oraz ich 
aktualnym bolączkom. Bujna fantazja pod-
suwała mu obrazy i porównania o swoistej 
oryginalności. Potężny głos, którym o. Bernard 
umiejętnie szafował, nadając mu różne tonacje, 
dopełniał reszty. Kto raz usłyszał przejmujące 
do szpiku kości wezwanie: „Ludu, nie grzesz! 
Ludu, nie grzesz!”, temu brzmiało ono w uszach 
aż do śmierci.

Ojciec Bernard miał dar plastycznego przed-
stawiania rzeczy. Przykład przez niego opo-
wiedziany pozostawał w pamięci na zawsze, 
a namalowana scena tryskała życiem. Miał 
też wyjątkową zdolność dramatyzowania. Od 
czasu do czasu stawiał słuchaczom pytania, 
na które odpowiadał cały kościół. Niekiedy 
z ambony padał rozkaz „Na kolana!” i wtedy 
tłum mężczyzn rzucał się na klęczki, nie oglą-

Boży szaleniec Boży szaleniec
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dając się na nic i na nikogo. W tych wszystkich 
oryginalnych pomysłach nie było ani cienia 
sztuczności czy teatralności. Wszystko tchnęło 
prostotą i naturalnością.

Kazanie rozpoczynał, na pół siedząc, oparty 
o tylną ścianę ambony. Potem, w miarę jak się 
ożywiał coraz bardziej, prostował się i przema-
wiał z taką siłą, że w kościele panowała głęboka 
cisza, której nikt nie śmiał naruszyć najdrobniej-
szym szmerem. Zostawiał po sobie niezatarte 
wrażenie. Jeden ze świadków wspominał póź-
niej: „Ojciec Bernard nie zdawał sobie sprawy, 
jakie wrażenie wywierał na zgromadzonych 
sam trud, z jakim wstępował na kazalnicę, jak 
uderzanie laską o schody kruszyło serce nie-
jednego grzesznika i usposabiało do słuchania 
słowa Bożego”. Inny dodał: „Swoją ascetyczną, 
ujmującą postacią, swym głosem wspaniałym 
jakby dzwon pouczał, kruszył, zapalał serca 
największych grzeszników”.

Nadzwyczajnego oddźwięku kazań o. Łubień-
skiego w sercach słuchaczy nie da się jednak 

wytłumaczyć jedynie naturalnymi czynnikami, 
tym bardziej, że nie można go nazwać mistrzem 
słowa. Jego kazania były bardzo proste, niedo-
pracowane, a co gorsza, od czasu do czasu – jak 
sam się do tego nieraz publicznie przyznawał 
– trafiały mu się błędy językowe wynikające 
z długoletniego pobytu za granicą. Istotnej 
przyczyny powodzenia kazań o. Bernarda na-
leży szukać w jego życiu wewnętrznym. Będąc 
mężem żywej wiary i gorącej miłości Bożej, 
pokornym i wolnym od względów ludzkich, 
nie liczył na swoje zdolności, ale na łaskę Bożą 
– dużo się modlił i swoje apostolskie wysiłki 
polecał Matce Nieustającej Pomocy. Prawie za-
wsze trzymał w swoich rękach różaniec. Nawet 
podczas rozmowy, gdy słuchał opowiadającego, 
ruszał wargami i ledwie dosłyszalnym szeptem 
wymawiał nigdy niekończące się „zdrowaśki”. 

Ze wszystkich kazań o. Łubieńskiego naj-
większe wrażenie wywierały te, w których 
omawiał prawdy wieczne, a zwłaszcza sąd 
ostateczny, miłość Pana Jezusa ku ludziom 
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w Najświętszym Sakramencie i nabożeństwo 
do Matki Najświętszej. Pod ich wpływem słu-
chacze robili postanowienia, którymi kierowali 
się przez całe życie. 

Gdy podczas misji w katedrze kielec-
kiej (w 1906 r.) pod koniec kazania o piekle, 
w którym plastycznie przedstawił nieszczęście 
duszy odrzuconej od Boga, w świątyni po-
wstał taki lament, szloch i niemilknący płacz, 
że nie słychać było już jego słów, wówczas o. 
Bernard zatrzymał się na kilka chwil, aby opadł 
nieco pierwszy przypływ 
wzruszenia, a potem 
zawołał: „Uspokójcie się, 
ludzie! Przestańcie płakać! 
Przecież to jeszcze nie pie-
kło, to dopiero Kielce!”.

Warto tu też przytoczyć 
inne świadectwo: „Jako 
wierny syn św. Alfonsa, 
najwięcej polecał modli-
twę do Najświętszego 
Sakramentu i do Matki 
Najświętszej. Nie było 
konferencji, w której by nie 
wspominał Maryi. Zwykle 
konferencja o Matce Naj-
świętszej była najwięcej 
wzruszająca, pełna dziecię-
cej wiary i przywiązania. 
Słowa proste, myśli znane – a tak przemawiały 
do serca! Kiedy trzymając zdjęty z głowy biret, 
wznosił oczy ku Jej obrazowi, czuliśmy, że on 
Ją naprawdę kocha”.

W pracy misyjnej o. Bernarda nie brakowało 
jednak i niepowodzeń, ale się nimi nie zniechę-
cał. Starał się zawsze dotrzeć do ich przyczyn, 
a jednocześnie jeszcze bardziej utwierdzał się 
w przekonaniu, że owoc wszelkich wysiłków 
ludzkich całkowicie zależy od łaski Bożej. Za 
świętym Pawłem powtarzał: „Nic nie znaczy 
ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko 
Ten, który daje wzrost – Bóg” (1 Kor 3, 7).

Utrudzony działalnością apostolską i cier-
pieniem, zmarł w opinii świętości 10 września 
1933 r. w Warszawie. Jego pogrzeb stał się wiel-
ką manifestacją. Tłumy ludzi cisnęły się, by 
ucałować jego ręce i nogi, pocierając różańce 
i medaliki o jego ciało. Warszawa już dawno nie 
widziała tylu tysięcy ludzi ze wszystkich warstw, 
a zwłaszcza robotników, którym zmarły duszą 
i sercem był oddany w szczególniejszy sposób 
przez całe swoje życie. 

Ci, którzy znali o. Łubieńskiego, byli zdania, 
że jest już w niebie; wie-
lu zaczęło więc wzywać 
jego wstawiennictwa, 
by wyprosić u Boga po-
trzebne łaski. Jednocześnie 
redemptoryści rozpoczę-
li zbieranie materiałów 
dotyczących jego życia 
i działalności, zaczęły tak-
że napływać świadectwa 
o łaskach otrzymywanych 
od Boga za jego przyczyną. 
Za zgodą ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego (dzisiaj 
już błogosławionego) 2 
czerwca 1961 r. rozpoczął 
się w Warszawie proces 
informacyjny. 14 wrze-
śnia 1982 r. dokonano 

ekshumacji zwłok o. Bernarda i przeniesiono 
je z cmentarza wolskiego do kościoła św. Kle-
mensa w Warszawie. 

6 marca 2018 r. papież Franciszek zatwierdził 
dekret o heroiczności cnót o. Bernarda Łubień-
skiego. Od tej chwili przysługuje mu oficjalnie 
tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Tym samym 
został zakończony bardzo ważny etap na drodze 
do jego beatyfikacji. By o. Bernard mógł być 
ogłoszony błogosławionym, potrzeba teraz 
jeszcze cudu za jego przyczyną, dlatego ośmie-
lam się prosić wszystkich Czytelników „Rodziny 
Odkupiciela” o żarliwą modlitwę w tej intencji. 
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Troszcząc się 
o najmniejszych 

wywiad z Grażyną i Marianem Gutami
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Rodzina Odkupiciela: Stowarzyszenie „Na-
dzieja” obchodziło w listopadzie zeszłego roku 
30. rocznicę powstania. Proszę powiedzieć, 
skąd pomysł na powstanie wspólnoty rodzin 
i przyjaciół osób niepełnosprawnych i dlaczego 
akurat miasto Tuchów? Czy Stowarzyszenie 
zawsze było z nim związane?

Marian Gut, prezes „Nadziei”: „Nadzieja” 
powstała w 1991 roku z inicjatywy redemp-
torystów, a konkretnie kleryków Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tuchowie. Zaczęło 
się od kilku braci, którzy chodzili po mieście i pro-
ponowali rodzicom osób niepełnosprawnych 

spotkanie w klasztorze na Mszy Świętej. Trzeba 
zdać sobie sprawę, że trzydzieści lat temu bycie 
rodzicem chorego, niepełnosprawnego umysło-
wo czy ruchowo dziecka stanowiło temat tabu. 
Zaczęliśmy różnymi drogami docierać do takich 
rodzin na terenie naszej gminy. Proponowaliśmy 
im spotkanie na wspólnotowej Eucharystii – to 
ona stała się zaczątkiem spotkań „Nadziei” i to 
z niej wywodzi się nasza wspólnota, która dziś 
liczy już 41 osób niepełnosprawnych.

Grażyna Gut, sekretarz „Nadziei”: Na po-
czątku było nas bardzo niewielu, szukaliśmy 
jednak cierpliwie kolejnych rodzin. Wkrótce 

W Tuchowie od 30 lat działa Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”, które organizuje cykliczne grupowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w różnych 
miejscach Polski, akcje charytatywne, spotkania w plenerze, ogniska oraz wyjazdy integracyjne, 
angażując do pomocy młodszych i starszych wolontariuszy. Obecnie organizacja stara się o po-
zyskanie środków koniecznych do realizacji budowy wymarzonego domu „Nadziei”. Postanowi-
liśmy porozmawiać z Państwem Grażyną i Marianem Gutami, którzy niestrudzenie od samego 
początku współtworzą i prowadzą dzieło.

zaczęli przybywać chętni. To, że dzieło to po-
wstawało tutaj, przy klasztorze redemptorystów, 
było bardzo znamienne. Zakonnicy otoczyli nas 
swoją opieką, przede wszystkim duchową. 
Wielu osobom naprawdę pomogło to po raz 
pierwszy spojrzeć na swoją życiową sytuację 
w sposób odmienny, pełen nadziei.

M.G.: Niektórzy się zastanawiali, czy choroba 
dziecka być może nie jest karą, skutkiem grzechu 
rodziców i „odpłatą” Pana Boga. W naszym 
środowisku, korzystając z pomocy duchowych 
opiekunów, staraliśmy się wszystkie te sprawy 
wyjaśniać w świetle wiary. Sami posiadamy 
dwójkę niepełnosprawnych dzieci i choć żona 
nie wypiła nawet kawy w czasie ciąży, to nie 
dość, że nasza córeczka zachorowała, to jeszcze 
w dodatku na nietypowe schorzenie. Jest to 
uszkodzenie mózgu, którego nie można zali-
czyć do przypadłości, które występują wśród 
członków rodzin należących do stowarzysze-

nia (porażenie mózgowe, zespół Westa, zespół 
Downa itp.). Prawdę mówiąc, po narodzinach 
Jadwigi nie wiedzieliśmy o tym, że będzie nie-
pełnosprawna.

G.G.: Nasza córka dobrze rozwijała się fizycz-
nie. Zauważyliśmy tylko, że w wieku, gdy dziec-
ko normalnie powinno już mówić, nasze tego 
nie robiło. Był to sygnał, że trzeba działać, coś 
zrobić, że dzieje się coś niedobrego. Tymczasem 
lekarze uspokajali, mówili, że dzieci rozwijają 
się w różnym tempie i tak dalej. Zaczęliśmy 
leczyć Jadzię, kiedy miała dwa latka, był wtedy 
rok 1979. Córeczka rozwijała się, ale mówienie 
dalej pozostawało zahamowane. Stwierdzono 
niedorozwój mowy i myślenia. Potem, 4,5 roku 
później, urodził się Paweł. Sytuacja się powtó-
rzyła. Wtedy lekarze rozkładali ręce, nie potrafili 
powiedzieć, jak to jest możliwe.

M.G.: Zgłosiliśmy się do kliniki. Było poważ-
nie, już nikt nie bagatelizował problemu, oby-
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dwoje dzieci przeszło szereg badań. Stwierdzono, 
że skoro jedno i drugie choruje, to przyczyna 
leży w genach. Nie wykluczano też komplika-
cji okołoporodowych.

R.O.: Proszę powiedzieć, jak Państwo odnoszą 
się do doświadczenia opieki nad chorymi dzieć-
mi, a przy tym do równoczesnej troski o Pań-
stwa rodziców? Jak państwo znosili związane 
z tym cierpienie i jak poradzili sobie Państwo 
z trudnymi początkami?

G.G.: Myślę, że najważniejsza jest tu wiara, 
którą wynieśliśmy z domów rodzinnych. To dało 
nam bardzo mocny fundament. Gdy przyszło 
trudne doświadczenie, 
może właśnie dlatego 
daliśmy sobie z tym ja-
koś radę – nigdy nie 
mieliśmy pretensji do 
Pana Boga i nie czuli-
śmy się pokrzywdzeni 
przez los. Oczywiście 
jest też tak – wiem 
o tym doskonale – że 
te dzieci bardzo wiele 
nas uczą: spontanicz-
ności, dobrego serca. 
Ciągle mówią: „Dzię-
kuję, dziękuję” i „Ko-
cham, kocham”. To 
bardzo poruszające.

R.O.: Jak wygląda 
zwyczajny rok pracy?

G.G.: Bardzo ważna 
jest Msza Święta, która odbywa się w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca. Uczestniczą w niej 
osoby niepełnosprawne, ich rodzice i rodziny, 
a także inni wierni. Celebrują ją ojcowie w tu-
chowskim sanktuarium Matki Bożej. W dzia-
łalność stowarzyszenia od początku bardzo 
zaangażowali się klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego Redemptorystów i tak też jest 
do dzisiaj. Na przestrzeni trzydziestu lat przez 
wolontariat „Nadziei” przewinęło się już ponad 
osiemdziesięciu młodych braci, naprawdę spora 

liczba! Bez ich pomocy ciężko w ogóle wyobrazić 
sobie funkcjonowanie Stowarzyszenia. Klerycy 
na przykład animują grupę wolontariuszy, a ci 
pomagają nam organizować spotkania, które 
odbywają się po niedzielnych liturgiach. 

R.O.: Myślą Państwo o projekcie długofa-
lowym, branym pod uwagę i wymarzonym 
nieomal od początku istnienia Stowarzysze-
nia, mianowicie o domu dla jego podopiecz-
nych. Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom 
o „Domu Nadziei”.

M.G.: Od samego początku towarzyszy nam 
myśl o budowie domu dla „Nadziei”. Kupiliśmy 

działkę, powstał projekt, 
otrzymaliśmy pozwole-
nie na budowę; proble-
mem okazują się tylko 
koszty. 

G.G.: Chodzi o budy-
nek, który zabezpieczał-
by nasze podstawowe 
potrzeby i umożliwiał 
sprawną, bieżącą dzia-
łalność. Mają się w nim 
znaleźć biuro, kaplica, 
sala konferencyjna oraz 
gabinety rehabilitacyj-
ne. Chcemy wybudo-
wać dom modułowy, 
czyli taki o konstrukcji 
poskładanej z gotowych 
elementów, co bardzo 
przyspiesza proces po-

wstawania obiektu przy znacznym obniżeniu 
ceny. Rozmawialiśmy z różnymi firmami i zna-
leźliśmy już właściwego wykonawcę, gotowego 
szybko zrealizować projekt. Fundusze zbieramy 
od samego początku istnienia Stowarzyszenia. 
W naszym posiadaniu, jak wspomniał mąż, 
znajduje się duża działka budowlana. Obecnie 
mamy też więcej niż połowę potrzebnej kwoty 
(brakuje nam jeszcze około 200 tysięcy złotych), 
więc tym bardziej chcemy się jeszcze wysilić 
i osiągnąć założony cel. To istotna kwestia, 

ponieważ warunkiem podjęcia działań przez 
wspomnianą firmę jest wpłacenie przez nas 
(jako zleceniodawców) pełnej kwoty.

R.O.: W jaki sposób można wesprzeć Państwa 
inicjatywę? 

G.G.: Jeśli ktoś pragnie nam pomóc, poda-
jemy numer konta inwestycyjnego (plakat 
z danymi zamieściliśmy dwie strony dalej – 
przyp. red.). Wszystkie pieniądze przelewane 
na ten rachunek są przeznaczane na budowę 
domu. Stowarzyszenie posiada także drugie, 
podstawowe konto „Nadziei” (szczegóły na 
https://nadzieja-tuchow.pl – przyp. red.), 
z którego wpłaty przeznaczamy na codzienne 
funkcjonowanie wspólnoty. Każdego miesiąca 
w tuchowskiej bazylice sprawowana jest Msza 
Święta w intencji Stowarzyszenia, podczas której 
modlimy się także za wszystkich naszych do-
broczyńców.

R.O.: Zdajemy sobie sprawę, że realizacja 
tego projektu wymaga zaangażowania wielu 
ludzi dobrej woli. Wiemy o różnych akcjach 
charytatywnych dla „Nadziei” – m.in. 26 marca 

w Domu Kultury w Tuchowie zorganizowane 
zostanie wydarzenie pod hasłem „Wylicytuj-
my Nadzieję”, w którym udział weźmie grupa 
teatralna „Mumio” z Katowic oraz lokalna ka-
pela „Skrzypki” z Bobowej. Podczas specjalnej 
aukcji będą licytowane różne wartościowe 
przedmioty, w tym przekazany przez Panią 
Prezydent Agatę Kornhauser-Dudę. Mamy 
głęboką nadzieję, że uda się Państwu zrealizować 
to wspaniałe marzenie i będziemy mogli cieszyć 
się wraz z podopiecznymi nowym „Domem 
Nadziei”. Dziękujemy Państwu za rozmowę 
oraz długoletnie świadectwo pełnienia ofiarnej 
i gorliwej służby dla tych najmniejszych.

G.G. i M.G.: Dziękujemy bardzo za to, że 
mogliśmy podzielić się z Czytelnikami „Rodziny 
Odkupiciela” naszym doświadczeniem. Skła-
damy wyrazy naszej wielkiej wdzięczności za 
wszelką pomoc duchową i materialną. 

Rozmowę przeprowadzili  
br. Robert Borzyszkowski CSsR  

i br. Jakub Ciepły CSsR
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Od brata Roberta Borzyszkowskiego 
z naszego tuchowskiego seminarium 
otrzymałem prośbę w sprawie licy-

tacji na rzecz budowy domu dla osób niepełno-
sprawnych, organizowanej 26 marca 2022 roku 
przez Stowarzyszenie „Nadzieja”. Znamy się z Ro-
bertem z wykładów i pewnie dlatego napisał do 
mnie, jednego z ośmiu polskich redemptorystów 
pracujących w rzymskiej wspól-
nocie przy Via Merulana: „Ojcze, 
czy byłaby możliwość dotarcia 
do artysty, Adama Piekarskie-
go, którego historię poznaliśmy 
z mediów? Może podarowałby 
nam na licytację jeden ze swoich 
obrazów?”. 

Muszę wyznać, że nie spodo-
bał mi się ten pomysł, wiedzia-
łem jednak, że młodszemu 
współbratu, zaangażowanemu 
w pomoc potrzebującym domu 
osobom niepełnosprawnym 
z „Nadziei”, nie mogę odpowie-
dzieć milczeniem. Napisałem: „Robercie, myśla-
łem nad Twoją prośbą. Nie znam pana Adama. 
Podobnie jak ty, czytałem o tym żyjącym na ulicy 
przez prawie dwadzieścia lat polskim artyście-
-malarzu, któremu pomógł i nadal pomaga nasz 
współbrat z rzymskiej prowincji redemptorystów, 
ojciec Leszek Pyś. Mam jednak wątpliwość, 
czy człowieka, który jeszcze przed chwilą był 
bezdomny, nie trzeba raczej wesprzeć, kupując 

jakiś jego obraz, niż prosić go o wsparcie. Wybacz 
Robercie, że tak piszę. Jestem jednak przekonany, 
że tak trzeba nam widzieć sytuację tego jeszcze 
do niedawna bezdomnego Polaka z Rzymu. On 
musi z czegoś żyć”.

Podzieliłem się tą prośbą i tym moim dialo-
giem z braćmi przy stole. Wtedy przyszła myśl, 
o której natychmiast poinformowałem: „Ro-

bercie, mam dobrą wiadomość. 
My, polscy redemptoryści, starsi 
współbracia z Rzymu, chcemy 
wesprzeć waszą akcję charyta-
tywną. Postanowiliśmy kupić od 
pana Adama obraz na waszą li-
cytację. Zdecydowaliśmy zebrać 
na ten cel pieniądze z naszego 
miesięcznego kieszonkowego. To 
taki nasz dar dla potrzebujących 
domu (pana Adama i osób nie-
pełnosprawnych z «Nadziei»)”. 
Ojciec Leszek pośredniczy w re-
alizacji naszej prośby.

Opisuję ten rzymski projekt, 
który nazwaliśmy „Chrystus Odkupiciel dla «Na-
dziei»”, by dać świadectwo, że razem można 
uczynić więcej dobra. To także wyraz wdzięczno-
ści wobec braci kleryków z Tuchowa i wszystkich, 
którzy zechcą też dołożyć coś z „kieszonkowego” 
na budowę domu dla „Nadziei”.

Więcej o historii artysty Adama Piekarskiego można 
przeczytać tutaj: https://www.redemptor.pl/multimedia/

redemptorysta-podal-mi-reke/

Chrystus Odkupiciel dla  

o. Krzysztof Bieliński CSsR
wykładowca Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie
oraz WSD w Tuchowie

„Nadziei”



Dostrzegając   

Andrzej Ciepły
student UJ w Krakowie

niewidzialnych 
ludzi
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Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne 
nie są zagadnieniami prostymi i jed-
nowymiarowymi – istnieje wiele ich 

form, różniących się od siebie głównie wysoko-
ścią dochodów (m.in. ubóstwo skrajne i relatyw-
ne). Kwestia wykluczenia społecznego jest jeszcze 
bardziej skomplikowana, 
gdyż o jego poziomie nie 
decydują wyłącznie dane 
ekonomiczne, ale głów-
nie socjologiczne, np. 
brak możliwości swobod-
nego przemieszczania się 
do bardziej oddalonych 
miejsc (wykluczenie ko-
munikacyjne) czy brak 
dostępu do edukacji (wy-
kluczenie edukacyjne). 
Różne formy wyklucze-
nia splatają się ze sobą 
– mogą być zarówno 
przyczynami jak i skut-
kami ubóstwa, potęgując je i utrudniając wyjście 
z niego. To z kolei może prowadzić do wystę-
powania różnego rodzaju kryzysów (zwłaszcza 
o podłożu psychicznym) wśród osób zmuszonych 
do życia w tak nieprzyjaznych warunkach.

W całej tej spirali marginalizacji, w tym błęd-
nym kole wykluczenia, na samym dnie, znajdują 
się osoby w kryzysie bezdomności. Wbrew pozo-

rom zjawisko to jest niezwykle skomplikowane, 
sprawiając badaczom trudności już na poziomie 
właściwego zdefiniowania tego pojęcia. Bez-
domność ma bowiem wiele twarzy, a ta, którą 
kojarzymy najbardziej, czyli bezdomność uliczna, 
to tylko jedna z nich – wiele osób w kryzysie 

bezdomności mieszka na 
co dzień w schroniskach 
lub innych instytucjach. 

Wieloletnia, chronicz-
na bezdomność uliczna to 
najcięższy z możliwych 
rodzajów. Ci ludzie są 
niewidzialni w niemalże 
dosłownym tego słowa 
znaczeniu – nasz wzrok 
prześlizguje się po nich, 
automatycznie unikając 
przykrego widoku i za-
pachu. Podświadomie 
ulegamy stereotypom 
i mitom podpowiadają-

cym nam, że sami są sobie winni. W ten sposób 
staramy się uspokajać nasze sumienia.

Właściwa pomoc dla takich osób to niezwy-
kle trudne zadanie. Bezdomni skupiają w sobie 
wiele tzw. cech wykluczających – takich, które 
utrudniają im powrót do prawidłowego funkcjo-
nowania w społeczeństwie. Mogą to być uzależ-
nienia, choroby psychiczne, niepełnosprawności 

i tym podobne. Każdą z tych cech łatwo nabyć 
i rozwinąć w ponurych realiach życia na ulicy, 
w ciągłym zagrożeniu i bez żadnego stałego 
punktu zaczepienia. Na szczęście istnieją orga-
nizacje i skupieni w nich 
ludzie, którzy starają się 
towarzyszyć tym osobom 
w cierpieniu oraz wspie-
rać je na niełatwej drodze 
do celu, jakim jest wyjście 
z bezdomności oraz zwal-
czenie kryzysu będącego 
jego przyczyną. Taką wła-
śnie działalnością zajmu-
je się prowadzone przez 
braci kapucynów Dzieło 
Pomocy św. Ojca Pio.

Swoją przygodę z nim 
zacząłem jesienią zeszłego 
roku od robienia kanapek – codziennie wolon-
tariusze przygotowują ich kilkaset dla około 
dwustu osób. Jest to standardowe zajęcie dla 
wszystkich chętnych, gdyż zawsze potrzeba osób 
chcących się zaangażować – ten drobny posiłek, 
wraz z gorącą kawą i herbatą, wydawany jest 
codziennie oprócz czwartków, zachodzi więc ko-
nieczność obsadzenia dyżurów na niemal każdy 
dzień w danym miesiącu. Oprócz tego czeka 
jeszcze praca w sortowni i punkcie wydawania 

odzieży, łaźni, świetlicy, stołówce i wielu innych 
miejscach dających choć odrobinę wytchnienia 
osobom najciężej doświadczonym przez życie.

Robienie kanapek i ich wydawanie to rzecz 
jasna jedynie czubek góry 
lodowej w tej dość po-
kaźniej instytucji. Wiele 
najważniejszych form 
pomocy świadczą za-
trudnieni w Dziele spe-
cjaliści, np. psycholodzy, 
doradcy zawodowi czy 
pracownicy społeczni. To 
oni podejmują zasadniczą 
pracę, pomagając pod-
opiecznym przezwyciężyć 
swoje kryzysy i dając im 
szansę na normalny dom, 
m.in. w jednym z kilku-

nastu mieszkań należących do Dzieła Pomocy, 
w których mogą oni powrócić do społeczeństwa 
w wygodny i bezpieczny sposób. W tej misji 
pracowników i wolontariuszy wspierają oczy-
wiście bracia kapucyni, twórcy Dzieła oraz sio-
stry felicjanki z pobliskiego klasztoru. Działając 
wspólnie, staramy się każdego dnia dostrzegać 
tych ludzi i dawać im znać naszym działaniem, 
że nie są niewidzialni, a ich głos jest słuchany.
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Misja:    

Magdalena Mazur
studentka UP w Krakowie

Albania

W lipcu ubiegłego roku miałam okazję 
uczestniczyć w miesięcznej misji 
w Albanii. Zanim jednak wyjecha-

łam, w czerwcu, po miesiącach starań o możliwość 
wyjazdu, odbyło się posłanie misyjne wolontariuszy. 
Każdy z nas, wezwany po imieniu przez prowincjała 
salwatorianów, dobrowolnie zgadzał się na peł-
nienie posługi misyjnej. Najbardziej wzruszającym 
i dotykającym serce momentem była chwila, gdy 
ksiądz prowincjał powiedział, że w imieniu Kościoła 
(z ramienia Wolontariatu Misyjnego Salvator) posyła 
mnie na pełnienie posługi misyjnej w Albanii. Po na-
stępnych tygodniach przygotowań, planowania zajęć 
z dziećmi oraz uczenia się podstaw języka albańskiego, 
pierwszego lipca wyruszyliśmy z Trzebini w drogę.

Po długiej podróży busem dojechaliśmy na miejsce. 
Przywitał nas piękny krajobraz: płaski teren, wokół 
którego ciągną się różnej wysokości pasma górskie, 
Jezioro Szkoderskie, kościół, plebania i dwóch księży 
salwatorianów, z którymi mieliśmy żyć i współpraco-
wać przez następny miesiąc. Po szybkim zapoznaniu 
się z naszymi opiekunami poczuliśmy się jak w domu. 
Padre Wojtek i Padre Artan okazali się być wspania-
łymi ludźmi: bardzo uczynni, wiele razy towarzyszyli 
nam w różnych trudnościach, pomagając nam w ich 
rozwiązywaniu oraz czuwając nad nami jak prawdzi-

wi ojcowie. Nasz dzień zaczynał się o 6:45, kiedy to spotykaliśmy się 
wszyscy w pobliskim kościele na jutrzni, półgodzinnej adoracji oraz 
Mszy Świętej. Po modlitwie wspólnie przygotowywaliśmy i jedliśmy 
śniadanie. Następnym punktem dnia była praca, która polegała na 
gotowaniu obiadów, sprzątaniu plebanii (a raz w tygodniu kościoła), 
dokładnym planowaniu zajęć z dziećmi oraz przygotowywaniu ma-
teriałów potrzebnych do ich przeprowadzenia. 

Pracowaliśmy również na zewnątrz, gdzie malowaliśmy bramy 
budynków parafialnych, odnowiliśmy budę dla psa pilnującego kapłań-
skiego domu, remontowaliśmy kaplicę na plebanii i realizowaliśmy wiele 
innych obowiązków. Po obiedzie czekała na nas wytęskniona sjesta, 
trwająca około 1-1,5 godziny. Wykorzystywaliśmy ją maksymalnie jak 
się dało, najczęściej próbując zasnąć gdzieś w środku, ponieważ albań-
skie upały dawały nam się we znaki. Był to dla nas bardzo ważny czas 
odpoczynku po pracy wykonywanej w prawie czterdziestostopniowym 
skwarze, a przed zajęciami z dziećmi, które zaczynały się około 16:00. 
Odbywały się one od poniedziałku do soboty, a każdy z trzech tygo-
dni, podczas których spotykaliśmy się z najmłodszymi mieszkańcami 
okolicznych wiosek, wyglądał nieco inaczej. 

Z początku współpracowaliśmy z lokalnymi albańskimi animatorami. 
Ich zadaniem było przygotowanie tzw. „części biblijnej” i związanych 
z nią prac plastycznych, krótkich przedstawień i tym podobnych. Na-
szym obowiązkiem było zaaranżowanie drugiej części spotkania – zajęć 
sportowych, tańców i różnych gier. Okazało się, że tamtejsze dzieci 
bardzo lubią rywalizację, przy której świetnie wspólnie się bawiliśmy. 

Podczas drugiego tygodnia udawaliśmy się do wioski w górach, 
oddalonej od plebanii o około czterdzieści minut jazdy samochodem. 
Tam przychodziły dzieci w różnym wieku, zaczynając od dwulatków 
poprzez młodzież, aż po osoby dorosłe, niekiedy nawet mające dwa-
dzieścia parę lat. Tam również organizowaliśmy różne zabawy i zajęcia 
plastyczne dla uczestników, jednak tamta praca była trudniejsza niż 
w pierwszym tygodniu. Mieliśmy dość spory problem z komunikacją. 
Okazało się, że starsi niewiele potrafią powiedzieć w języku angielskim. 
Najskuteczniejszym sposobem porozumiewania się z naszymi malusz-
kami była z kolei mowa ciała: uśmiech, różne gesty czy przytulenie. 
Zaskoczeniem dla nas, ludzi, którzy mieszkają w raczej katolickim kraju, 
było to, że na nasze zajęcia przychodziły również dzieci muzułmańskie, 
które, choć nie uczestniczyły w katechezach prowadzonych przez miej-
scowe siostry zakonne, chętnie angażowały się w inne proponowane 
przez nas aktywności. Był to dla mnie piękny obraz misji – niezależnie 
od wyznania czy pochodzenia, każdy jest mile widziany i przyjęty 
z otwartymi ramionami. 
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W trzecim tygodniu pro-
wadziliśmy zajęcia w tym 
samym miejscu, co na 
początku, ale byliśmy już 
tam sami, bez albańskich 
pomocników. Podczas na-
szych spotkań nie zabrakło 
scenek biblijnych, różnych 
zadań do wykonania, prac 
plastycznych i wielu gier 
sportowych, m.in. torów przeszkód. Na koniec 
naszej misji mieliśmy okazję pozwiedzać oko-
liczne tereny: zobaczyć piękne jezioro między 
górami (tzw. Lumi i Shales), zwiedzić miasto 
Kotor w Czarnogórze oraz pojechać nad Morze 
Adriatyckie. Dzięki naszym opiekunom mogli-
śmy zobaczyć wiele cudownych miejsc, które 
na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Z pewnością miesiąc w Albanii był niesamo-
witym okresem, w którym mogłam doświad-
czyć wielkiej dobroci Pana Boga. Odkrywałam 
ją przede wszystkim w ludziach – szczególnie 
w tych, z którymi przyszło mi przebywać na 
co dzień. Przygotowując się do wyjazdu, led-
wo zdążyliśmy się poznać, jednak już po kilku 
pierwszych wspólnych dniach zawiązała się 
między nami tak niesamowita wspólnota, że 
po miesiącu bardzo trudno było się nam rozstać. 

Wielką miłość Boga odkrywałam również 
dzięki codziennej wspólnej jutrzni, półgodzinnej 

Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Re-
demptorystowskich istnieje już dziewięć lat. Osoby 
uczestniczące w nim zobowiązują się do odma-
wiania jednej części różańca (raz w tygodniu) 
wraz z modlitwą o powołania; raz w miesiącu 
uczestniczą także we Mszy Świętej, ofiarując 
Komunię Świętą w tej intencji. Ta forma wsparcia 
młodych, słyszących Boże wezwanie, wychodzi 
więc naprzeciw dzisiejszemu światu, który zazwy-
czaj odciąga ich od Pana Boga i Kościoła. 

Pan Bóg daje powołania, ale trzeba na nie 
odpowiedzieć. Jezus zawsze mówi: „Jeśli chcesz”. 
Naszą modlitwą wspieramy osoby stojące przed 
wyborem drogi życiowej, aby odważyły się pójść 
za wezwaniem Pana i służyli Jemu, Kościołowi 
i ludziom. Nasz udział w tym Dziele daje nam 
dużo radości i buduje wiarę, abyśmy mogli dzielić 
się nią w naszych środowiskach. Spotykamy się 
na corocznych rekolekcjach organizowanych 
w Lubaszowej, gdzie każdego dnia uczestniczymy 
we Mszy Świętej, konferencjach, adorujemy Naj-
świętszy Sakrament, mamy możliwość spowiedzi 
świętej i rozmowy z ojcami. Wielbimy Pana 
Boga wraz z zespołem muzycznym. Wieczorami 
spotykamy się z postulantami, nowicjuszami 
i klerykami z tuchowskiego seminarium, by 
porozmawiać, zadawać pytania i podzielić się 
spostrzeżeniami, a także wspólnie pośpiewać. 
Buduje nas postawa tych młodych ludzi. Patrząc 
na nich, widzimy, że warto poświęcić życie Panu 
Bogu, gdy woła: „Pójdź za Mną!”. 

Jest także czas na rozmowę przy kawie – 
wówczas poruszamy tematy wiary i bieżących 
wydarzeń w ojczyźnie. W niedzielę wyjeżdżamy 
do bazyliki Matki Bożej Tuchowskiej, gdzie uczest-
niczymy w święceniach diakonatu. Czujemy, że 
jesteśmy jedną rodziną. Wszelkie dobro zawdzię-
czamy Panu Bogu, ojcom i braciom redemptory-
stom. W Panu Bogu składamy nadzieję, że mimo 
trudnych sytuacji w Polsce i na świecie młodzi 
ludzie odważnie odpowiedzą dzięki Bożej łasce 
na zaproszenie Chrystusa do podjęcia służby 
w Jego winnicy. 

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasze  
Zgromadzenie poprzez uczestnictwo w Różańcowym 

Dziele Wspierania Powołań Redemptorystowskich,  
serdecznie do tego zachęcamy. 

Więcej informacji: o. Szczepan Hebda,  
Dyrektor Centrum Duszpasterstwa Powołań  

Redemptorystów: tel. 504 298 710.

Maria Krok
Nowy Sącz

Rodzina Różańcowego Dzieła    
Wspierania Powołań 
Redemptorystowskich

adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Mszy 
Świętej. Dzięki temu mieliśmy świadomość, 
że w naszych zadaniach, obowiązkach, poja-
wiających się trudnościach nie jesteśmy sami 
– towarzyszy nam Ten, który nas tam posłał. 
Dawało nam to wiele sił do dobrego przeży-
cia każdego dnia. Nie sposób nie wspomnieć 
również o uczestnikach naszych zajęć, którzy 
chętnie angażowali się w przygotowane przez 
nas aktywności, często się do nas przytulali, 
chcieli nas poznać, a równocześnie potrzebowali 
dużo naszej uwagi. Ich przepiękne uśmiechy 
uświadamiały nam, że to, co robimy, ma sens 
i jesteśmy tam potrzebni. 

Czas spędzony na misji był wspaniałym do-
świadczeniem obfitującym w wiele łask. Jestem 
pewna, że o wiele więcej dobra otrzymałam 
niż sama uczyniłam. To miejsce, ludzi i miłość 
zapisałam głęboko w sercu, którego kawałek 
z pewnością już tam pozostanie. 
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WAKACJE   ’22
Z REDEMPTORYSTAMI

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
o. Szczepan Hebda CSsR | tel: 504 298 710 | e-mail: powolaniacssr@gmail.com

b a r k a . r e d e m p t o r . p l

Tuchów
20-23 czerwca
13-15 sierpnia
maturzyści i kandydaci do Zgromadzenia
11-15 lipca
od 7 klasy szkoły podstawowej

Kościelisko
18-22 lipca
szkoła średnia

Bardo
8-12 sierpnia

od 7 klasy szkoły podstawowej

Kraków
30 lipca-3 sierpnia

od 7 klasy szkoły podstawowej

Zawsze, gdy ktoś wspominał o RDWPR, miałem przed oczami grupę starszych kobiet i męż-
czyzn. Wszystko zmieniło się, kiedy razem z dwójką chłopaków, na prośbę o. Szczepana Hebdy, 
przyjechaliśmy do Lubaszowej, by zagrać na adoracji w czasie rekolekcji dla członków Dzieła. Jak 
dotąd uczestniczyłem tylko w rekolekcjach powołaniowych, więc było to dla mnie całkiem nowe 
doświadczenie. 

Gdy tylko przybyliśmy do ośrodka rekolekcyjnego, od razu bardzo serdecznie przywitała nas 
grupa pań uczestniczących w spotkaniu. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony ich serdecznością 
i tym, jak otwarcie z nami rozmawiały. Pytały nas o nasze szkoły, o plany na przyszłość, ale również 
opowiadały historie swojego życia. Nie 
zabrakło też czasu na żarty przy ciastku. 
Najbardziej ujęła mnie jednak ich piękna 
postawa podczas adoracji. Można było 
zauważyć, jak głęboko przeżywają spotka-
nie z Chrystusem. Za każdym razem, gdy 
graliśmy pieśni, uczestnicy chętnie włączali 
się w śpiew. Właśnie wtedy zrozumiałem, 
w jak wielkim błędzie byłem, postrzegając 
tych ludzi w taki sposób, o którym napi-
sałem na początku niniejszego artykułu.

Gdy skończyła się adoracja, zeszliśmy 
razem z całą grupą uczestników do kawiarenki. Wzięliśmy ze sobą instrumenty i zaczęliśmy grać. 
Myśleliśmy, że zagramy dwie piosenki i na tym się skończy. Jak się jednak okazało, bardzo się 
myliliśmy. Zaskoczyły nas nieskończone zasoby energii pań, które śpiewały i tańczyły do akom-
paniamentu gitar. Jak to się mówi, wszystko, co dobre szybko się kończy – nadszedł więc czas 
pożegnania, podczas którego usłyszeliśmy mnóstwo podziękowań i zapewnień o dalszym wsparciu 
modlitewnym. 

Było to bardzo budujące wydarzenie. Jestem niezwykle wdzięczny ojcom, którzy zaproponowali 
nam udział w tym wieczorze, jak również jego uczestnikom za tak ciepłe i serdeczne przyjęcie. Myślę, 
że potrzeba więcej takich ludzi jak oni. To wspólnota dusz pełnych Bożej miłości, radosnych i troskli-
wych. Uważam, że są ogromnym wsparciem dla nas młodych, a sama świadomość tego, że ktoś dla 
mnie obcy troszczy się o moją przyszłość i pamięta o mnie w modlitwach, jest czymś niezwykłym.

Jakub Różycki
Tuchów

Rodzina Różańcowego Dzieła    
Wspierania Powołań 
Redemptorystowskich
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W dniach od 27 do 31 lipca odbędzie 
się kolejne spotkanie Młodzie-
ży Redemptorystowskiej z całej 

Europy. Tym razem wydarzenie będzie miało 
miejsce w Polsce, a dokładniej w Toruniu, na 
terenie parafii pod wezwaniem św. Józefa. Skąd 
wzięła się ta idea? Co mają na celu tego typu 
spotkania i do czego mają prowadzić? Najlepiej 
wyraża to tytuł niniejszego artykułu: „Wielość 
kultur – jedno serce”.

Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce 
w 1987 roku we Włoszech, w miejscowości 
Pagani, gdzie swoje korzenie ma Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela i gdzie znajduje się 
grób św. Alfonsa Marii Liguoriego, naszego za-
łożyciela. Redemptoryści z terenu Italii rozeszli 
się na cały świat – dziś posługujemy w ponad 
80 krajach na wszystkich kontynentach. 

Choć należymy do różnych narodowości, 
kultur i języków, mówimy o sobie jako jednej 
„Rodzinie Redemptorystowskiej”, w skład której 
wchodzą nie tylko zakonnicy, ale również nasi 
rodzice, rodzeństwo, krewni oraz ci wszyscy, któ-
rych Pan Bóg postawił na naszej lub ich drodze. 
To ci, którym posługujemy w dziele ewangeli-
zacji i którzy w naturalny sposób „przesiąknięci” 
są charyzmatem naszego zgromadzenia.

Nic tak nie buduje poczucia więzi jak rze-
czywiste spotkanie, w trakcie którego można 
podzielić się swoim doświadczeniem, ubogacić 
różnorodnością i jednocześnie odnaleźć czynnik, 
który łączy nas wszystkich. Bez względu na to, 
skąd jesteśmy i jak postrzegamy rzeczywistość, 
łączy nas jedno serce: Chrystus Odkupiciel czło-
wieka i prawda o obfitym Odkupieniu, którego 
jesteśmy uczestnikami, a w dalszej perspektywie 

Wielość kultur    

Europejskie Dni Młodzieży Redemptorystowskiej 

o. Grzegorz Gut CSsR
duszpasterz młodzieży

jedno serce

charyzmat redemptorystów i próba podjęcia 
wspólnej misji służenia ubogim i opuszczonym.

Tak jak my zakonnicy znamy się między sobą, 
tak chcemy, aby i młodzież, której posługujemy, 
poznawała się i integrowała. Doświadczenie 
pokazuje, że po tych spotkaniach zawiązuje się 
wiele przyjacielskich relacji, a owocem tego jest 
przekazywanie dalej swoim rówieśnikom pięk-
nego przesłania, które niosą ze sobą uczestnicy. 
Tu już realizuje się myśl św. Alfonsa – w tym 
przypadku młodzi ludzie stają się misjonarzami 
posłanymi do „swojego świata”, aby ukazywać 
nową rzeczywistość postrzeganą oczyma wiary.

Europejskie Dni Młodzieży Redemptorystow-
skiej organizowane są co trzy lata. Rozszerzają 
one kręgi relacji z regionalnych na międzyna-
rodowe. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest 
myśl „Go&Share” – „Idź i głoś”. Kto ma iść? 
Gdzie? Co i jak głosić? 

Celem naszego wakacyjnego spotkania jest 
przypomnienie, a może raczej uświadomienie 
prawdy o powszechnym powołaniu do dawania 
świadectwa swojej wiary, czyli do ewangelizacji. 
Świeccy, zarówno dorośli, jak i młodzi, mają 
możliwość przebywania w środowiskach, do 
których nie ma dostępu kapłan czy zakonnik, 
stąd też stanowią niejako „przedłużenie” dzia-
łalności misyjnej i ewangelizacyjnej redempto-
rystów. To, jak głosić, chyba najlepiej zobrazują 
słowa św. Franciszka, który swoich współbraci 
nakłaniał do posługiwania się słowami w osta-
teczności – mieli dawać świadectwo swoim 

życiem. Jak głosić? Żyj tak między ludźmi, aby 
twoja postawa prowokowała innych do za-
dawania pytań: „Dlaczego jesteś jaki jesteś?”, 
„Skąd to masz?” oraz pobudzała do głębszego 
poszukiwania sensu życia.

To wyjątkowe wydarzenie wymaga od nas 
przygotowania od strony technicznej i me-
rytorycznej. Mamy zagwarantowane miej-
sce (plac o powierzchni prawie pół hektara za 
„Domem Pielgrzyma” przy ul. św. Klemensa); 
na zewnątrz zostaną ustawione dwa namioty 
– estradowy i gastronomiczny. Zamówiona 
została duża scena z profesjonalnym nagło-
śnieniem i oświetleniem, zarezerwowaliśmy 
też noclegi dla ośmiuset osób. Sporządzony 
jest szczegółowy plan wydarzenia, do którego 
przygotowują się ekipy prowadzące, w tym 
ponad siedemdziesięcioosobowa orkiestra, 
która zajmie się oprawą muzyczną. Zapraszamy 
do śledzenia naszej strony internetowej www.
goandshare.eu oraz portali społecznościowych: 
facebook.com/goandshare.eu, www.instagram.
com/goandshare.eu/, gdzie znajdują się: szcze-
gółowy harmonogram, materiały formacyjne 
i bieżące informacje.

Wraz z całym zespołem organizacyjnym 
z Krakowa i z Torunia, prosimy o modlitwę 
w intencji Europejskich Dni Młodzieży Redemp-
torystowskiej i zapraszamy wszystkich młodych 
do udziału w tym wydarzeniu!
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20.11.2021   
„Boscy piłkarze”

Tego dnia spotkaliśmy się z młodymi 
ludźmi z duszpasterstwa powołań, którzy 
przyjechali do Tuchowa  na prelekcję pt. 
„Konflikt ducha i ciała w samorozwoju”. Po 
wykładzie udaliśmy się na Eucharystię do 
bazyliki; później nie zabrakło też czasu na 
intrygujące rozmowy. Na koniec wybrali-
śmy się do Mielca, aby zobaczyć ciekawy, 
trzymający w napięciu do samego końca 
mecz piłkarski Stali z Lechią Gdańsk.

3-5.12.2021   
Trzydziestolecie 
Radia Maryja

W pierwszych dniach grudnia byliśmy 
wraz z braćmi klerykami na obchodach trzy-
dziestolecia powstania Radia Maryja w To-
runiu. Udział w tym wydarzeniu był dla nas 
inspirującą nowością. Głównym punktem 
jubileuszu była uroczysta Msza Święta, której 
przewodniczył abp. Mieczysław Mokrzycki.

21.12.2021   
Spotkanie wigilijne 

w klasztorze

Po tygodniu pełnym przygotowań do Świąt 
Narodzenia Pańskiego, wraz z diakonami i kle-
rykami przeżywaliśmy spotkanie wigilijne 
przed wyjazdem do domu na święta. Następ-
nego dnia wyjechałem do domu, aby święta 
spędzić w gronie rodzinnym. 

3-14.01.2022    
Czas zaliczeń

Pierwszy semestr w seminarium był bardzo 
owocnym czasem, podczas którego pogłębiałem 
swoją wiedzę filozoficzną. Stresowałem się zali-
czeniami, które mnie czekały. Dzięki Bogu i syste-
matycznej pracy udało mi się pozytywnie zaliczyć 
wszystkie przedmioty. 
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6.12.2021
Mikołajki

We wspomnienie św. Mikołaja udaliśmy 
się do przedszkola w Lubaszowej, by spotkać 
się z dziećmi i wręczyć im prezenty. Przebrani 
za Świętego Biskupa, aniołów i pastuszków, 
zostaliśmy tam przyjęci z wielką radością.

24.12.2021
Święta Bożego Narodzenia 

Czas świętowania Narodzin Pana Jezusa 
rozpoczęliśmy uroczystymi nieszporami, po 
których zasiedliśmy do wspólnego wigilijne-
go stołu; przed „Pasterką” śpiewaliśmy także 
kolędy razem ze zgromadzonymi wiernymi.

06.01.2022
Kolęda 

W Święto Objawienia Pańskiego, w czasie 
wspólnych nieszporów, odbył się obrzęd bło-
gosławieństwa domu zakonnego. Przy śpiewie 
kolęd, przeszliśmy po wszystkich pomieszcze-
niach klasztoru z kadzidłem, a ojcowie pokropili 
je wodą pobłogosławioną. 

11.11.2021
Otrzęsiny 

Każdy neoprofes poprzez immatry-
kulację zostaje włączony do grona stu-
dentów uczelni. Pewną zapomnianą 
tradycją jest przyjęcie nowych adep-
tów w sposób mniej oficjalny – po-
przez otrzęsiny. W tym roku odbyły się 
one z inicjatywy braci z drugiego roku. 
Zabawa, w której braliśmy udział, zo-
stała stworzona na podstawie popu-
larnego teleturnieju i nosiła nazwę 
„Kocham Studentat”. Bracia pierwsze-
go roku wraz z bratem postulantem 
rywalizowali ze starszymi alumnami 
w różnych konkurencjach, takich jak 
zagadki muzyczne, znajomość historii 
zgromadzenia czy kalambury. Pomimo 
większego doświadczenia seminaryj-
nego starsi współbracia ulegli świe-
żości i młodości drużyny przeciwnej 
i ostatecznie ponieśli porażkę. Zwy-
cięzcy otrzymali wspaniałe nagrody 
za pokonanie faworytów. Po udanej 
zabawie kontynuowaliśmy święto-
wanie na uroczystej kolacji.

19.01.2022
Wizyta w Łomnicy

Tego dnia odwiedziliśmy uczestników reko-
lekcji powołaniowych w Łomnicy. Udaliśmy 
się razem na przechadzkę do schroniska na 
Hali Łabowskiej oraz uczestniczyliśmy we 
wspólnej Eucharystii. 

6-9.02.2022
„Połowinki” 

W lutym udaliśmy się na tradycyjny wy-
jazd do Kościeliska, by świętować połowę 
naszego nowicjatu i nieco odpocząć od co-
dziennych zajęć. Nie zabrakło także wyjścia 
na Dolinę Kościeliską, łyżwy czy kręgle.

12-14.11.2021 
Terezjanka 

W tych dniach odbył się wspólnotowy wy-
jazd. Tegoroczna „Terezjanka” odbywała się 
w Warszawie. Był to czas obfitujący w zwiedza-
nie wielu ważnych miejsc – zarówno dla naszej 
historii i duchowości, jak i nauki. Pierwszego 
dnia poszerzaliśmy horyzonty w Centrum Nauki 
„Kopernik”. Sobota była pełna różnych wrażeń: 
byliśmy między innymi w Niepokalanowie, 
Laskach, sanktuarium św. Andrzeja Boboli oraz 
w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL na ul. Rakowieckiej. Było to 
dla nas wstrząsające zderzenie z prawdą o na-
szej historii. W dniu powrotu uczestniczyliśmy 
w Eucharystii w naszej parafii na ul. Karolkowej. 
Ostatnim wspólnym punktem była wizyta 
w muzeum bł. Jerzego Popiełuszki.

12.12.2021
Jubileuszowy „Jarmark 

z Aniołami”

Po raz piętnasty w Tuchowie 
miał miejsce „Jarmark z Anioła-
mi”. Organizowany jest on przez 
Redemptorystowskie Stowarzy-
szenie Przyjaciół Misji i koordy-
nowany przez alumnów naszego 
seminarium. Wydarzenie to łączy 
ludzi i jest okazją do dzielenia się 
dobrocią z potrzebującymi. Tego-
roczny jarmark organizowany był 
w celu pomocy dzieciom i mło-
dzieży w Grodnie na Białorusi. 
Pomimo mrozu, jaki panował na 
zewnątrz, udało się odczuć wiele 
ciepła płynącego z serc wszystkich 
darczyńców. 
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Błogosławieństwo prymicyjne Mecz w Mielcu

Rekolekcje powołaniowe w Krakowie

Rekolekcje w Bardzie

Spotkanie z o. Dyrektorem

Jest „GIT” Inicjatywa „Boscy Piłkarze”

RadośćModlitwa

Rekolekcje powołaniowe w Łomnicy

Wydarzyło się Z życia seminarium studentat

24-26.12.2021 
Święta Bożego Narodzenia

Okres Świąt Bożego Narodzenia spędza-
liśmy we wspólnocie seminaryjnej. Był to 
czas pełen radości i zadumy nad 
wielką tajemnicą Wcielenia Syna 
Bożego. Po uroczystościach uda-
liśmy się do domów rodzinnych 
na odpoczynek. 

1-2.02.2022 
Dzień Życia 

Konsekrowanego

Nieszporami rozpoczęliśmy 
wraz z okolicznymi wspólnotami 
zakonnymi wspólne świętowa-
nie Ofiarowania Pańskiego w tu-
chowskiej bazylice. Jest ono obchodzone jako 
Dzień Życia Konsekrowanego. W czasie liturgii 
słowo wygłosił do nas bp Leszek Leszkiewicz. 
Następnego dnia wspólnie udaliśmy się do 
Tarnowa, aby tam, wraz z innymi osobami 
konsekrowanymi, świętować ten piękny dzień. 
Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz Eucharystia przeżywana była w wielkiej 

wdzięczności Panu Bogu za tak wielki dar, 
jakim jest życie całkowicie Mu poświęcone. 

02-10.02.2022 
Czas wypoczynku

Swoje wspólnotowe ferie spędziliśmy 
w malowniczych Tatrach; nie zapomina-
liśmy jednak o modlitwie i Eucharystii. 
Przez ponad tydzień organizowaliśmy 
dla siebie różne formy rekreacji. Część 
osób preferowała spokojne spacery, inni 
natomiast woleli szaleć na stokach nar-
ciarskich. Niektórzy wytężali umysły przy 
grach planszowych lub zabawach typu 
„escape room”; jeszcze inni relaksowali 
się przy dobrych serialach, filmach a na-
wet sztukach teatralnych. Byli również 
zwolennicy wypoczynku w termach 
i saunach. Znaleźli się także sportowcy, 
którzy rywalizowali między sobą, grając 
w kręgle. Prawdziwym alpinistom udało 
się zdobyć Gubałówkę, Krzeptówki, a na-
wet Krupówki. Okres ferii był pięknym 
czasem wypoczynku; jak widać, każdy 
znalazł coś dla siebie.
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W drodze na Łabowską Halę W telewizji

„Westerplatte Młodych”

Wizyta o. Prowincjała

W Toruniu Warszawa - u św. Klemensa

Weekend powołaniowy w Lublinie

Wygłodniali

Weekend powołaniowy w Głogowie

Windą do nieba

Zwiedzamy stolicę Dzień skupienia

Kolędujemy

Na łyżwach Przekazanie funkcji

Był św. Mikołaj Budowa szopki

Jest rześkoDzień Życia Konsekrowanego

Na kręglach

NowicjatCentrum Duszpasterstwa Powołań



Świętujemy urodziny Patryka U Dzieciątka Jezus w Jodłowej

Zdobywamy stoki

Życzenia

W Krakowie W Niepokalanowie

Wspólnotowa modlitwaWspólne świętowanie przy stole

Artysta się znalazł

(Nie)chciany prezent Dobrze czasem pojeździć na nartach!

Kto śpiewa...

Poznajemy życie św. Maksymiliana Kolbego Razem się modlimy

Czuwanie młodzieżowe Gramy w kalambury

Jestem gotowyGrudniowy dzień skupienia

Studentat

Ostatni opłatek z diakonami

Nowicjat
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Wybieramy się na Orszak!

Ile kilo ukroić?

Trzech rycerzy 
(w tym jeden śpiący)

Upamiętniamy Norwida

W tarnowskiej katedrze

Diakoni leją wodę, na szczęście nie na ambonie

Rektor(zy)

Veni! Vidi!

Studentat

Jaka to melodia, 
co to za artysta?

Z brodą cieplej!
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Preferowanie naglących potrzeb duszpasterskich, a zwłasz-
cza ściśle pojętej ewangelizacji, oraz opowiedzenie się 
po stronie ubogich stanowią rację bytu Zgromadzenia  

w Kościele i znak wierności otrzymanemu powołaniu.
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