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Słowo o. Rektora

dar dany i zadany

Człowiek w każdym czasie i miejscu potrzebuje pokoju – najpierw w swoim sercu, później 
w rodzinie, w relacjach z innymi ludźmi i narodami, wreszcie - potrzebuje pokoju z Bogiem. 
Od grzechu pierworodnego Adama i Ewy rozpoczęła się dla ludzkości era niepokoju, zaś od 

tragicznej historii Kaina i Abla - epoka nienawiści, zbrodni i wojen. Na przestrzeni wieków człowiek 
wyspecjalizował się w burzeniu pokoju i wszedł w permanentny konflikt ze Stwórcą i bliźnimi.

Od kilku miesięcy brutalna wojna toczy się u naszych granic, a przez miliony zalęknionych 
uchodźców możemy zajrzeć jej z trwogą w oczy, by docenić jeszcze raz wartość i dar pokoju, którego 
świat dać nie może. Nasza wspólnota seminaryjna również wpisuje się w niezwykły akt ludzkiej 
i chrześcijańskiej solidarności naszego narodu z siostrami i braćmi z Ukrainy. Poprzez wolontariat, 
dłonie ofiarujące chleb, gościnność i modlitwę pragniemy być ludźmi prawdziwie czyniącymi 
pokój. To dzięki Zmartwychwstałemu, Księciu Pokoju, staliśmy się synami Bożymi, co znaczy, że 
mamy uczestnictwo w Bożym pokoju i nadprzyrodzoną zdolność obdarzania tym darem, który 
jest dany i zadany zarazem.

Naszym Drogim Przyjaciołom, Szlachetnym Dobroczyńcom oraz duchowym Członkom Rodziny 
Odkupiciela wraz z nowym numerem seminaryjnego periodyku ślemy z Lipowego Wzgórza życzenie 
błogosławieństwa pokoju wraz z zapewnieniem o naszej szczerej modlitwie przed tronem poma-
gającej nam nieustannie Pani Tuchowskiej, Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych.

o. Maciej Sadowski CSsR
rektor

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 X 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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na granicy 

W drodze do...

br. Kacper Grabowski CSsR, rok III

Pomagając 
Ukrainie  

Od 8 do 14 marca wraz z czterema współbraćmi - o. Maciejem 
Ziębcem i klerykami Michałem Zielińskim, Bartłomiejem 
Laskowskim oraz Jakubem Ciepłym - mogłem posługiwać 

jako wolontariusz przy przejściu granicznym z Ukrainą w miejscowo-
ści Zosin. Był to czas niesamowicie trudny, ale również cudowny.

Naszym głównym punktem, wokół którego koncentrowała 
się praca, był „Namiot Nadziei” tworzony przez wolontariuszy 
Caritas. W tym miejscu uchodźcy otrzymywali podstawową 

pomoc i opiekę: tutaj mogli się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, za-
czekać na transport do punktów recepcyjnych i dostać wyprawkę, 

dzięki której mogli przeżyć kilka kolejnych dni; byliśmy więc niejako pierwszymi osobami, 
których Ukraińcy spotykają na swojej drodze w Polsce. Gdy przebywaliśmy na granicy, 
nadciągała tzw. druga fala uchodźców – tych, którzy widzieli na własne oczy straszne 
oblicze wojny. Usłyszeliśmy wiele wzruszających i bardzo dramatycznych historii, które 
z niejednego twardziela mogłyby wycisnąć łzy. Brat Michał, który znając język rosyjski, 
mógł wysłuchać Ukraińców i porozmawiać z nimi, stał się nieocenionym pomocnikiem, 
niosącym wsparcie nie tylko materialne, ale i mentalne, duchowe oraz – na miarę swoich 
możliwości - prawne. 

Przy przejściu granicznym Zosin umiejsco-
wiono również punkt przeładunkowy – tzw. 
„namiot zielony”. Tutaj trafiała większość darów, 
które do nas przychodziły. Później przekazaliśmy 
je dalej, na Ukrainę. Tu prym wiódł br. Jakub, 
który idealnie odnalazł się w roli magazyniera 
i logistyka. Udało się nam również wysłać kilka 
busów trasą przez Leżajsk prosto do Lwowa, 
do naszych współbraci, którzy pomagają na 
miejscu. Jak się okazało, br. Bartek jest niestru-
dzonym i niepotrzebującym snu kierowcą, który 
dostarczał paczki wszędzie, gdzie było trzeba. 

Udało się nam także postawić jeszcze na-
miot – kaplicę, która została nazwana Kaplicą 
Najświętszego Odkupiciela. 14 maja odpra-
wiono tam pierwszą Eucharystię, na którą, ku 
naszemu zdziwieniu, zebrała się ogromna liczba 
wolontariuszy. Staraliśmy się, aby poza opieką 
psychiczną i fizyczną uchodźcy otrzymali także 
duchową. Oczywiście namiot ten jest również 
wielkim dobrem dla samych wolontariuszy: 
w natłoku wielu ciężkich spraw mogą oddać 
wszystko w ręce dobrego Boga. Ważnym mo-
dlitewnym punktem był codzienny Apel Jasno-
górski o 21:00. Przy rozpalonym ognisku naszej 
najlepszej Matce oddawaliśmy cały miniony 

dzień i wszystkich spotkanych ludzi, prosząc 
o potrzebne dla nas łaski. 

Poza naszym namiotem Caritas w miasteczku 
dla uchodźców posługiwali również wolon-
tariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej, Grupy 
Lotnej Polska 2050, World Central Kitchen oraz 
ratownicy medyczni. Na granicy znalazło się 
również wielu funkcjonariuszy policji, straży 
pożarnej, wojska i innych służb, a także wielka 
rzesza osób prywatnych z całej Polski i nie tylko. 
To było przepiękne, kiedy każdy, ramię w ramię, 
pomimo różnic ideologicznych, pomagał tym, 
którzy tego najbardziej potrzebują, a nawet 
udało się nam ze sobą dogadać!

Tak sprawne funkcjonowanie całego mia-
steczka było możliwe dzięki zaangażowaniu 
wielu świeckich wolontariuszy, którzy nieśli 
pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Ważne 
dla mnie były rozmowy, które z nimi odbyłem. 
Często byli to ludzie poszukujący Boga albo 
nawet niewierzący. Rozmowy te inspirowały 
mnie i nieco zawstydzały. To, z jaką gorliwością 
angażowali się w niesienie wsparcia dla innych, 
było zadziwiające. Często ludzie ci brali urlopy, 
aby móc przynajmniej na chwilę przyjechać na 
granicę. Ci mieszkający bliżej, po całodzien-
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br. Robert Borzyszkowski CSsR, rok V

Jezus Chrystus,  

Książę Pokoju

nej pracy, przychodzili na nocną zmianę. Są to 
wspaniali ludzie! Również wiele Kół Gospodyń 
Wiejskich zaangażowało się w gotowanie wy-
śmienitych dań dla uchodźców - naprawdę, 
niejedna restauracja mogłaby brać z nich przy-
kład! Myślę, że nasz namiot powinien otrzymać 
Gwiazdkę Michelin (z tym że porcje mieliśmy 
o wiele większe!).

Jedna wolonta-
riuszka szczególnie 
zapadła mi w pa-
mięć: gdy robiłem 
coś na zewnątrz, po-
deszła do mnie jakaś 
kobieta i zapytała, 
czy mówię po an-
gielsku. Zgodnie ze 
stanem faktycznym 
odpowiedziałem, że 
tak. Okazało się, że 
jest to wolonta-
riuszka z… Brazylii! 
Przyjechała ona 
z kilkuosobową eki-
pą z Niemiec. Byli 
przewoźnikami, 
którzy z narażeniem 
życia jeżdżą do naj-
dalszych zakątków 
Ukrainy, aby tam 
zawozić prowiant i udzielać pomocy. Niesamo-
wite! Gdy zapytałem, czemu przyjechała tutaj aż 
z Brazylii, odrzekła, że tutaj teraz jest potrzeba, 
że ci ludzie jej potrzebują. Nie bała się wyjazdu 
na wschód. Mówiła, że uśmiech Ukraińców, 
którym pomaga na miejscu, dodawał jej odwagi 
i otuchy. Nie byli to jedyni wolontariusze z za-
granicy. Do naszego namiotu pewnego dnia 
przybyła trójka Niemców, którzy chcieli zostać 
wolontariuszami. Bardzo szybko odnaleźli się 
w nowym klimacie i towarzystwie. Na Ukrainę 
z darami pojechała także dwójka Austriaków, 
którzy na chwilę zatrzymali się w naszym na-
miocie, by wypocząć przed dalszą podróżą.  

Na oddalonym nieco od Zosina przejściu gra-
nicznym w Hrebennem spotkałem dwóch Hisz-
panów; ludzie chętni do pomocy przybywali 
więc z całej Polski, Europy, a nawet najdalszych 
zakątków świata. 

To był niezwykle ciężki tydzień - zarówno 
fizycznie, jak i psychicznie oraz emocjonal-

nie. Mimo to był 
też – a może przede 
wszystkim - przepięk-
ny i wierzę, że także 
przemieniający. Gdy 
spotykałem ludzi, 
którzy jeszcze dwa 
tygodnie temu żyli 
zwyczajnie, tak jak 
my, a dziś nie mają 
niczego, łatwiej mi 
było pojąć rzeczywi-
stą ulotność naszego 
istnienia, jak ważne 
jest niepokładanie 
ufności w dobra ma-
terialne. Doświad-
czałem namacalnie, 
że „dni człowieka są 
jak trawa; kwitnie jak 
kwiat na polu. Ledwie 
muśnie go wiatr, a już 
go nie ma, i miejsce, 

gdzie był, już go nie poznaje” (Ps 103).
Z Zosina wyjeżdżałem z wielkim smutkiem; 

wiedziałem bowiem, że są tam ludzie, którzy 
jeszcze potrzebują naszej pomocy. Zresztą, po-
znaliśmy tam wspaniałe osoby, z którymi zła-
paliśmy dobry kontakt, którzy zostali naszymi 
kolegami i koleżankami. Tak zwyczajnie, po 
ludzku, trudno było nam odjechać i się z nimi 
rozstać. Na szczęście naszą czwórkę zastąpiła 
kolejna ekipa: klerycy Dominik Król, Piotr Cze-
chowicz i Almar Suchan. Uchodźcy i wolonta-
riusze świeccy nie zostali więc sami, misja jest 
kontynuowana, a posługa redemptorystów na 
granicy trwa nadal!

„Jest rzeczą niemal nie do wiary, żeby 
istnieli ludzie, którzy mieliby odwagę 
wziąć na siebie odpowiedzialność za 

mordy i nieopisane zniszczenia, jakie pociąga za 
sobą wojna” – pisał św. papież Jan XXIII w swo-
jej encyklice o pokoju na Ziemi Pacem in Terris 
w 1963 roku. 

Niestety, po wszystkich doświadczeniach XX 
wieku wojna stała się jednak faktem za sprawą 
rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uświadomiliśmy 
sobie całą bezsensowność i okrucieństwo kon-
fliktu, w którym giną ludzie, także ci bezbronni 
i niewinni. Kilka milionów osób zostało zmuszo-
nych do emigracji – zarówno tej zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej; rozbijane są rodziny, słyszy się 
o przymusowych wywózkach… „Ojcowie i matki 
grzebią swoje dzieci, ludzie zabijają swych braci, 
nawet ich nie widząc […]. To jest bestialstwo woj-
ny - czyn barbarzyński i świętokradczy. Wojna 
nie może byś czymś nieuniknionym, nie możemy 
przyzwyczaić się do wojny! Zamiast tego musimy 
przekształcić dzisiejsze oburzenie w jutrzejsze 
zaangażowanie, ponieważ jeśli z tych wyda-
rzeń wyjdziemy tacy, jak wcześniej, to w jakiś 
sposób wszyscy będziemy winni” – powiedział 
papież Franciszek w czasie modlitwy Anioł Pański  
27 marca 2022 roku.

Doświadczenie wojny oraz jej skutków, które 
dotykają w różnej mierze każdego z nas, pozwala 
nam bardziej zastanowić się nad bezcennym 

darem, jaki przyniósł nam Książę Pokoju - Jezus 
Chrystus: „Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”  
(J 14, 27). Syn Boży wziął na siebie nasze zło, 
grzech i śmierć, które pokonał przez swoje mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie. Swoją miłością 
pokonał nienawiść, prawdziwie nas wyzwalając 
i czyniąc zdolnymi do budowania pokoju na 
jego wzór i podobieństwo. 

Papież Franciszek powiedział: „Pokój, 
który Jezus daje nam w wydarzeniu 
paschalnym, nie jest pokojem zgod-
nym ze strategiami świata, który 
wierzy, że może go 
osiągnąć poprzez 
siłę, podbój 
i różne for-
my narzu-
c a n i a . 
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Taki pokój jest w rze-
czywistości tylko przerwą mię-

dzy wojnami. Wiemy o tym dobrze. 
Pokój Pański idzie drogą łagod-

ności i krzyża: jest to branie 
odpowiedzialności za innych 

[…]. Jego pokój nie jest owocem 
jakiegoś kompromisu, ale rodzi się 

z daru z siebie. Ten pokój łagodny i od-
ważny jest jednak trudny do przyjęcia. 

Istotnie tłum, który wychwalał Jezusa, jest tym 
samym tłumem, który kilka dni później zawoła 

«Ukrzyżuj Go», a przerażony i rozczaro-
wany nie kiwnie palcem w Jego obronie” 

(audiencja ogólna, 13 kwietnia 2022 roku).
Chrystus, Książę Pokoju, uczynił wszystko 

nowe (por. Ap 21, 5), stał się naszym zbawie-
niem, źródłem prawdziwego pokoju, w którym 
każdy, kto w niego wierzy, staje się dzieckiem 
Bożym: „On bowiem jest naszym pokojem. On, 
który obie części [ludzkości] uczynił jednością, 

bo zburzył rozdzielający je 
mur - wrogość. A przy-

szedłszy zwiastował 
pokój wam, którzyście 
daleko, i pokój tym, 

którzy blisko” (Ef 2, 14.17). 
Przyjęcie Dobrej Nowiny 

niesie ze sobą porzucenie złych 
dróg i wybranie tych, które prowadzą 

do miłości oraz poszanowania siebie i bliź-
niego: „To zatem mówię i zaklinam 

[was] w Panu, abyście 
już nie postępowali 

tak, jak postępują po-
ganie, z ich próżnym my-

śleniem, umysłem pogrążeni 
w mroku, obcy dla życia Bożego, 

na skutek tkwią-
cej w nich 

n i e -

wiedzy, na skutek zatwardziałości serca 
[…]. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chry-
stusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostali-
ście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, 
jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy po-
przedniego sposobu życia - trzeba porzucić 
dawnego człowieka, który ulega zepsuciu 
na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się 
duchem w waszym myśleniu i przyoblec 
człowieka 
n o w e g o , 
s t w o r z o -
nego we-
dług Boga, 
w sprawie-
d l i w o ś c i 
i prawdziwej 
świętości” 
(Ef 4, 17-18; 
20-24). 

T y l k o 
żywa rela-
cja z Jezusem jest w stanie dokonać tej 
przemiany oraz przynieść prawdziwy 
i trwały pokój dla świata. Święty Paweł 
pisał: „Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. 
Starajcie się dobrze czynić wobec wszyst-
kich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od 
was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi 
ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami 
sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie 
to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: 
«Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę 
zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzy-
jaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli 
pragnie - napój go!» Tak bowiem czyniąc, 
węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. 
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj!” (Rz 12, 17-21). 

Wezwanie to realizuje się w chrześcijań-
skiej caritas, której celem jest 
osoba ludzka, jej dobro, 

pomyślność i ostatecz-
ne przeznacze-

nie – zbawienie. To sprawia, że tak 
bardzo potrzebujemy Kościoła – ludzi 
wyznających Chrystusa słowem i czy-
nem, ludzi, którzy urzeczywistniają 
Królestwo Boże już tu na ziemi. Nie 
możemy marzyć o przyszłości pełnej 
pokoju, jeśli nie nawrócimy się do 
źródła wody żywej, tej, która wy-

płynęła z boku Chrystusa 
na odkupienie świata. 

Każdy z wierzących 
ma obowiązek czy-

nić świat bardziej ludzkim, bardziej przypomina-
jącym miłość Jezusa. Każde nasze zaangażowanie 
społeczne, polityczne czy ekonomiczne musi mieć 
swój początek w relacji ze Zbawicielem; musi 
opierać się na głębokiej modlitwie i ufności, że 
tylko Pan zna drogę. 

Gdy dzisiaj widzimy coraz większą nadzieję 
pokładaną w zbrojeniach, sojuszach militar-
nych i ludzkiej zapobiegliwości, tym bardziej 
powinniśmy zaangażować się w duchowy 
wymiar odrodzenia zarówno naszego narodu, 
jak i świata. Gwarancją prawdziwego pokoju 

jest ten panujący w ludzkim sercu, nie zaś 
strategia świata, o czym mówił papież 

Franciszek na kwietniowej audien-
cji generalnej. Sam Chrystus Pan 

mówił: „Z wnętrza bowiem, 
z serca ludzkiego pochodzą 

złe myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, 
podstęp, wyuzdanie, za-
zdrość, obelgi, pycha, 
głupota. Całe to zło 
z wnętrza pochodzi 
i czyni człowieka nie-
czystym” (Mk 7, 21-23).

Pokój, który przy-
niósł nasz Odkupiciel, 

jest zadaniem wielkiej 
wagi – wymaga zaparcia 

się samego siebie, wzięcia 
własnego krzyża, naślado-

wania Mistrza z Nazaretu i pój-
ścia za nim (por. Mk 8, 34). Nie 

jest to pokój, jaki daje świat, który 
wymaga przymknięcia oka na niektóre 

rzeczy w imię układu, jaki podjęli ludzie 
posiadający władzę. Jeśli chcemy stać się synami 
Bożymi, jeśli chcemy wprowadzać prawdziwy 
pokój na ziemi, to musimy wejść na drogę, która 
kosztuje – jest nią bezinteresowne oddawanie 
siebie dla drugiego na wzór Jezusa, który oddał 
samego siebie na krzyżu za każdego z nas.

W drodze do...
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Troszcząc się o uchodźców  
wywiad z o. Kazimierzem Piotrowskim CSsR

Od początku wojny, która nastała w Ukrainie, do naszego kraju przybyło już ponad trzy 
miliony uchodźców, a liczba ta nieustannie wzrasta. Są to osoby bardzo ubogie i opuszczone, 
które aktualnie potrzebują naszej pomocy i opieki. Jako redemptoryści – posłani szczególnie do 
ubogich i opuszczonych – staramy się reagować na znaki czasu. Z tego powodu w wielu miastach 
otwieramy swoje drzwi uciekającym przed wojenną pożogą i zapewniamy im naszą opiekę. Tak 
stało się w Tuchowie przy naszym domu zakonnym, gdzie również znajduje się seminarium. 
Uchodźców przyjęliśmy w domu pielgrzyma. Jednym z koordynatorów tej inicjatywy jest ojciec 
Kazimierz Piotrowski CSsR, z którym na ten temat dzisiaj porozmawiamy.

Być redemptorystąByć redemptorystą

Br. Krystian Grabowski CSsR: Szczęść Boże, 
ojcze! Bardzo cieszymy się, że możemy po-
rozmawiać na ten trudny temat. Na wstępie 
prosiłbym jednak, by ojciec powiedział kilka 
słów o sobie.

Ojciec Kazimierz Piotrowski: U progu 
mojego kapłańskiego życia wyjechałem na 
Ukrainę, gdzie pracowałem 6,5 roku. To tam 
poznałem język i kulturę. Po powrocie pra-
cowałem jako misjonarz, przez ponad dwie 
dekady zajmowałem się ekonomią Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. Po zakończe-
niu tej posługi powróciłem do pracy misyjnej 
oraz naukowej.

K.G.: Wspomina ojciec o swojej pracy na 
Ukrainie. Przez sześć lat nawiązał tam ojciec 
znajomości i przywiązał się do tamtych 
terenów. Jaka była reakcja ojca na wiadomość 
o rozpoczętej wojnie?

K.P.: Znam dobrze historię i wiem, jaką logiką 
posługuje się wojna. To są pewne rzeczy do 
przewidzenia. Wojna to uchodźcy, problemy 
społeczne, gospodarcze i militarne. Pierwszy 
raz po II wojnie światowej mamy do czynienia 
z tak dużym konfliktem zbrojnym. Wydaje się, 
że Rosja nie zrozumiała jednej podstawowej 
rzeczy: jeden człowiek nie może być władcą 
Europy i szantażować innych. Znając minione 

dzieje (szczególnie XX wieku) i obserwując to, 
co się aktualnie dzieje, nie jestem zaskoczony.

K.G.: Jakie były pierwsze myśli i plany 
dotyczące pomocy uchodźcom?

K.P.: Jakie? Najprostsze! Wykonałem telefony 
do moich przyjaciół, by jak najszybciej zebrać 
fundusze, ponieważ są takie sytuacje, że 
pieniądze będą potrzebne - czy to na lekarstwa, 
czy też na pomoc humanitarną. Wiadomą rzeczą 
jest, że tak ogromna zmiana i przemieszczenie się 
milionów ludzi będzie wymagało poniesienia 
odpowiednich nakładów. Społeczeństwo musi 
się zebrać razem, ponieważ nikt sam nie jest 
w stanie unieść kosztów takiego przedsięwzięcia 
- i tak się stało. Następnie przygotowaliśmy 
wszystko na przyjęcie uchodźców do Tuchowa. 
Przyjęliśmy czterdzieści pięć osób. Pochodzą oni 
prawie wszyscy ze wschodnich części, gdzie to-
czą się obecnie ciężkie walki; Donbas, Charków, 
Mariupol, Irpień itd. Są to przede wszystkim 
matki z dziećmi. Zorganizowaliśmy również kurs 
języka polskiego w naszym domu zakonnym, 
ale też prowadzimy taki kurs w Szkole Podsta-
wowej w Ciężkowicach i pomagamy prywatnie 
niektórym osobom w poznaniu naszego języka, 
tak się bowiem składa, że niektórzy chcą podjąć 
pracę i język jest potrzebny.

K.G.: Jacy są ludzie, których przyjęto pod 
klasztorny dach?

K.P.: To duża grupa osób, która nieustannie 
ewoluuje: niektórzy znajdują pracę, zmieniają 
miejsce zamieszkania. Dzisiaj, 29 kwietnia, 
kiedy przeprowadzamy ten wywiad, do domu 
przybyły cztery nowe osoby. Są to ludzie 
w różnym wieku, z różnymi problemami 
oraz chorobami. Mamy jedną niewidomą 
kobietę, jest też pani, która cierpi na porażenie 
mózgowe. Większość wyrwano ich z własnych 
domostw na terenie Donbasu. Z początku byli 
bardzo zagubieni, ale z czasem zaczęli u nas 
czuć się dobrze. Od początku zaznaczałem, 
by pamiętali, że tworzymy razem jedną, 
szczególną rodzinę. Atmosfera jest bardzo dobra. 
Uchodźcy współpracują ze sobą, dbają o dom 
i o siebie nawzajem.

K.G.: Jakie były ich największe potrzeby? 
Czego najbardziej oczekiwali? W jakim aspekcie 
wsparcie było im najbardziej potrzebne?

K.P.: Zakres problemów i potrzeb oczywiście 
jest duży. Pierwszą i najważniejszą jest potrzeba 
bezpieczeństwa i akceptacji, dokładnie tak, 
jak w rodzinie. Niezbędne są uśmiech, dobre 
słowo oraz zainteresowanie. Lekarstwem dla 
człowieka jest drugi życzliwy człowiek. Rzeczy 
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dla nas zupełnie zwyczajne, takie jak rozmowa, w tym momencie są 
na wagę złota. Pojawiają się również różne problemy materialne, takie 
jak kwestia zorganizowania lekarstw, ponieważ, jak już wcześniej 
wspomniałem, przyjeżdżają osoby chore. Wszystko to jest bardzo 
ważne, dlatego we współpracy ze służbą zdrowia staramy się zaspokoić 
również te potrzeby oraz kwestie prawne (związane m.in. z numerem 
PESEL i uzyskaniem pomocy). Jest mnóstwo do zrobienia, ale to tak, 
jak jest wszędzie - każdy człowiek ma różne problemy i bolączki.

K.G.: Spraw do załatwienia jest dużo, więc potrzeba wielu rąk 
do pracy. Proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie w kwestii 
pomocy? Czy inni chętnie się angażują w taki rodzaj wsparcia? Jak 
duża liczba ludzi pomaga?

K.P.: Zaangażowanie jest duże. Wielu chce pomagać choćby przez 
najdrobniejszy gest. Jeżeli chodzi o nasz dom zakonny, to chęć niesienia 
wsparcia jest spora. Ze względu na znajomość języka o. Ludwik Łabuda 
CSsR bardzo się udziela w tym dziele pomocy, pomaga O. Proboszcz, 
brat Kamil, inni Ojcowie i bracia pomagają w przeróżny sposób. Poza 
tym siostry józefitki, siostry służebniczki oraz świeccy w każdy możliwy 
sposób okazują swoją życzliwość. Należy też pamiętać o akcji zorga-
nizowanej przed przybyciem uchodźców - odbyła się bowiem zbiórka 
konserw dla Ukrainy. Wysłaliśmy ponad tonę żywności dla ludności 
na Ukrainie. Warto zaznaczyć, że my nie zatrzymujemy się jedynie 
na grupie tych, których przyjęliśmy. Wraz z Prowincją Warszawską 
Redemptorystów oraz Radiem Maryja organizujemy akcję wysyłki 
kolejnej partii żywności. Zainteresowanie jest duże. Wszystkie gesty 
życzliwości są po prostu piękne!

K.G.: Jak jest z kwestią wiary? Czy jako kapłani również dbacie 
o potrzeby duchowe tych ludzi?

K.P.: Osoby, które przyjęliśmy do nas, należą przede wszystkim 
do Cerkwi Prawosławnej. Dbamy o to, by miały dostęp do posługi 
duchowej. Przedstawiliśmy im wiadomości na temat możliwości 
przyjmowania przez nich sakramentów w Kościele katolickim. Ostatnio 
obchodziliśmy Wielkanoc według kalendarza juliańskiego. Wiedząc, 
że czas świąt jest wydarzeniem tkwiącym głęboko w ludzkim sercu, 
staraliśmy się zapewnić naszym gościom możliwość wzięcia udziału 
w liturgii wielkanocnej. Nawiązaliśmy kontakt z katedrą prawosławną 
w Gorlicach. Tamtejszy proboszcz, ks. mitrat Roman Dubec, przyjechał 
do nas, aby pobłogosławić pokarmy. Podaliśmy tę informację dalej 
i z tego powodu przyjechało do nas wielu prawosławnych z okolicy. 
Zadbaliśmy o to, aby ten, kto chce i ma możliwość, pojechał na liturgię 
w Gorlicach. Wiemy, jak bardzo ważna jest kwestia duchowa i jak 
mocno jest ona zapisana w mentalności; z tej racji podejmujemy 
wszelkie starania, aby zaspokoić również tę potrzebę.

K.G.: Tematem numeru naszego biuletynu seminaryjnego 
„Rodzina Odkupiciela” jest niesienie pokoju innym. „Błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój…” - jak nieść go do ludzi? Co pomaga 
w jego wprowadzaniu?

K.P.: Bardzo ważne jest to, by życzliwie zająć się człowiekiem: 
nie tylko w czasie wojny, ale zawsze! W momencie, kiedy okaże się 
dobroć i zainteresowanie, zaczynamy poznawać bliźniego. Wtedy 
odkrywamy jego potrzeby i otwierają się możliwości ich realizacji.

K.G.: Jak to się wpisuje w charyzmat redemptorystów?
K.P.: Uchodźcy są osobami, które znalazły się w sytuacji 

radykalnego opuszczenia od strony duchowej oraz materialnej, 
w związku z tym nie ulega najmniejszej wątpliwości, że są to ci, 
do których mamy pójść. To otwarci i wspaniali ludzie. Różnice 
wyznaniowe nie stanowią problemu, do takich właśnie ludzi 
jesteśmy posłani. Pan Bóg przyszedł do człowieka, aby go po 
prostu zrozumieć i otoczyć opieką. Jest to charakterystyczne dla 
Najświętszego Odkupiciela, a my czynimy to samo na jego wzór.

K.G.: Bieżąca sytuacja nieustannie zmienia się i rozwija. Jakie 
są perspektywy na przyszłość?

K.P.: Nikt z nas nie zna przyszłości, tylko Pan Bóg. Powiedziałem 
jedną rzecz do naszych gości: „Pamiętajcie, że sytuacja jest trudna, 
ale jest też szansą”.

K.G.: Może ma ojciec jakieś przesłanie na koniec do naszych 
czytelników? Spora część osób zastanawia się, w jaki sposób mogą 
pomóc. Czy ma ojciec jakieś rady?

K.P.: Wszystko wskazuje na to, że ta wojna będzie trwała jeszcze 
długo. Rzeczą szalenie ważną jest solidarność. Robiąc zakupy 
do domu, zróbmy trochę więcej i zanieśmy w miejsca zbiórek. 
Interesujmy się ludźmi, których spotykamy na chodniku - wskazanie 
drogi czy poinformowanie, o której jedzie autobus, jest bardzo 
potrzebne. Dobre słowo to kwestia niemalże kluczowa!



Królowa Pokoju   

o. Bogusław Augustowski CSsR
proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej

Matka Boża Tuchowska

Być redemptorystą
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Obraz Matki Bożej 
Tuchowskiej

Obraz pochodzi z drugiej 
poł. XVI w., jego autor jest 
nieznany. Mówi się o pol-
skim warsztacie malarskim. 
Jego wymiary są następu-
jące: 58,2 cm x 44 cm. Zo-
stał namalowany na desce 
lipowej o grubości 2 cm, 
tłustą temperą, na zapra-
wie kredowej. Przedstawia 
Maryję ukazaną do połowy 
postaci, trzymającą Jezu-
sa na lewym ręku. Twarz 
Matki Bożej jest młoda 
i piękna. Promienieje matczyną miłością i wy-
rozumiałością dla wszystkich ludzkich potrzeb.

Maryja w prawej ręce trzyma różę. Element 
róży był mocno podkreślany w historii kultu Mat-
ki Bożej Tuchowskiej. W ikonografii i twórczości 
benedyktyńskiej często nawiązywano do tego 
motywu. Maryja jawiła się jako Rosa Mystica – 
Róża Duchowna. Określenie to zawiera w sobie 
piękno duchowe Maryi, sferę Jej duchowego 
życia w zjednoczeniu z Bogiem. Maryja nie patrzy 
na Jezusa, ale swoimi szeroko otwartymi oczami 
spogląda na ludzi, na wchodzących do kościoła 
pielgrzymów. Ona nie chce zatrzymać Jezusa 
wyłącznie dla siebie, ale chętnie przekazuje Go 
ludziom. To zwrócenie się do ludzi mówi nam, 
że obraz przedstawia Maryję, Matkę Bożą – jako 
Matkę Odkupiciela człowieka.

Mały Jezus nie przytula się do Matki, jak to 
często ma miejsce na innych obrazach, ale wy-
chyla się do przodu, do ludzi. Prawą rękę trzyma 
na błękitnej kuli ziemskiej z postawionym na 
niej krzyżem, co oznacza panowanie Jezusa nad 
światem odkupionym Jego męką i śmiercią na 
krzyżu. Lewą dłonią pozdrawia ludzi, względnie 
zaprasza ich, zachęca, by się nie bali przybliżyć do 
Niego. Kompozycja całego obrazu jest tak ujęta, 
że kula ziemska znajduje się w samym centrum 

obrazu i kolorystycznie na 
nim dominuje. Ujęcie po-
staci Jezusa z kulą ziemską 
i krzyżem można interpre-
tować w myśl encykliki 
pt. „Redemptor Hominis” 
św. Jana Pawła II. Chodzi 
o to, że Jezus to nie tylko 
Redemptor mundi (Odku-
piciel świata), lecz także 
Redemptor Hominis, czyli 
Odkupiciel każdego czło-
wieka (por. RH 8). Jakże ta 
myśl jest bliska Zgroma-
dzeniu Redemptorystów.

Wymowa tuchowskiego sanktuarium
Mówiąc o pokoju, uświadamiamy sobie, jako 

ludzie wierzący w Boga, że prawdziwy pokój 
rodzi się w sercu czystym, pojednanym z Bogiem 
i z drugim człowiekiem. Historia wskazuje, że 
sanktuarium tuchowskie od początku swego 
istnienia było miejscem „powtórnych narodzin”, 
„narodzin z Ducha” (por. J 3,7-8), czyli miejscem 
przemiany człowieka, miejscem licznych spo-
wiedzi i nawróceń. Dają temu świadectwo 
benedyktyni w swoich książkach. Stanisław 
Szczygielski OSB w książce „Illibatae semel 
Matris…” (tytuł książki jest dłuższy i mówi 
o zbiorze i opisie niezwykłych łask Najświęt-
szej Tuchowskiej Niepokalanej, jedynie godnej 
Matki Odkupiciela, zawsze Dziewicy), wydanej 
w 1661 w Krakowie, pisał: „Do tej świątyni Bóg 
tchnął w umysły śmiertelnych ludzi, a dla tego 
miejsca dał tak wielkie lękiem przejmujące 
przekonanie o jego sakralności, że którykolwiek 
do owego świętego Domu Maryi się zbliżają, 
zdaje się im, że wchodzą nie tyle do świątyni 
Dziewicy Maryi, co do samej Boskiej Przebła-
galni. I rzeczywiście, Bóg tam i Błogosławiona 
Boża Rodzicielka w pewien przedziwny sposób 
pozwalają odczuwać swoją obecność. Gdy tu 
przybywają wielkie rzesze ludzi i rycerskie od-
działy wojskowe, (…) zawsze przed wejściem do 

Ojciec Święty Jan 
Paweł II, w ency-
klice „Redemptoris 

Mater”, pisząc o sanktuariach 
maryjnych, mówił, że są one 
miejscami, w których doko-
nuje się szczególne spotkanie 
z Matką Pana, z Tą, która jest 
błogosławiona, ponieważ 
uwierzyła (por. RM 28). Do 
takich miejsc, bez wątpienia, 
należy sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej. Jest ono 
wybranym miejscem doświad-
czania szczególnej obecności 
Najświętszej Maryi. Ta obec-
ność Maryi związana jest z kul-
tem cudownego obrazu Matki 
Bożej Tuchowskiej.
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dużo, zważywszy na fakt, że w 1662 r. miasto 
Tuchów liczyło tylko 193 osoby.

W czasie wojen kozackich i tatarskich do 
Tuchowa licznie pielgrzymowali małopolscy 
rycerze, podążający na wojenne zgrupowanie, 
by prosić Matkę Bożą Tuchowską o szczęśliwy 
powrót z wojny. Zaszywali oni w szaty Jej obraz-
ki, pocierali szable o ściany kościoła. Spomiędzy 
tych, którzy mieli przy sobie obrazki z Matką 
Bożą Tuchowską w bitwie pod Beresteczkiem 
(28-30 czerwca 1651 r.), żaden nie zginął. Takich 
cudownych wydarzeń było wiele. Po bitwach 
rycerze wracali w pielgrzymkach dziękczynnych 
za ocalenie lub szczęśliwy powrót z niewo-
li tatarskiej. Przynosili ze sobą srebrne wota 
i dziękowali Bogu u Jej obrazu. Podobnie było 
też podczas szwedzkiego „Potopu”, a i potem 
do końca ostatniej wojny w latach 1939-1945. 
Od buntu Chmielnickiego (1648 r.) nastąpiło 
powiązanie sanktuarium z historią Narodu.

Sanktuarium tuchowskie było i jest miejscem 
przemiany człowieka, było i jest szkołą maryjną. 
Tu ludzie uczyli się i nadal uczą naśladować 
Matkę Bożą. Pięknie to wyraził w jednym ka-
zaniu wielki czciciel Matki Bożej Tuchowskiej, 
arcybiskup Jerzy Ablewicz: „Długie wieki ma ten 
obraz Matki Bożej Tuchowskiej (…). W ciągu tych 
wieków klękali przed nim ludzie, którzy nie znali 
liter, nie umieli czytać ani pisać, ale przed nim 
uczyli się tego, co najważniejsze: naśladować 
Maryję, a przez Nią Jezusa. Przed nim w ciągu 
wieków klękali także ludzie, którzy umieli czytać 
i pisać, ludzie nieraz bardzo wykształceni i klęcząc 
przed nim, stawali się podobni do Maryi, a przez 
Nią do Jezusa”.

Warto sobie przypomnieć tę historię tuchow-
skiego sanktuarium i uświadomić raz jeszcze tę 
ewangeliczną prawdę, że autentyczny pokój 
może dać nam tylko Jezus - Książę Pokoju i Ma-
ryja – Królowa Pokoju, która nam Go zrodziła.

Być redemptorystąByć redemptorystą

świątyni, ogarnia wszystkich jakieś wewnętrzne 
przejmujące lękiem Boże wzruszenie, a gdy stąd 
odchodzą, rodzi się pragnienie ponownego znów 
przybycia. Tutaj też zagubieni duchowo ludzie 
powracają do pełnej równowagi”.

W 1893 r. obsługę sanktuarium objęli redemp-
toryści. Kontynuowali oni dawne tradycje, gor-
liwie pełniąc posługę w konfesjonale. Kronikarz 
zanotował: „Przystępowanie do sakramentu po-
kuty coraz liczniejsze. W zwykłe nawet niedziele 
musieli dwaj lub trzej obecni ojcowie przebywać 
w konfesjonale od rana do późnego wieczoru. 
W dni świąteczne Komunię św. musieliśmy 
udzielać jeszcze wieczorem o 6-tej, 7-mej lub 
później nawet (…) (post eucharystyczny obo-
wiązywał od północy). Poniósłszy takie ofiary, 
ludzie niekiedy głośno domagali się w kościele 
spowiedzi. W dni powszednie napływ był bardzo 
liczny, zwłaszcza przy sprzyjającej pogodzie (…). 
Ojcowie niemal nie wychodzili z konfesjonału. 
Z odległych miejscowości przybywają – niekiedy 
koleją – by u nas odprawić spowiedź generalną”. 
Takich pięknych i wymownych świadectw 
„powtórnych narodzin” w sanktuarium było 
i będzie zawsze wiele.

Pielgrzymki do Tuchowa
Początków pielgrzymowania do Tuchowa 

należy upatrywać już u progu XVII w. Przyczyną 
sprawczą pielgrzymek i odpustów był łaskami 
słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Sta-
nisław Szczygielski OSB pod rokiem 1597 pisze, 
że w Tuchowie „obraz zasłynął szczególnymi 
łaskami i odbiera cześć od licznie napływającego 
doń nabożnego ludu”.

Pierwszy cud zanotowano w 1604 r. To był sy-
gnał. Wiadomość o uzdrowieniu kogoś, o otrzy-
manej łasce, lotem błyskawicy rozchodziła się 
po okolicy i ludzie szli do Tuchowa, do Matki 
Bożej. Początkowo pielgrzymki przybywały 
z najbliższej okolicy. Z każdym rokiem było 
ich coraz więcej. W latach 20-tych XVII w., 
gdy okolicę nawiedziła zaraza, przychodziły 
pielgrzymki błagalne (m. in. z Tarnowa, Pilzna, 

Biecza) o oddalenie zarazy, a potem dziękczynne, 
przynosząc wota. Kiedy biskup Tomasz Oborski 
uznał obraz za cudowny, 27 VI 1642 r., nastąpił 
wspaniały rozwój sanktuarium i rozpoczął się 
ożywiony ruch pielgrzymkowy.

Marcin Melaniusz OSB, który urodził się 
w Tuchowie na przełomie XVI i XVII w., był 
wielkim czcicielem Matki Bożej Tuchowskiej. 
Jako kapelan pielgrzymów i kustosz tuchow-
skiego sanktuarium, widział liczne świadec-
twa otrzymywanych łask, które spisywał. 
Jest pierwszym kronikarzem sanktuaryjnym 
i pierwszym pisarzem sławiącym Cudotwór-
czynię Tuchowską. Rękopis kroniki zawiera 
opis 226 cudów i łask. W dziełku pt. „Wonność 
wdzięczna Roży Niebieskiej Panny Przenaj-
świętszej Maryi w kościele Tuchowskim” mówi 
o 5, a nawet 6 tysiącach przybywających piel-
grzymów, którzy tu się spowiadają i przyjmują 
Ciało Pańskie. Na tamte czasy było to bardzo 
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Chrześcijaństwo jest religią miłości, 
pokoju, nadziei i radości. Wszyscy 
święci Kościoła żyli w tym duchu. 

Życiową dewizą św. Franciszka z Asyżu były 
słowa: „Pokój i Dobro”. Kolejne, siódme bło-
gosławieństwo Jezusa, brzmi: „Błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Pokój jest 
opanowaniem siebie, uci-
szeniem duszy, rozumu 
i woli. To trud, ale i dar ła-
ski Bożej we współpracy 
z człowiekiem. Pokój musi 
mieć trzy wymiary: Boży, 
społeczny i osobisty. Po-
kój z Bogiem zostanie 
zachowany wtedy, gdy 
w naszym życiu nie bę-
dzie grzechu, który niszczy 
pokój w duszy i stanowi 
dysonans, niezgodę ze 
Stwórcą. Człowiek po-
winien być wierny Bogu 
i żyć z Nim w przyjaźni. 
Święty Paweł mówi: „Dostąpiwszy usprawiedli-
wienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 1).

Sakrament pojednania jest najwspanialszym 
źródłem uzyskania takiego pokoju, bowiem 
w pierwszym rzędzie jest spotkaniem z Jezu-

sem Chrystusem Zmartwychwstałym, który 
przyjmuje człowieka, przebacza mu i napełnia 
darem swej łaski, odnawiając z nim przymierze 
przyjaźni (to ze chrztu świętego) oraz na nowo 
zamieszkując w jego sercu. Pierwsi chrześcijanie, 
nieomal przez sześć wieków, sakrament pokuty 
nazywali „drugim chrztem”, który można w ży-
ciu wiele razy powtarzać, a to przecież podczas 

chrztu właśnie Chrystus 
zamieszkuje w człowie-
ku. To jest pierwszorzęd-
ne źródło wewnętrznego 
pokoju. Tylko osobowe 
spotkanie ze Zbawicielem 
leczy wszelkie choroby 
duchowe i zranienia. 

Następnie sakrament 
pokuty jest spotkaniem 
z Kościołem, którego 
znakiem widzialnym 
jest celebrans sprawu-
jący sakrament. Podczas 
spowiedzi penitent jedna 
się ze wspólnotą Kościoła, 

tzn. ze swoim bliskimi, dla których żyje, pośród 
których funkcjonuje i pracuje. W końcu sakra-
ment pojednania jest spotkaniem grzesznika ze 
sobą samym w głębi swojego sumienia, czego 
wyrazem jest przyznanie się do winy i wyznanie 
grzechów przed Chrystusem i Kościołem. Po 

Sakrament  
o. Kazimierz Fryzeł CSsR
wykładowca WSD w Tuchowie

takim przeżyciu człowiek napełniony jest głę-
bokim pokojem, który wyraża się w odnowio-
nej jedności z Bogiem, z Kościołem i własnym 
sumieniem. Jezus Chrystus, ustanawiając ten 
sakrament w Niedzielę Zmartwychwstania, dał 
nam najwspanialszy środek dla przywrócenia 
wewnętrznego pokoju, gdyż w naszej ludzkiej 
naturze tkwi najgłębsze pragnienie, aby wyznać 
to, co nas nurtuje, co czyni w nas wyrzuty 
sumienia i rodzi największy niepokój. Każdy, 
kto dobrze przeżywa sakrament pojednania, 
otrzymuje ten wspaniały dar pokoju, który 
uzdolnia nas do przekazywania go innym. 
Człowiek pojednany z Bogiem, Kościołem 
i samym sobą jest gotowy wprowadzać pokój 
wszędzie, nawet tam, gdzie tkwi zarzewie 
niezgody, podziałów czy walki. To przecież 
jest ten pokój Jezusa, o którym mówił On 
sam: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 
14, 27). Tylko człowiek napełniony takim po-
kojem zdolny jest wszędzie go wnosić: „Jeden 

drugiego brzemiona noście, i tak wypełniajcie 
prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2). 

Życie bardzo często wystawia nas na próbę: 
drugi człowiek ma swoje wady, rani nas lub 
krzywdzi. Wtedy nasze chrześcijaństwo zdaje 
trudny egzamin - trzeba umieć - z Bożą po-
mocą - przebaczyć, tak jak czyni to Chrystus 
wobec nas. Chrześcijanin nie powinien trwać 
w gniewie i żyć w niezgodzie, bo tam gdzie 
ona jest, będzie zawsze zarzewie niepokoju. 
Warunkiem pokoju jest wprowadzenie go 
najpierw w swoim sercu i sumieniu - być 
pogodzonym ze sobą, z tym, co nas spotyka 
w życiu. Nie można rozpaczać, buntować się 
wewnętrznie czy okazywać niezadowolenie, 
nie wolno narzekać, gdy nas spotyka jakaś 
przeciwność, niepowodzenie czy cierpienie. 
Należy przyjąć wszystko, co niesie życie, bo 
wszystko, co nie jest grzechem, pochodzi od 
Boga. Nie jest to łatwe, ale nasz Pan swoją łaską 
przychodzi człowiekowi z pomocą: „Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

„Błogosławieni,  
którzy wprowadzają  

pokój,  
albowiem oni  
będą nazwani  

synami Bożymi” 
(Mt 5, 9). 

pokuty i pojednania 
źródłem pokoju
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W sakramencie pokuty i pojednania otrzy-
mujemy także szczególną pomoc na trudniejsze 
momenty życia. Jest nią łaska daru nowego 
życia, poprzez którą Chrystus umacnia w nas 
to, co jest dobre, leczy zranienia i uzdalnia do 
przyjęcia trudniejszych chwil, a nawet cierpień. 
Po przeżyciu spowiedzi, już po udzieleniu roz-
grzeszenia, celebrans prowadzi dialog końcowy 
z penitentem, którego ostatnie zdanie brzmi: 
„Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju”. Jest 
to posłanie człowieka od kratek konfesjonału, 
aby sam żył w pokoju sumienia i serca i by 
wszędzie wnosił ten pokój. Chrześcijanin żyjący 
perspektywą wiecznego szczęścia w niebie nie 
może w życiu doczesnym czuć się nieszczęśliwy 
czy przegrany. Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój; błogosławieni ci, którzy potępiają 
wojny, krwawe porachunki i czynią wszystko, 
aby im zapobiec. „Schowaj swój miecz do po-
chwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od 
miecza giną” (Mt 26, 52) - powiedział Jezus 
w Ogrójcu podczas pojmania. 

Ojciec Święty Jan Paweł II 
nieustannie zabiegał o pokój 

między narodami, o rozwiązywanie konflik-
tów na drodze dialogu, nie za pomocą środków 
militarnych. Tak też czynią kolejni papieże. 
Pokój, o którym mówi Pan Jezus w swoim 
błogosławieństwie, nie polega tylko na braku 
wojny, na bezpieczeństwie zewnętrznym, na 
pokoju w rozumieniu świata. Jest pokojem 
innym, głębszym, opartym na Bogu. Święty Jan 
Paweł II w homilii o pokoju, wygłoszonej w To-
runiu w 1999 roku, mówił: „Chrystus - On jest 
naszym pokojem. Tak, Jezus jest pokojem, jest 
naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, 
jaka powstała po grzechu człowieka i pojednał 
z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na krzyżu. 
Na Golgocie zostało przebite włócznią Serce 
Chrystusa na znak Jego zupełnego daru z siebie, 
miłości ofiarnej i zbawczej, którą do końca nas 
umiłował. Oto dlaczego pokój Chrystusa jest 
inny niż ten, jaki sobie wyobraża świat. Pod-

czas gdy ludzie rozumieli pokój na 
płaszczyźnie doczesno-

ści, Chrystus 
m ó w i ,  ż e 
wypływa on 

z dóbr nadprzyrodzonych, że jest wynikiem 
zjednoczenia z Bogiem w miłości. Kościół żyje 
Ewangelią pokoju. Głosi ją wszystkim ludom 
i narodom. Niestrudzenie ukazuje drogi po-
koju i pojednania. Wprowadza pokój, burząc 
mury uprzedzeń i wrogości między ludźmi” 
(VII pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny). 
W każdej Mszy Świętej przekazujemy sobie 
znak pokoju. Niech będzie on wyrazem nasze-
go pokoju i pragnieniem posiadania go przez 
innych. Prośmy nieustannie Boga słowami 
Zachariasza: „Skieruj, Panie, nasze kroki na drogę 
pokoju” (por. Łk 1, 79).

Odważę się powiedzieć, że tym, czym jest 
niebo dla człowieka po śmierci, tym dla niego na 
ziemi jest dar pokoju. Słowo „pokój” już w swoim 
brzmieniu niesie wiele ciepła. To przeciwieństwo 
wojny w szerokim (politycznym) znaczeniu, 
ale tu chodzi także o pokój serca, we wnętrzu 
człowieka. Mówimy: „Mam spokojne sumienie, 
niczego mi nie wyrzuca”. Mamy poczucie dobrze 
spełnionego zadania. Nieraz, na łożu śmierci, po 
dobrej spowiedzi, ktoś mówi: „Teraz mogę odejść 

w pokoju” - gdy człowiek pojednał się z Bogiem 
i swoimi bliźnimi, gdy wybaczył w sercu wszelkie 
krzywdy i prosił o wybaczenie.

Sakrament pojednania jest zaliczony w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego do grupy sakra-
mentów odrodzenia. Owocne jego przeżywanie 
odradza nas na nowo do pełni życia w relacji 
z Bogiem, Kościołem jako wspólnotą i do naszego 
życia osobistego. Tylko człowiek posiadający no-
wość Bożego życia w sobie, sam jest przepełniony 
pokojem i może tym pokojem promieniować na 
otoczenie. Bez korzystania z tego sakramentu nie 
jest możliwa nowość i młodość życia, zarówno 
w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym, 
a gdzie brak nowości życia, tam brak pokoju, 
jedności i zgody, tam też zamiera Kościół.

Pan Jezus mówi dzisiaj: „Pokój mój daję 
wam”. Dar Chrystusowego pokoju to naj-
większy łaska od naszego Zbawiciela. Pomyśl 
teraz, czy dla ciebie może być coś ważniejszego? 
Zmartwychwstały Pan oczekuje na każdego 
w sakramencie pojednania, aby napełnić nas 
swoim pokojem.
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– Miłosierni Samarytanie  

Łukasz Malinowski CSsR, rok III

z Markowej  

Rodzina Ulmów 

Był mroźny i mglisty poranek 24 mar-
ca 1944 roku, gdy tuż przed świtem 
do Markowej przyjechali z Łańcuta 

niemieccy żandarmi wraz z granatową policją. 
Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Oprawcy do-
skonale wiedzieli, kogo mieli szukać. Wtargnęli 
do domu Ulmów. Rozległy się strzały. W ciągu 
kilkunastu minut z rąk okupantów zginęli wszy-
scy członkowie tej rodziny: Józef Ulma, jego żona 
Wiktoria (będąca w siódmym miesiącu ciąży), 
ich sześcioro dzieci oraz wszyscy ukrywający się 
w tym domu Żydzi (w sumie 18 osób).

Markowa, wieś położona w woj. podkar-
packim, w latach trzydziestych XX w. była licz-
ną osadą. Zamieszkiwało ją blisko 4.500 osób, 
z czego nieco ponad setkę stanowili przedsta-
wiciele społeczności żydowskiej. To tam w 1900 
roku urodził się Józef Ulma. Został zapamię-
tany jako propagator czytelnictwa, miłośnik 
nowinek technologicznych, nowator w po-
dejściu do uprawy i hodowli roślin w ogro-
dzie i sadzie, a przede wszystkim jako fotograf.  
Dwanaście lat później urodziła się Wiktoria 
Niemczak – przyszła żona Józefa. Po szkole po-
wszechnej uczęszczała na kilka kursów organizo-
wanych przez Uniwersytet Ludowy znajdujący 
się w sąsiedniej miejscowości. Zakochani Józef 
i Wiktoria pobrali się latem 1935 roku. Małżeń-
stwo Ulmów mieszkało w małym domku na 
obrzeżach wsi, w jej północno-wschodniej części. 

Doczekali się szóstki potomstwa: Stasia, Basi, 
Władka, Franka, Antka i Marysi; spodziewali 
się siódmego dziecka.

Wraz z wybuchem wojny większość mar-
kowskich Żydów została wywieziona i zamor-
dowana w niemieckim nazistowskim obozie 
zagłady w Bełżcu lub rozstrzelana na miejscu. 
Trwały „polowania” na ukrywających się, którzy 
usiłowali przeczekać łapanki w lasach i polach, 
budując schrony. Ulmowie mieli świadomość, 
że pomoc Żydom (zgodnie z dekretem Hansa 
Franka w tej sprawie z 15.10.1941 r.) stanie się 
pretekstem do zastosowania zbiorowej odpo-
wiedzialności, co oznaczało śmierć całej rodziny. 
Mimo to, prawdopodobnie w 1942 roku, przyjęli 
pod swój dach osiem osób: siostry Lejkę Didner 
i Gołdę Grünfeld wraz z małą córką tej dru-
giej - Reszlą (Reiszel) – wszystkie z Markowej; 
Saula Goldmana (używającego też nazwiska 
Rosengarten), a także jego czterech synów: Ba-
rucha, Mechela, Joachima i Mojżesza Fejwelów 
(wszyscy z Łańcuta). Wcześniej Goldmanowie 
ukrywali się u Włodzimierza Lesia, granatowego 
policjanta z okolic swojego rodzinnego miasta. 
Goldmanowie zostawili mu swój majątek, ale 
Leś przestał udzielać im wsparcia i nie chciał 
oddać mienia. Wtedy udali się do Ulmów. Ci 
znali Goldmanów, ponieważ Saul był rzeźnikiem, 
który pojawiał się w Markowej, by zakupić od 
gospodarzy żywy inwentarz i garbowane skóry. 

Cała ósemka przebywała na strychu domu Jó-
zefa przez ponad rok. Mężczyźni pomagali przy 
garbowaniu skór, piłowali deski i rąbali drwa 
na opał. Można tylko przypuszczać, w jakim 
napięciu i z jakimi obawami zmagała się rodzina 
Ulmów przez ten czas.

Osobą, która najprawdopodobniej wyda-
ła uciekinierów i ludzi ich ukrywających, był 
właśnie Włodzimierz Leś. O świcie 24 marca 
1944 r. w Markowej pojawiła się grupa kilku 
żandarmów niemieckich, kierowanych przez  
por. Eilerta Diekena. W jego oddziale znajdował 
się m.in. Józef Kokotta, niemiecki Czech ze Ślą-
ska Opawskiego, osoba znana w całym okręgu 
łańcuckim jako pałającą nienawiścią do Żydów 
i wszystkich tych, których uzna za podejrzanych. 
Porucznik Dieken miał do dyspozycji jeszcze 
Michaela Dziewulskiego, Gustawa Unbehenda 
i Ericha Wilde. Oprócz żandarmów wybrani 
zostali dwaj granatowi policjanci (w charak-
terze obstawy), w tym zapewne także Leś. Już 
po wdarciu się do sieni domu padły pierwsze 
strzały z karabinu wymierzone w sufit, w wyni-
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ku czego zginęły trzy osoby ukrywające się na 
strychu. Huk i krzyki obudziły domowników. 
Oprawcy wdarli się do izby mieszkalnej, inni 
natomiast ruszyli po resztę ukrywających się, 
którzy nie zginęli od pierwszej serii. Pozostali 
przy życiu Żydzi zostali wywleczeni przed dom 
i zastrzeleni, podobnie jak i rodzina Ulmów. 
„Patrzcie jak giną polskie świnie, które prze-
chowują Żydów”- tak miał powiedzieć podczas 
egzekucji Joseph Kokott. Akcja zakończyła się 
libacją alkoholową, plądrowaniem mieszkania 
i rozgrabieniem majątku. Najęci pod przymusem 
okoliczni chłopi wykopali dwie mogiły tuż przed 
domem. W jednej pochowali polską rodzinę, 
w drugiej zaś członków trzech rodzin żydow-
skich. Jeden z braci Józefa, Władysław Ulma, 
zapisał w relacji dla Żydowskiego Instytutu 
Historycznego: „W tydzień po tym wypadku 
ciała pomordowanej brata rodziny powkłada-
liśmy do trumien i wywieźliśmy na cmentarz. 
Ciała Żydów zabrała ekipa żydowska po wy-
zwoleniu”. Powtórny pochówek Żydów miał 
miejsce jesienią 1947 roku - wówczas zwłoki 

przeniesiono na leśną nekropolię nieopodal 
Przeworska, do przysiółku Jagiełła-Niechciałki.

Los oprawców był różny: Włodzimierz 
Leś został zastrzelony 10 września 1944 r.;  
dowódca oddziału, por. Eilert Dieken, uciekł do 
Niemiec, gdzie po wojnie był szefem komisariatu 
policji w Esens w północnych Niemczech. Zmarł 
w 1960 roku, będąc na policyjnej emeryturze; 
nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Józef 
Kokott w 1957 r. został rozpoznany w Czecho-
słowacji i ekstradowany do Polski. Uznano go 
winnym wszystkich postawionych mu zarzu-
tów i skazano na karę śmierci, jednak wyroku 
nie wykonano - zmieniono go na dożywocie, 
by później obniżyć karę do 25 lat pozbawienia 
wolności. Ostatecznie Kokott zmarł w więzieniu 
w 1980 r. Losy pozostałych żandarmów oraz 
policjanta granatowego będącego świadkiem 
zbrodni nie są znane.

Pamięć o heroicznej postawie Ulmów oraz 
o zamordowanych wraz z nimi Żydach była 
żywa w Markowej. Doceniając ich poświęce-
nie, 13 września 1995 r. Instytut Yad Vashem 

w Jerozolimie uhonorował pośmiertnie Józefa i Wiktorię tytułem Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. 17 września 2003 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga otworzył proces 
beatyfikacyjny 122 polskich męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znaleźli 
się Józef i Wiktoria Ulmowie, ich sześcioro dzieci oraz siódme nienarodzone. 

 W 2010 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odzna-
czył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 r. lokal-
na społeczność Markowej odsłoniła pomnik dedykowany pomordowanym, 
natomiast w marcu 2016 r. oficjalnie otwarto tam Muzeum Polaków Ratujących Żydów  
im. Rodziny Ulmów. 20 lutego 2017 r., Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zezwoliła na 
przejęcie prowadzenia procesu rodziny Ulmów przez archidiecezję przemyską. Dalsze starania 
o ich beatyfikację są prowadzone odrębnie, a im samym przysługuje tytuł „Sług Bożych”. Od 
2018 roku, w 74. rocznicę tragicznych wydarzeń z Markowej, decyzją Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 24 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących 
Żydów pod okupacją niemiecką. 

Czytając tę historię, można zadać pytanie: skąd w tej rodzinie taka wewnętrzna siła do 
tego, by mimo niebezpieczeństwa utraty własnego życia nieść pomoc i próbować ratować 
życie innych? Ulmowie żyli Pismem Świętym i słowa w nim zawarte wprowadzali w swoją 
codzienność. Potwierdzeniem tego jest Biblia odnaleziona już po egzekucji w ich domu. Są 
w niej osobiste notatki i dopiski (w tym podkreślona na czerwono przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie). 

Dzięki Józefowi i jego bliskim, ta ewangeliczna przypowieść urzeczywistniła się w dziejach 
ludzkości kolejny raz. Swoją heroiczną postawą Ulmowie wypełnili to, do czego Jezus zapra-
sza każdego z nas. Udzielając schronienia tym, którzy chcieli ocalić swoje życie, tak naprawdę 
pomogli samemu Chrystusowi, zgodnie ze słowami Ewangelii wg św. Mateusza: „(…) Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 
Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że czyny miłosierdzia są źródłem prawdziwego, Bożego pokoju.
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Pokój w obliczu cierpienia   
wywiad z rodziną śp. Marcela

Br. Jakub Ciepły CSsR: Kiedy zaczęła się 
przygoda Marcela z Duszpasterstwem Powołań?

Jan i Małgorzata Wójcik (rodzice): To było 
latem 2018 roku. Marcel miał wtedy 14 lat i był 
za młody na rekolekcje, ale ojcowie z Dusz-
pasterstwa Powołań, widząc jego pragnienie, 
pozwolili mu przyjechać już w czasie tam-
tych wakacji.

J.C .: Marcel pojechał na rekolekcje i od razu 
złapał bakcyla, prawda?

J.M.W.: Syn zawsze bardzo cieszył się każ-
dym wyjazdem z redemptorystami. Do kiedy 
tylko pozwalały mu warunki i zdrowie, nie 
omijał żadnych spotkań, jeździł systematycz-

nie - zarówno na rekolekcje, jak i na weekendy 
powołaniowe. Kiedy wizyty w szpitalu nakła-
dały się na terminy spotkań z ojcami, był tym 
bardzo sfrustrowany.

O. Artur Pruś CSsR: Marcel zawsze był na 
bieżąco ze sprawami naszego zgromadzenia, 
a szczególnie Duszpasterstwa Powołań. Oprócz 
swojego brata Miłosza, zaprosił do udziału 
w wyjazdach i rekolekcjach jeszcze wielu ko-
legów. Tam, gdzie przebywał, zawsze wprowa-
dzał dobrą i radosną atmosferę. Miał świetne 
poczucie humoru i zawsze potrafił opowiedzieć 
dobrą anegdotę – nieraz żartowaliśmy, że nadaje 
się z tym na redemptorystę. Był także bar-

dzo lubiany i nadal jest ciepło 
wspominany przez pozostałych 
członków naszego duszpaster-
stwa. Niezwykle cenił Tuchów 
- zarówno nasz dom zakonny 
i seminarium, jak i sanktuarium 
- dom Matki Bożej Tuchow-
skiej, która była bardzo ważna 
w jego życiu, w wielu trudnych 
momentach przychodząc mu 
z pomocą. Pamiętam, jak z oj-
cem Stanisławem Paprockim 
odwoziliśmy chłopaków po 
rekolekcjach i zajechaliśmy 
z nimi (w tym także z Marce-
lem) do Tuchowa. Ojciec Sta-
szek wypytywał go wtedy, co 
u niego, zagadnął też o sprawę 
choroby i leczenia. Marcel po-
kazał wtedy o. Stanisławowi 
na bazylikę i powiedział: „Tu 
jest moja najlepsza Lekarka. 
Ona już wie najlepiej, co i jak”.

J.M.W.: Cały czas żył tymi 
sprawami i dużo o tym opo-
wiadał. Kiedy pytaliśmy go 
o odczucia po powrocie z Lu-
baszowej czy z innych wyjaz-
dów powołaniowych, zawsze 
odpowiadał, że było mu tam 
dobrze. Chciał brać udział we 
wszystkim, co organizowali oj-
cowie, co niestety uniemożli-
wiał mu stan zdrowia. Wiemy 
też, że na pewno chciał wstą-
pić do redemptorystów. Gdy 
zaczynał swoją szkołę fryzjer-
ską, nie chciał przystępować do 
matury. Od pewnego jednak 
momentu zmienił zdanie i po-
wtarzał: „Muszę mieć maturę!”. 
To nas oczywiście cieszyło. Nie 
mówił nam wprost, jakie wiążą 

Wszędzie, gdzie był, wprowadzał radość i pokój. Uczył nas, jak z wiarą radzić sobie z najtrud-
niejszymi momentami w życiu… Marcel Wójcik, bo o nim mowa, zmarł 30 listopada 2021 roku na 
chorobę nowotworową. Ten wspaniały młody człowiek był blisko związany ze Zgromadzeniem 
Redemptorystów i aktywnie uczestniczył w akcjach Duszpasterstwa Powołań naszej prowincji. 
Zarówno on, jak i jego bliscy, są częścią naszej rodziny redemptorystowskiej, starającej się żyć 
duchowością św. Alfonsa Liguoriego. Zaszczytem i przywilejem dla naszej redakcji była moż-
liwość rozmowy z rodziną Marcela: tatą Janem, mamą Małgorzatą i braćmi Adrianem i Miło-
szem, a także wspomnienie jego pięknego życia i poznanie mocy świadectwa wiary, jakie dał 
w trudnym czasie choroby. 
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się z tym zamiary, ale my wiedzieliśmy, że on 
ma swoje plany.

A.P.: Z Marcelem wiele rozmawialiśmy o ży-
ciu zakonnym: czy to na rekolekcjach, czy przy 
innych okazjach. Zdradzał, że myśli o wstąpie-
niu do zgromadzenia, tak przecież mu bliskiego. 
Ta myśl zrodziła się w nim naturalnie. Kiedy 
jego stan się pogarszał, myśleliśmy z ojcem 
Szczepanem, obecnym duszpasterzem powo-
łań, aby włączyć Marcela do grona naszych 
oblatów [oblat - osoba świecka, włączona 
oficjalnie do rodziny zakonnej danego zgro-
madzenia, uczestnicząca w jego duchowych 
dobrach], niestety nie zdążyliśmy. Jednak, jak 
to powiedział magister nowicjatu, o. Łukasz 
Listopad, Marcel w swym sercu żył jak re-
demptorysta, był cały czas obok nas. Znakiem 
tego, że, jak wierzymy, jest przy nas również 
po przejściu do wieczności, jest pas od habi-
tu redemptorystowskiego wraz z różańcem, 

który o. Listopad włożył do trumny Marcela 
w dniu pogrzebu.

J.C .: Jakim synem i bratem na co dzień 
był Marcel?

J.M.W.: Nigdy nie było z nim nudno, nie 
znosił pustki. Zawsze musiał coś wymyślić, 
ciągle wnosił do naszego życia energię 
i uśmiech. W domu dzięki niemu ciągle było 
gwarno, gdyż Marcel chętnie zapraszał do siebie 
kolegów. Był bardzo towarzyski. Jako syn był 
wspaniały: bardzo chętnie pomagał, bez po-
trzeby przypominania mu o obowiązkach. Jego 
pasją były mechanika i technika. Pasjonował 
się motoryzacją oraz rowerami. Zawsze razem 
naprawialiśmy je i podłączaliśmy do nich silniki, 
a właściwie to Marcel sam je składał. Służył też 
przy ołtarzu jako ministrant (od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej).

Adrian Wójcik (starszy brat): Jak to między 
braćmi, czasami bywało ostro, czasem się trochę 

pokłóciliśmy, ale zawsze dobrze się to kończyło. 
Zresztą, tata zawsze czuwał i reagował, gdy 
działo się źle. W gruncie rzeczy był to wspaniały 
brat. Wszystkim się dzieliliśmy, ufaliśmy sobie. 
Kiedy mieliśmy jakieś kłopoty i problemy, to 
staraliśmy się sobie nawzajem pomagać.

Miłosz Wójcik (młodszy brat): Mieliśmy 
swoje wspólne tematy i tajemnice. Razem robi-
liśmy dużo świetnych rzeczy na zewnątrz, przy 
sprzęcie samochodowym i rowerach. Razem też 
jeździliśmy naszym autkiem - buggy. Oczywi-
ście, czasem bywało tak, że się pokłóciliśmy, ale 
tak po dziesięciu minutach wszystko wracało 
do normy. 

J.C .: Dochodzimy do trudnego momentu 
w naszej rozmowie. Pewnego dnia pojawiło się 
nad waszą rodziną widmo choroby Marcela...

J.M.W.: Marcel wiele chorował przez całe 
swoje życie. Nowotwór spadł na nas w 2020 
roku, wtedy zdiagnozowano u Marcela guz 
na jelicie cienkim. Tego samego dnia odbyła 

się pilna operacja wycięcia fragmentu jelita. 
Marcel wrócił do formy. Miał apetyt, wszystko 
się pięknie goiło. Po miesiącu zadzwonili z Kra-
kowa. Prosty komunikat: natychmiast zgłosić 
się na onkologię. Kiedy to usłyszałem, telefon 
wypadł mi z ręki, bo już wiedziałem, co to ozna-
cza. Pojechaliśmy. Zlokalizowano przerzuty na 
otrzewnej i skierowano nas w trybie pilnym 
do Gdańska. Operacja była trudna. Stosowa-
no nowe metody, lekarze robili co mogli, ale 
jak sami powiedzieli - w pewnym momencie 
musieli się zatrzymać, żeby nie pogarszać sy-
tuacji. To był wrzesień 2020, od tego czasu już 
ciągle towarzyszyła nam chemioterapia, którą 
syn przechodził w Krakowie - łącznie chyba 
trzynaście cykli. Niestety, sytuacja zaczęła się 
pogarszać, lekarze już wtedy brali mnie do gabi-
netów i przygotowywali na najgorsze. Wprost 
mówili, że teraz trzeba być już gotowym na 
wszystko. Na koniec mnie zapytali, czy chcę, aby 
Marcelka wzięli na OIOM, czy może chciałbym 
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go zabrać do domu. Zdecydowaliśmy, że Marcel 
ostatnie dni spędzi w domu, przy swoich. Był 
świadomy do ostatniej chwili. Jeszcze niedługo 
przed śmiercią rozmawiał przez telefon z rodziną, 
przeglądał wiadomości w internecie.

A.P: Dwie godziny przed śmiercią dał ser-
duszko na Facebooku na grupie modlitewnej, 
gdzie był post z prośbą o modlitwę za niego, 
był więc z nami dosłownie do samego koń-
ca. Sam mówił, że to, co go zawsze trzymało, 
to była wspólna modlitwa oraz Eucharystia. 
Do ostatniego dnia prosił o Komunię Świętą. 
Wieczorem 29 listopada, w poniedziałek, byłem 
u Marcela ostatni raz. Na koniec spotkania, po 
wspólnej modlitwie z rodziną, gdy już się że-
gnaliśmy (jak się miało okazać - po raz ostatni 
w tym życiu), powiedział do mnie: „Jeszcze 
Komunia!”. Ponieważ tego dnia nie wziąłem 
ze sobą Najświętszego Sakramentu, odparłem: 
„Jutro przyjadę, a dziś w sercu przyjmij Pana 
Jezusa duchowo”. Do ostatniej chwili Chrystus 
liczył się dla niego najbardziej.

J.C .: Podobno postawa Marcela, bardzo od-
ważna, dla wielu ludzi okazała się wielką inspi-
racją. Ponoć ciągle zgłasza się ktoś nowy, kogo 
historia tego wspaniałego młodego człowieka 
umocniła i poruszyła.

J.M.W.: Marcel nigdy nie wstydził się swo-
jej wiary. Nosił chętnie koszulki z religijnymi 
nadrukami, te, które otrzymał na rekolekcjach 
u redemptorystów. Raz pani pielęgniarka po-
radziła mu, aby zdjął takie ubranie, bo lekarz, 
który miał go leczyć, słynął ze swojej lekcewa-
żącej postawy wobec religii. Marcel nie dał się 
przekonać i na moje pytanie odpowiedział, że 
zostaje w „religijnej” koszulce.

A.P.: Jego życie i choroba były i są nadal dla 
wielu motywacją do tego, by zdać sobie spra-
wę, po co i jak wierzyć. O modlitwę za Marcela 
poprosiliśmy nie tylko cały świat redemptory-
stowski, ale także wielu naszych przyjaciół. Ta 
modlitwa za niego zmieniała mnóstwo osób. 
Wielu ludzi, modląc się za Marcela, czuje, że 

ma to wielki sens, że będąc u Boga, może on 
wstawiać się za nami. Swoim mężnym zno-
szeniem cierpienia i postawą wiary przepro-
wadził prawdziwą misję. Nie bał się przyznać 
do Jezusa, wiedział, ile zawdzięcza wierze, Panu 
Bogu i kochającym rodzicom, którzy mu tę 
wiarę przekazali.

J.C .: Czy choroba syna zmieniła Państwa 
podejście do życia i wiary?

J.M.W.: To doświadczenie bardzo pogłębiło 
naszą duchową więź z Bogiem. Czasem było mi 
trochę wstyd, jak wielu rzeczy nauczyłem się 
w tych kwestiach od Marcela. Jest jednak jakiś 
bunt w człowieku. Pytanie - dlaczego zmarł, 
dlaczego odszedł Marcelek, mój syn...

A.P.: Pociecha płynie ze świadomości, że Pan 
Bóg na pewno wyprowadzi z tego cierpienia 
jakieś większe dobro dla każdego z nas, dla tych, 
którzy znali Marcela, którzy o nim słyszeli. Bóg 
nie pozwoli, by to cierpienie pozostało bezowoc-
ne. Pamiętam, jak jeden młody człowiek w dzień 
pogrzebu Marcela, tuż przed Mszą, podszedł do 
mnie i powiedział: „Ojcze, długo nie byłem do 
spowiedzi (ponad dwa lata), ale wiem, że dziś 
potrzebuję przyjąć Komunię, że dziś coś zmieniło 
się w moim życiu, zaczyna się na nowo…”. Dla 
mnie ta sytuacja była jasnym znakiem, że już 
wtedy Pan Bóg posłużył się osobą Marcela dla 
nawrócenia tego konkretnego chłopaka.

A.W.: Przez to wszystko zdałem sobie sprawę 
z tego, że Marcel nie wstydził się swojej wiary. 
Ja wiem o sobie samym, że nie jestem nawet 
w połowie tak odważny w tej materii, co mój 
brat. Coraz częściej po jego śmierci łapię się na 
tym, że lekcja, jaką mi daje, jest taka, że nie 
wolno się wstydzić. 

M.W.: Jeździliśmy często w trasy rowerami 
z silnikiem, razem jeździliśmy na quadzie i na-
szym buggy. Kiedy tak szusuję tym autkiem 
teraz, myślę, że on jest koło mnie, jest na pewno 
i... czuję się bezpieczniej. Wierzę, że jest zawsze 
z nami i czuwa.

Katarzyna Borejko
pątniczka Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej

Błogosławione  

pielgrzymowanie

Mówi się, że pielgrzymka na Jasną 
Górę to tak zwane „rekolekcje 
w drodze”. I tak jest rzeczywiście, 

ale powiedziałabym nawet więcej - to wejście 
w inny wymiar naszego życia. W Polsce jest 
wiele miejscowości, większych i mniejszych, 
które co roku, zwłaszcza w okresie wakacyj-
nym, pielgrzymują pieszo do tronu Matki Bożej 
Częstochowskiej. Wśród nich jest grupa Salva-
tor – Redemptor z Elbląga, która wyrusza na 
piętnastodniowy szlak pątniczy. 

Pielgrzymka ta jest niesamowitym doświad-
czeniem i spojrzeniem na życie zupełnie inaczej. 
Jak już wspomniałam wcześniej, to wejście 
jakby w inny świat, którego chyba każdy z nas 
w głębi duszy szuka: miłości, radości, nadziei 
i pokoju. W natłoku codziennych spraw je-
steśmy bardzo zabiegani, zamartwiamy się 
tysiącem drobiazgów i nawet nie mamy czasu, 
żeby się zatrzymać, odetchnąć i pomyśleć. Na-
wet przed pielgrzymką jest milion kwestii do 
załatwienia: pojawiają się niepewność i nie-

pokój, czy dam radę, czy dojdę, czy podołam 
przez tyle dni… I nagle wchodzi się w grupę 
z redemptorystami i salwatorianami i od razu 
czujesz się jak w rodzinie, jak w domu, znika 
cały niepotrzebny stres. Zaczyna się wędrówka, 
która bardzo szybko zmienia życie i spojrzenie 
na wszystkie sprawy, kłopoty i zmartwienia.

Każdy na pielgrzymkę wyrusza z osobistym 
bagażem różnych doświadczeń życiowych oraz 
problemów, każdy też idzie z osobistą intencją, 
a często jest też tak, że niesie prośby swoich 
bliskich. W miarę upływu czasu, wraz z na-
stępnymi dniami, coraz bardziej odczuwa się 
działanie Pana Boga, który wypełnia serca po-
kojem. Zyskuje się coraz większą świadomość 
i pewność tego, że ten wysiłek i modlitwa mają 
sens i nie są bezcelowe. Im więcej kilometrów 
za nami (a jest ich sporo, bo ponad pięćset), 
tym bardziej odczuwa się pokój we wszystkich 
wymiarach swojego istnienia. Tego doświad-
cza się już od pierwszych kroków, np. wtedy, 
kiedy masz wielką ochotę na coś zimnego, bo 
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jest straszny upał i nagle patrzysz, a tu ludzie przy drodze wyszli 
z zimnym kompotem, colą czy innymi napojami. Gdy dochodzi się 
na postój i marzy się o arbuzie albo innych pysznościach, one już 
tam czekają... Te najmniejsze, najprostsze rzeczy i gesty sprawiają, 
że czujesz, że nie musisz się troszczyć i martwić o wiele, bo Pan Bóg 
już o wszystko się zatroszczył przez posługę wielu wspaniałych osób 
z różnych miejscowości. 

Dla mnie pięknym świadectwem było to, że ojciec redemptorysta 
podbiegał do ludzi, który wyszli na drogę, by spotkać się z pielgrzy-
mami i błogosławił ich, robiąc krzyżyk na czole każdego z obecnych. 
Wtedy w oczach dorosłych było widać ogromną ulgę i pokój, jakby 
ich ciężary zostały z nich zdjęte, a u dzieci niesamowitą radość. Te 
oczy pełne pokoju widać było u tych, których mijaliśmy, a którym 
tzw. „siostra obrazkowa” rozdawała obrazki z wizerunkami różnych 
świętych. Kiedy dochodzi się na noclegi, od pierwszego dnia okazuje 
się, że czekają już na nas gospodarze, aby nas przyjąć do swoich 
domów czy szkół. Mało tego, oni sprawiają, że czujesz się wręcz 
bardzo wyczekiwany i znów ogarnia cię wielka radość i pokój. To 
codzienne doświadczenie pokoju sprawia, że te wszystkie sprawy, 
które zostawiło się w domu, nabierają innego znaczenia, a właściwie 
to bardziej my zaczynamy na nie patrzeć zupełnie inaczej - lepiej. 

Pielgrzymka jest dla mnie czasem, w którym doświadczam tego, 
jak mało potrzeba, aby nieść ten pokój innym. Brzmi to bardzo 
poważnie, wręcz górnolotnie, ale tak rzeczywiście jest, ponieważ 
każdy go potrzebuje. Kluczem do tego wszystkiego jest Chrystus. 
Niesienie Boga bliźnim jest najlepszym i najbardziej sprawdzonym 
sposobem, aby im pomóc. Wędrówka na pątniczym szlaku to idealny 
czas do realizacji tego zadania. Spójrzmy na uczynki miłosierdzia: 
głodnych nakarmić, spragnionych napoić, strapionych pocieszać 
i tak dalej - to wszystko dokonuje się właśnie wtedy. To, co jest dla 
mnie najpiękniejsze, to modlitwa, którą niesiemy za naszych bliskich 
oraz za ludzi, których spotykamy: za tych, którzy ofiarują nam swoje 
niepokoje, abyśmy się za nich modlili. To jest prawdziwe niesienie 

pokoju, które daje mi ogromną satysfakcję.
Pielgrzymka to taki stan, w którym przynosi się 

pokój, a jednocześnie jeszcze więcej się go 
otrzymuje i uczy nieść w codzienności 

poprzez najprostsze gesty – czysta sym-
bioza! Piętnaście dni niesamowitej 

drogi w Bożym pokoju, którego 
warto doświadczać jak najczę-

ściej, zwłaszcza wtedy, gdy 
towarzyszą ci redemptoryści.

Monika Tomaszek
dziennikarka portalu Radia Maryja

Dziennikarska odpowiedzialność 
za drugiego człowieka  

Niepewność, obawa, strach. Nasze 
serce wypełnia niepokój. Paraliżuje 
nas. Na własną rękę pragniemy 

odnaleźć wewnętrzny spokój, często po drodze 
się gubiąc. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak 
naprawdę jest on na wyciągnięcie ręki - nawet 
w czasie wojny. Musi-
my tylko spojrzeć głę-
biej i przedrzeć się przez 
medialny szum.

Co kilka minut poja-
wiają się komunikaty 
w mediach: „Zmarło 
57 osób”; „Tragiczna 
sytuacja”; „471 osób 
hospitalizowanych”; 
„Z pandemii już nie 
wyjdziemy” - oczywi-
ście to wszystko dru-
kowanymi literami 
i najlepiej na czerwo-
no. Niech każdy drży 
o jutro na samo słowo 
„COVID-19” i nie wychodzi z domu; ostatecznie 
po szczepionkę czy do sklepu, ale nie do kościoła! 
Sianie zamętu jest chlebem powszednim dla 
mediów, które zamiast na dobro człowieka, 
nastawione są na zysk - byle się klikało! A gdzie 
odpowiedzialność za ludzi i przekazywanie im 
prawdy w odpowiedzialny sposób? Gdzie od-

powiedzialność za słowo? Jednocześnie blokuje 
się informacje, które mogłyby pomóc drugiemu 
człowiekowi, dać mu nadzieję. Radio, telewizja 
oraz internet wykorzystują niewiedzę odbior-
ców, którzy są przekonani, że wszystko, co poda-
ją mass media, jest prawdą. Gdy wydawało się, 

że COVID-19 zostanie 
z nami już na zawsze 
- jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki 
zniknął z przestrzeni 
publicznej. Znalazła się 
nowa pożywka: wojna. 
I medialna machina ru-
sza od początku...

Nie chodzi o to, by 
nie podawać wiado-
mości, przemilczać, 
udawać, że nic się nie 
dzieje, aby nie wzbu-
dzać niepokoju. Nie. 
Trzeba jednak informo-
wać mądrze. W szale 

gorących tematów odpowiedzialny dziennikarz 
nie zapomina, że celem przekazywania wiado-
mości nie jest szybkość w jej nadaniu i wywo-
łanie szoku u odbiorców, ale dobro drugiego 
człowieka. Zapewne znamy osoby, które pa-
nicznie bały się wyjść z domu w czasie epidemii 
koronawirusa, a na wieść o wojnie histerycznie 

Pokój w czasie wojny. 
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obawiają się o przyszłość. 
Ja takie znam. Czy jednak 
rzeczywiście sytuacja jest 
tak beznadziejna? Media 
stwarzają fałszywą rzeczy-
wistość. Trudno zachować 
pokój w sercu, jeśli nie ma 
się trwałej relacji z Bogiem 
i nie przystępuje się do sa-
kramentów, bo skąd brać 
siłę, jeśli nie czerpiemy ze 
Źródła? Tym bardziej trzeba zdawać sobie spra-
wę, że informowanie to formowanie: wiąże się 
z rozwojem dobra, które rodzi jedność, zaufanie 
i właśnie pokój. Papież Benedykt XVI mówi: 
„Pokój nie jest marzeniem, nie jest utopią: jest 
możliwy. Nasze oczy muszą widzieć głębiej, pod 
powierzchnią pozorów i zjawisk, aby dostrzec 
rzeczywistość pozytywną istniejącą w sercach” 
- i dodaje, że człowiek czyniący pokój to ten, 
który szuka dobra drugiego, pełnego dobra 
duszy i ciała, dziś i jutro.

Należę do zespołu portalu Radia Maryja od 
dobrych kilku lat. Swoją drogą, nie spodzie-
wałam się, że życie przyniesie mi tyle Bożych 
uśmiechów. Wychowałam się, czytając „Anioła 
Stróża”; w domu obecny był „Nasz Dziennik”. 
Uczestniczyłam we wszystkich możliwych kon-
kursach – wysyłałam prace plastyczne, rozwią-
zywałam krzyżówki. Przez myśl mi nie przeszło, 
że przy ul. Żeligowskiego 16/20 w Warszawie, 
gdzie znajduje się siedziba tych dwóch pism, 
będę odbywać swoje pierwsze dziennikarskie 
praktyki w ramach studiów w Toruniu. Czy-

tałam także miesięcznik „W Naszej Rodzinie”, 
a kilkanaście lat później uczęszczałam na zajęcia 
z Szymonem Cieślarem – redaktorem naczelnym 
tego pisma i należałam do prowadzonego przez 
niego chóru. Obecnie współtworzę wspomina-
ny miesięcznik, co daje mi niezmierną radość.

Dziennikarstwo to ciągłe czuwanie. Gdy inni 
używają eufemizmu „aborcja” czy „eutanazja”, 
ty stale musisz dbać o słowo i przypominać, że 
nie jest to „zabieg przerwania ciąży” czy „pomoc 
w odejściu”, ale zabójstwo człowieka. Bez wła-
ściwie uformowanego sumienia wpadniemy 
w pułapkę współczesności, jaką jest przesuwa-
nie granic. Nasze uśpienie sprawi, że będziemy 
używać modnej dziś nowomowy i błędnych 
definicji. Zamiast wprost mówić o grzechu śmier-
telnym, zaczniemy używać zwrotu „małżeństwo 
homoseksualne”, choć czegoś takiego nie ma. 
Dziennikarstwo, które uprawiam, to przede 
wszystkim ciekawa przygoda. Nie sposób ogar-
nąć dobra, które dzieje się na świecie. Skupia-
my się na złu, bo jest krzykliwe, ale to dobra 
jest więcej. Szczególnie kocham informować 

o małych, nie podejmowanych przez 
inne media inicjatywach patriotycznych 
czy pro-life. Zwykli ludzie, nie rzucający 
się w oczy - to oni, małymi kroczkami, 
zdeterminowani, budują Boży świat. 
„Błogosławieni, którzy wprowadzają po-
kój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi” (Mt 5, 9). A Ty? Wprowadzasz 
pokój czy dzielisz?

Młodzi młodym
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Pewnego wieczoru zadzwonił mój telefon. W słuchawce 
rozpoznałem głos o. Tomasza z naszej parafii. Zaprosił on 
mnie na rekolekcje powołaniowe z redemptorystami, 
które miały się odbyć w Bardzie w dniach od 31 stycznia 
do 4 lutego. Początkowo nie wykazywałem chęci, ale 
zdecydowałem się pojechać – i nie żałuję. Czuję nawet 
pewien niedosyt, co moim zdaniem świadczy o świetnie 
spędzonym czasie. 

Podczas wyjazdu poznałem wiele ciekawych i życzliwych osób. Rekolekcje 
głosił dla nas ojciec Aleksander Ćwik. Oparte były one na biblijnej historii Mojżesza 
opisanej w Księdze Wyjścia. Poza codzienną Mszą Świętą, modlitwą i adoracją Naj-
świętszego Sakramentu były również chwile na rekreację i odpoczynek. Drugiego 
dnia wyjazdu, 1 lutego, wybraliśmy się na wspólną wycieczkę w góry. Zimowa 
pogoda dopisała o tyle, że spadło trochę śniegu, dlatego śnieżki niemal bez prze-
rwy latały nad naszymi głowami. Na szczycie, w Kaplicy Górskiej, odmówiliśmy 
wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w punkcie widokowym, z którego roztaczała się piękna bardzka panorama.

Bardo to małe, ale urokliwe miasteczko, w którym redemptoryści mają 
również swój dom zakonny. Oczywiście wykonaliśmy obowiązkowe wspólne 
zdjęcie ze wspaniałym krajobrazem 
w tle. Również następny dzień nie był 
pozbawiony atrakcji: tym razem celem 
naszej wycieczki była oddalona o kilka 
kilometrów osiemnastowieczna twier-
dza w Srebrnej Górze. Tam, dzięki pani 
przewodnik, odbyliśmy małą lekcję 
historii. Wieczory spędzaliśmy na gra-
niu w karty i oglądaniu filmów, takich 
jak „Camp”, „Ja, Dawid” oraz „Kuźnia 
Redemptorystów”. Były one formą roz-
rywki, ale także wartościowym źró-
dłem, ubogacającym i skłaniającym 
do refleksji. 

To, co najbardziej sobie cenię u re-
demptorystów, to ich otwartość, go-
ścinność, życzliwość i pogoda ducha, 
jaką się odznaczają. Wśród nich każdy 
może poczuć się dostrzeżony i potrak-
towany z miłością. Na pewno miło 
będę wspominał ten czas i myślę, że 
na jednym wyjeździe się nie skończy.

Rekolekcje powołaniowe w Bardzie były dla mnie 
ogromnym przeżyciem. Czas spędzony tam będę 
wspominał  z wielką radością; nigdy wcześniej nie 
byłem na tak wspaniałym wyjeździe. O samych re-
kolekcjach dowiedziałem się od jednego z ojców, 
którego spotkałem, gdy przebywał w mojej okolicy. 
Wkrótce mnie zaprosił do uczestnictwa w nich, na co 
oczywiście przystałem. Złożyło się tak, że pojechałem 

bez moich znajomych, co budziło we mnie pewne obawy, ale jak się okazało, 
zupełnie niepotrzebne. 

Rekolekcje z redemptorystami na pewno przynoszą wiele korzyści. Przede 
wszystkim jest to doskonały czas, aby pogłębić lub podreperować swoją wiarę. 
Dają sporo do myślenia i motywują do wewnętrznej pracy nad sobą i przemiany. 
Ponieważ są to wyjazdy powołaniowe, podczas słuchania konferencji i homilii 
jest też chwila na to, aby pomyśleć, czy faktycznie czuję jakiś głos w moim sercu. 
Pomagają w tym różnie nabożeństwa z rozważaniami, których tematem prze-
wodnim jest pójście za Jezusem.

Chwile spędzone w Bardzie uczą również otwartości na innych, co we współ-
czesnym świecie jest bardzo potrzebne. Panuje tam niesamowita atmosfera, 

wszyscy możemy poczuć 
się jak bracia. Ferie to tak-
że czas wypoczynku, któ-
rego różnych form także 
nie brakowało. Mieliśmy 
możliwość zdobycia wielu 
informacji o samym mie-
ście i ważniejszych miej-
scach.

Uważam, że rekolek-
cje z redemptorystami są 
dla każdego. Pokazują, jak 
bardzo ważna jest przy-
należność do wspólnoty. 
To dobre chwile, aby za-
stanowić się nad swoim 
życiem, a także przybliżyć 
się do samego Boga. Mam 
nadzieje, że po przeczyta-
niu tego artykułu spotkasz 
się ze mną na kolejnym 
wyjeździe. Do zobaczenia!

Paweł z Wrocławia Norbert z Gnojnicy

Fe
ri

e 
z 

re
de

m
pt

or
ys

ta
m

i

Fe
ri

e 
z 

re
de

m
pt

or
ys

ta
m

i



Rodzina Odkupiciela 2(93) 202238 Rodzina Odkupiciela 2(93) 2022 39

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Na rekolekcjach u redemptorystów byłem już kilka-
naście razy. Jak zwykle było to wspaniałe doświadcze-
nie i jak zwykle całkiem odmienne od poprzedniego, 
ponieważ w czasie każdego wyjazdu człowiek staje 
się trochę inny: bogatszy o nowe doświadczenia, 
spostrzeżenia czy też po prostu starszy.

Ferie czy wakacje z ojcami pozwalają wypocząć fizycznie, ale też duchowo; dają 
także możliwość głębszego zastanowienia się nad różnymi kwestiami - podobnie 
było i tym razem. Dobrze zorganizowany plan dnia uwzględniał zarówno wyjścia 
i odrobinę zwiedzania, jak i konferencje oraz czas wolny. Codziennie uczestni-
czyliśmy we Mszy Świętej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, udaliśmy 
się również do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, by odmówić koronkę. 

Konferencje prowadzone przez o. Piotra Mazura w Krakowie zachęcały do 
zastanowienia się nad trzema pytaniami: „Kim jestem?”, „Dlaczego tu jestem?” 
oraz „Czego Bóg chce ode mnie?”. W czasie wolnym zawsze 
mogliśmy porozmawiać, pośmiać się lub 
zagrać w karty czy szachy, słowem - 
wspólnie spędzić czas.

Rekolekcje powołaniowe to 
chwile, które wspomina się 
zawsze z uśmiechem, 
czas „ładowania ba-
terii”, jak to kiedyś 
pięknie ujęła 
jedna osoba. To 
te momenty 
w życiu, któ-
re z pewno-
ścią nie 
są stra-
cone.

Krystian z Ołpin

Mam na imię Wojtek i obecnie jestem w klasie maturalnej. 
W przededniu ferii zimowych cieszyłem się perspektywą 
odpoczynku i możliwością zregenerowania sił. Dowiedziałem 
się, że w tym czasie redemptoryści organizują kolejne już 
rekolekcje powołaniowe. Bez większej zwłoki zapisałem 
się na pierwszy tydzień do Łomnicy-Zdroju, ponieważ 

miałem już okazję brać udział w takich wyjazdach (Lubaszowa - zimą 2019 roku, 
Kościelisko - latem 2019 i Lubaszowa - zimą 2020) i dobrze je wspominałem jako 
czas refleksji, wzmocnienia wiary, wypraw górskich, rozmów i gier z chłopakami, 
klerykami oraz ojcami redemptorystami. 

Pobyt w Łomnicy mam już za sobą - chcę powiedzieć, że był to dla mnie dobry 
czas: mogłem wspólnotowo wielbić Boga, wysłuchać ciekawych konferencji, 
poznałem wspaniałych ludzi; przemierzałem górskie szlaki wraz z innymi, w tym 
z braćmi nowicjuszami, którzy przyjechali do nas na jeden dzień. Jednego z nich 
poznałem na rekolekcjach w Lubaszowej w 2020 r. i polubiliśmy się, więc tym 
razem rozmawiałem z nim już jako dobry znajomy. 

Bardzo serdecznie polecam każdemu „Ferie z re-
demptorystami”. To okazja do głębokiej 

refleksji nad swoim życiem i po-
stępowaniem oraz możliwość 

wzmocnienia relacji z Bo-
giem, rekreacji fizycznej, 

duchowego wypoczyn-
ku i zawarcia nowych 

przyjaźni. A to, czy 
z takiej okazji się 

skorzystasz, za-
leży już tylko  

od Cie-
bie…

Wojtek z Tarnowa
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Wydarzyło sięZ życia seminarium postulat

02.02.2022  
Dzień Życia  

Konsekrowanego

W tym dniu wybrałem się wraz z brać-
mi i ojcami do katedry w Tarnowie, aby 
tam świętować Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Uroczystej celebracji 
przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jeż, 
ordynariusz diecezji tarnowskiej. Wygłosił 
on pokrzepiającą homilię, a zgromadzone 
w świątyni osoby konsekrowane odnowiły 
profesję rad ewangelicznych.

2-10.02.2022   
 Ferie zimowe 

Zimowy wypoczynek spędziłem w na-
szym domu zakonnym w Kościelisku. Ferie 
w górach poświęciłem głównie na aktywność 
fizyczną i nabranie sił do pracy w drugim se-
mestrze.

10.04-13.04.2022   
Rekolekcje wielkopostne

Od Niedzieli Palmowej do środy Wielkiego 
Tygodnia przeżywałem moje pierwsze re-
kolekcje wielkopostne w domu zakonnym. 
Te dni były czasem poświęconym na osobi-
stą modlitwę w ciszy, dzięki czemu mogłem 
przygotować się na owocne przeżycie Tridu-
um Paschalnego.

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

14.04-17.04.2022    
Triduum Paschalne 

Po raz pierwszy uczestniczyłem w Triduum Pas-
chalnym poza domem rodzinnym. Był to dobry czas 
dla mnie, lecz bardzo intensywny, pełen różnych 
obowiązków. Modlitwa dodawała mi sił. Włączyłem 
się w przygotowanie świętych obrzędów, m.in. 
poprzez śpiew w scholii seminaryjnej, co sprawiło 
mi ogromną radość. W Poniedziałek Wielkanocny 
wyjechałem do domu rodzinnego, aby spędzić czas 
z najbliższymi.
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11.03.2022 
Spotkanie z o. Prefektem  

W tym dniu odwiedził nas o. Łukasz  
Drożak CSsR – prefekt naszego postulatu 
w Bardzie. Razem z o. magistrem celebrował 
wspólnotową Mszę Świętą w kaplicy, podczas 
której wygłosił homilię.  

15.03.2022 
Święty Klemensie… 

W święto św. Klemensa Hofbauera, nazy-
wanego drugim założycielem Zgromadzenia 
Redemptorystów, wybraliśmy się do WSD 
w Tuchowie, by tam, wraz z pozostałymi wspól-
notami formacyjnymi, celebrować ten ważny 
dla nas dzień. 

15.04.2022 
Wielki Piątek

W trakcie Triduum Paschalnego modliliśmy 
się wraz z parafianami na plenerowej Drodze 
Krzyżowej, idąc przez naszą miejscowość z ko-
ścioła św. Gerarda na górkę, gdzie mieści się 
dom nowicjatu.

15.03.2022 
Święto Klemensa  

Hofbauera  

Wspomnienie św. Klemensa 
Hofbauera jest dla wszystkich 
wspólnot formacyjnych dniem 
wyjątkowym, ponieważ to 
czas wzajemnego spotkania. 
Oczywiście najważniejsza była 
wspólna Eucharystia, w czasie 
której słowo Boże wygłosił ma-
gister nowicjatu, ojciec Łukasz 
Listopad CSsR. Po liturgii ks. 
prof. dr hab. Janusz Królikowski 
poprowadził dla nas wykład na 
temat „Przemiany w eklezjo-
logii XX wieku a synodalność 
i droga synodalna”. Resztę dnia 
spędziliśmy już „na luźno” we 
wspólnym gronie, rozmawiając 
i wspólnie spędzając czas.

20-26.03.2022 
„Bierz i czytaj!”

W tych dniach przeżywaliśmy swoje re-
kolekcje wielkopostne „Lectio Divina” oparte 
na rozważaniu fragmentów z Pisma Świętego 
w skupieniu głębszym niż zwykle, w związku 
z czym musieliśmy zachować ścisłe milczenie… 
(jakoś się udało ).

17.04.2022 
Alleluja!

Święta Wielkiej Nocy obchodziliśmy we 
wspólnocie zakonnej w Lubaszowej wraz 
z naszymi gośćmi - uchodźcami ze Lwowa. 
Po południu świętowaliśmy wraz z kleryka-
mi z Tuchowa, którzy przybyli do nas wraz  
z o. Prefektem.     

18-19.03.2022 
„Ślad Losu” 

Dziewięciu spośród naszych współbraci wyjechało 
w czasie Wielkiego Postu, by w dwóch parafiach, w Łodzi 
i Aleksandrowie Łódzkim, zaśpiewać i wspólnie z ludźmi 
pomodlić się drogą krzyżową pt.: „Ślad losu” oraz przeżyć 
Eucharystię. Po zakończeniu wspólnej modlitwy wszyscy 
wierni byli zaproszeni przez nas do złożenia dobrowolnych 
ofiar na pomoc Ukrainie, a my w zamian rozdawaliśmy 
najnowsze egzemplarze „Rodziny Odkupiciela” oraz płyty 
CD z nagranym śpiewem „Śladu losu”. Korzystając z okazji 
zwiedziliśmy również łódzką katedrę, która zachwyciła 
nas swoim pięknem.
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Ach te widoki!

Drużyna Odkupiciela

Czym skorupka...

Kto wyższy?

Młodzież z Torunia

Młodzi adorują Pana Jezusa

Niedziela Dobrego Pasterza w Szczecinku Przechadzka

Wydarzyło się Z życia seminarium studentat

3-9.04.2022 
Praktyki rekolekcyjne 

W piątym tygodniu Wielkiego Postu wszyscy kle-
rycy wyjechali  w różne strony Polski (między innymi 
do Elbląga, Malborka i Szczecinka), by pomóc ojcom 
misjonarzom głosić rekolekcje dla dzieci i młodzieży. 
Do naszych obowiązków należało głoszenie nauk re-
kolekcyjnych oraz prowadzenie nabożeństw (Różańca, 
Dróg Krzyżowych). Był to naprawdę owocny czas, 
kiedy trzeba było w pewien sposób się przełamywać 
i próbować odnaleźć się w nowych dla siebie sytu-
acjach, a z drugiej strony miało się także wsparcie 
współbrata i świadomość tego, co się głosi.

26.03.2022 
„Wylicytuj Nadzieję!”

Tego dnia w Domu Kultury w Tuchowie od-
było się, zainicjowane i współorganizowane przez 
nas, wydarzenie pod hasłem „Wylicytuj Nadzieję!”, 
którego celem było zebranie funduszy na budowę 
ośrodka dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”. 
Aukcja rozpoczęła się koncertem zespołu muzycznego 
„Skrzypki” z Bobowej. Następnie odbyła się licytacja 
kilku wartościowych przedmiotów, w tym naszyjnika 
z bursztynem przekazanego przez Pierwszą Damę 
RP Agatę Kornhauser-Dudę. Po niej miał miejsce 
występ grupy teatralnej „Mumio” z Katowic, który 
stanowił centralny punkt całego przedsięwzięcia. 
W sumie udało się nam zebrać 36.590 zł. 

10-13.04.2022 
Rekolekcje wielkopostne 

i przyjęcie posług

Jak co roku, od Niedzieli Palmowej do 
Wielkiej Środy nasze seminarium prze-
żywało czas rekolekcji wielkopostnych. 
W tym roku prowadził je ojciec Paweł 
Mazanka CSsR. Oparł on swoje kon-
ferencje na obrazie „Światłość świata” 
autorstwa Williama Hunta, podkreślając 
zarazem, że rekolekcje to nie czas zdoby-
wania nowej wiedzy, ale przylgnięcia do 
Boga. Na zakończenie o. Janusz Sok CSsR,  
przełożony Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystów, celebrował Eucharystię, 
podczas której udzielił posługi lektoratu 
czterem klerykom III roku oraz posługi 
akolitatu klerykowi V roku studiów.

14-17.04.2022 
Triduum Paschalne

Po raz kolejny dane nam było 
uczestniczyć w najważniejszym wy-
darzeniu dla każdego chrześcijanina 
– w Triduum Paschalnym. Jest to czas 
szczególnej i wyjątkowej modlitwy. 
Rozpoczęło się ono w Wielki Czwartek 
Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, któ-
rej przewodniczył o. Janusz Sok. Punk-
tem kulminacyjnym Wielkiego Piątku 
była wieczorna Liturgia Męki Pańskiej, 
której przewodniczył o. Ryszard Bożek. 
W Wielką Sobotę zaś, najważniejsza 
dla nas była Liturgia Wigilii Paschalnej, 
której przewodniczył o. Sylwester 
Pactwa, nasz socjusz. Triduum zakoń-
czyliśmy odśpiewaniem niedzielnych 
nieszporów transmitowanych przez 
Radio Maryja.
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Trzymamy się

Uśmiechamy się!

Spotkanie w szkole w Toruniu

W Czernej z młodzieżą

W SośnicyW którą stronę?

W Szczecinie

Modlitwa przede wszystkim!

Bilard u braci kleryków Błogosławieństwo pokarmów

Imieniny współbrata

Kierunek Lubaszowa! Majówka przy figurze

Czuwanie w ciemnicy Degustacja żurku o. proboszcza

Idziemy z JezusemDeszcz nas nie powstrzyma

Jarmark Wielkanocny

NowicjatCentrum Duszpasterstwa Powołań



Męka Pańska Maskotka nowicjatu

Ta już będzie dobra!

Wspólnota na przechadzce

Mandatum w Wielki Czwartek No i gdzie to wyrzucić?

Błogosławienie palm

Pakowanie życzeń

Uśmiech po żurku

Bezcenny uśmiech Bierzmowanie podopiecznych z „Nadziei”

Liturgia Wielkiej Nocy

Na swoim miejscu Nowi lektorzy i nowy akolita

Braci się nie traci Diakon Marcin umie kadzić

Koncert Servi Domini CantoresJest i dyplom doktorski

Studentat

Marcowy dzień skupienia

Nowicjat
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Oto drzewo Krzyża

Pierwsza majówka Proszę o skupienie

Pogrzeb ojca Mariana Brudzisza

Po rekolekcjach wielkopostnych

W czym możemy pomóc?

Obfite u Niego Odkupienie

Studentat

Posługa diakońska



Błogosławieni, 

pokój...

Rodzina

Odkupiciela

Błogosławieni, 

nr 2 (93) 2022

którzy

wprowadzają

pokój...

albowie
Bożymi

... albowiem oni 
będą nazwani 

synami Bożymi
Mt 5, 9


