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 PODĄŻAJĄC ZA CHRYSTUSEM 

X ZASAD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

MŁODZIEŻY 

 

 

 

Refleksje po spotkaniu z ks. prałatem 

Krzysztofem Pastuszakiem  

Wielkopostnym rekolekcjonistą 

  

 

 

 

 

Ksiądz Prałat swoją drogę ku kapłaństwu 

rozpoczął od służby ministranckiej w Sanoku, 

natomiast proces jego powołania do kapłaństwa, 

jak  to sam określił, jest do dziś „tajemnicą 

Pana”. Pierwsze lata duszpasterstwa 

realizował w parafii Trześń.   

 Ksiądz Prałat wyjeżdżał także na 

misje. Inspiracją do podjęcia tego 

obowiązku były czytane przez niego książki 

o Ojcu Maksymilianie Kolbe i Dominiku 

Savio, którzy bardzo dużo podróżowali.   

 Decyzję o wyjeździe do Afryki podjął 

po spotkaniu na Zlocie Młodzieży Świata 

 w Warszawie. Rozmawiając z 

obcokrajowcem dostrzegł, że ten pragnie 

poznać katolicyzm i całą historię Chrystusa. 

Zapytał więc go, czy chciałby zostać   

VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny. 

Katolik to człowiek wielkiego ducha, ale również sprawnego 
ciała. Chrystus potrzebuje apostołów, którzy na miarę 
swoich możliwości i talentów rozwijają swoją sprawność 
fizyczną. Dlatego we wspólnotach KSM mówi się o sporcie, 
o turystyce. Te rzeczy rozwijają nasze ciało, ale także uczą 
ascezy, współpracy, wyrzeczeń. Uprawianie ćwiczeń 
fizycznych, abstynencja od papierosów, alkoholu i 
narkotyków jest ważną zasadą postępowania KSM-owicza. 
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wyznawcą Chrystusa i usłyszał odpowiedź: 

„Chciałbym, ale nikt mi tego nigdy nie 

zaproponował”. „To było mocne uderzenie 

we mnie i od tamtego czasu duch misyjny 

kiełkował” - wyznaje ksiądz Prałat. Na  

pytanie o to, jaka młodzież jest w  

Kamerunie, ksiądz Prałat odpowiedział: „ jest 

bardzo otwarta na poznawanie Chrystusa”. 

 Na kolejną misję ksiądz Prałat 

wyjechał do Belgii. Podsumowując różnice 

jakie zaobserwował między wiernymi wśród 

których prowadził posługę kapłańską 

stwierdził: „w Polsce ludzie przychodzą do 

kościoła, w Kamerunie przychodzą do 

kapłanów, w Belgii wiernych trzeba szukać”. 

 Ksiądz Prałat często widywał się i 

rozmawiał z Janem Pawłem II. Pierwszy raz 

spotkał się z nim, gdy Karol Wojtyła był 

biskupem krakowskim. Ksiądz Prałat bardzo 

mile wspomina każdą chwilę spędzoną z 

Papieżem. Potwierdza również słowa Jana 

Pawła II, iż „młodzież jest przyszłością”. 

Uważa, że „młodzież ma ideały, jest mocna, 

i o swoje się upomina”.  

Rozmowę  przeprowadziła Anna Machała 


