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NR 6 (283) (ROK XXIV)   KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU   CZERWIEC 2020 R.

PRZEMYSKI KARMEL

Kap³an wkrótce przyby³. Po wizy-
cie chory poczu³ siê gorzej i zwy-
miotowa³ do miski, a jej zawartoœæ
(wraz ze spo¿ytym, konsekrowa-
nym, Najœwiêtszym Sakramentem)
us³uguj¹ca kobieta wrzuci³a do og-
nia w palenisku.

Gdy nastêpnego dnia kobieta
chcia³a pogrzebaczem wzruszyæ

ci¹gle ¿arz¹ce siê wêgle w kominku
zdumiona ujrza³a w œrodku prze-
dziwne œwiat³o [...] bij¹ce od uno-
sz¹cej siê w powietrzu Hostii! Ko-
bieta zaczê³a krzyczeæ – natych-
miast zebra³ siê wokó³ niej spory 
t³um ciekawych s¹siadów...

marca 1345 r., kilka dni przed œwiêtami Wielkiej Nocy niejaki 
Ysbrand Dommer z Kalverstraat w Amsterdamie, ciê¿ko chory,

wezwa³ ksiêdza z miejscowego koœcio³a (dzisiaj zwanego Oude Kerk)
z proœb¹ o udzielenie Sakramentu Ostatniego Namaszczenia (Chorych).

HOSTIA W P£OMIENIACH –
– AMSTERDAM – ROK 1345

dokoñczenie na str. 12

12.

OD 3. MAJA BR. MAMY NOWEGO BPA SUFRAGANA

JEST NIM KS. PRA£. KRZYSZTOF CHUDZIO
TEKST STR. 11

SERCE JEZUSA,
ZMI£UJ SIÊ NAD NAMI!

W
miesi¹cu czerwcu bêdzie-
my obchodzili uroczystoœæ
Cia³a i Krwi Chrystusa,
a w pierwszy pi¹tek po Nim,

odpust parafialny – uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa. Wielkie to œwiêto zosta³o
ustanowione przez Koœció³  dla
terenu Polski g³osem  Papie¿a
Klemensa XIII – 6.II.1765 r.,
a rozszerzone na ca³y Koœció³
dopiero  przez Papie¿a Piusa IX
– 23.VIII.1875 r.  To dziêki Œw.
Ma³gorzacie Marii Alacoque
szczególne nabo¿eñstwo do Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa
zaistnia³o w Koœciele œwiêtym.

Czyt. str. str.  18,19,20

TERESA PARYNA

Bo¿e Cia³o – 2019

Rozdzwoni³y siê dzwony
w naszym królewskim mieœcie
i przyszliœmy.
Patrzymy:
a s³oñce jak Hostia,
a Hostia jak s³oñce…

Na niebie jaskó³ki.

Pod baldachimem b³êkitu
w kruszynie chleba
WIELKI BO¯Y MAJESTAT!
Ruszy³ orszak anio³ów,
rzesze œwiêtych i my – grzeszni,
zjednoczeni wiar¹.
S³oñce po twarzach nas g³aszcze,
wietrzyk ch³odem wachluje.

Na niebie jaskó³ki.

W blasku Boskiej sztuki –
zielony uœmiech czerwca,
chleb ¿ycia, cud ¿ycia,
pieœñ chwa³y:
– „Œwiêty Bo¿e, œwiêty mocny,
œwiêty nieœmiertelny…”

Sunie wielki barwny korowód
od o³tarza do o³tarza.
Rozlewa siê muzyka dzwonów.

Na niebie jaskó³ki…

Œw. Ma³gorzata Maria Alacoque
i Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa
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O. LESZEK STAÑCZEWSKI OCD
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K

ci¹g dalszy na str. 14 i 15

Pami¹tki po œw. Teresie od Jezusa w klasztorze karmelitanek bosych w Sewilli

limaty wioski Duruelo przy-
pominaj¹ klimat polskiego

PGR-u z lat 80-tych. Typowo
rolnicza wieœ licz¹ca mo¿e 200
mieszkañców, zagubiona w polach
doliny o tej samej nazwie. W miarê
zbli¿ania siê do wioski ogarnia mnie
wzruszenie, bo przecie¿ to tu wszyst-
ko siê zaczê³o. Teresa w niezwykle
barwny sposób opisuje swoje wra-
¿enia z tych odwiedzin w roku 1569.
Podkreœla ogromne ubóstwo domu
zakonnego, ale tak¿e wielk¹ gorli-
woœæ ¿ycia pierwszych zakonników
reformy. Niestety pierwotnego kla-
sztoru ju¿ nie ma. Zakonnicy po pó³-
tora roku pobytu w 1570 przenieœli
siê do miejscowoœci Mancera de
Abajo.  Na miejscu pierwszego  klasz-
toru reformy  znajduje siê obecnie
klasztor karmelitanek bosych do
którego przybywamy zaraz po za-
koñczeniu Mszy œw. W koœciele
chwila refleksji i ruszamy dalej, bo
musimy jeszcze dotrzeæ do Coimbry
i Fatimy, a to dobre kilkaset kilo-
metrów.

Coimbra to miasto gdzie ¿y³a i zmar-
³a w klasztorze karmelitanek bosych
s. £ucja wizjonerka z Fatimy.

Jedziemy wiêc do Portugalii. Kraju
Porto i Cristiano Ronaldo. Zaraz za
granic¹ Hiszpanii wskakujemy na
portugalsk¹ autostradê i... zaczynaj¹
siê problemy. System bowiem kon-
troli i p³atnoœci za korzystanie auto-
strad jest najbardziej skomplikowa-
ny w ca³ej Europie. Istnieje kilka
wariantów i weryfikacji i op³at za prze-
jazdy. Nie wiadomo w koñcu jaki
wybraæ, aby by³o w porz¹dku. Wyku-
pujemy  w koñcu na jakiejœ stacji
benzynowej specjaln¹ kartê z wa-
riantem reklamowanym  jako naj-
bardziej  optymalnym na nasz¹ po-
dró¿. Nie uchroni nas to wcale od
p³acenia na bramkach sporych sum
po kilkadziesi¹t euro. A i tak nie
wiemy, czy nie przyjdzie jakiœ man-
dat, bo czegoœ tam jeszcze nie do-
patrzyliœmy i nie zrozumieliœmy. Nie
jest to zbyt komfortowa sytuacja.
Jedziemy trochê jak po polu mino-

wym. Po kilku godzi-
nach docieramy po po-
³udniu do Coimbry. Zwie-
dzamy muzeum siostry
£ucji znajduj¹ce siê przy

klasztorze na wzgórzu, z którego
widaæ wspaniale ca³e miasto. Muzeum
ciekawe, pozwalaj¹ce przeœledziæ
¿ycie s. £ucji w kontekœcie obja-
wieñ. Ruszamy  dalej by przed wie-
czorem znaleŸæ siê w Fatimie.

Kwaterujemy w naszym karme-
litañskim klasztorze. Tak naprawdê
to ogromny Dom Pielgrzyma

przystosowany do przyjmowania
wielkich grup pielgrzymkowych na-
wiedzaj¹cych Fatimê. Nie jest tanio,
ale za to mamy osobne pokoje z wszel-
kimi wygodami. Kolacjê spo¿ywa-
my w wielkiej jadalni. Obok w³aœ-
nie przysz³o na kolacje kilku panów
w cywilu. Dopiero po posi³ku dowia-
dujemy siê, ¿e s¹ to ojcowie karme-
lici, wraz z  prowincja³em portugal-
skiej prowincji karmelitów bosych,
który przyjecha³ ich odwiedziæ. Wie-
czorem wyruszamy do sanktuarium,
które jest bardzo blisko naszej
kwatery. Ogl¹damy wielk¹ bazylikê
znan¹ z fotografii, w której s¹ groby
widz¹cych z Fatimy i plac przy ba-
zylice. Jest ju¿ ciemno, bazylikê za-
mykaj¹ wypraszaj¹c delikatnie zwie-
dzaj¹cych, wiêc powoli wracamy do
pokojów, na odpoczynek, aby jutro
rozpocz¹æ zwiedzanie.

Po porannej Mszy œw. udajemy
siê do miejsca gdzie s¹ domy rodzin-
ne widz¹cych. Tak naprawdê to
osobna wioska, która nazywa siê Al-
justrel, a miejsce gdzie mia³y miejsce

objawienia to mo¿na powiedzieæ
dzielnica Fatimy  Cova da Ivra. Idzie-
my na obrze¿a miasteczka wzd³u¿
drogi krzy¿owej prowadz¹cej œcie¿-
k¹ wœród gaju oliwnego.  Po kilku-
dziesiêciu minutach docieramy do
Aljustrel. 

Pierwsze zwiedzamy dom Fran-
ciszka i Hiacynty. Robimy sobie tak¿e
zdjêcie przy œcianie gdzie zrobiono
s³ynne zdjêcie widz¹cym. Naprze-
ciwko jest te¿ muzeum, które zwie-
dzamy. Potem idziemy do domu £u-
cji znajduj¹cego siê kilkaset metrów

dalej. Jest tam zagroda z barankami
i owcami. Codziennie wybieg sp³u-
kuje siê czyst¹ wod¹, by nie œmier-
dzia³o turystom z miasta nieprzy-
zwyczajonych do wiejskich zapa-
chów. Dowiadujemy siê przy okazji,
¿e dzieci mia³y ju¿ wczeœniej wizje
Anio³a Portugali, który objawia³ siê
im ju¿ w roku 1916. Wracamy przez
œcie¿kê prowadz¹ca przez drogê
krzy¿ow¹. Zosta³a ona ufundowana
w latach 60-tych  przez uciekinie-
rów wêgierskich po interwencji
ZSRR w roku 1956. Ostatnia stacja
by³a fundowana w roku 1992 przy
udziale ambasadora wêgierskiego.
W wiosce jest jak siê nietrudno do-
myœliæ wielka iloœæ sklepów z dewo-
cjonaliami. Tu s¹ najtañsze, nie to co
w centrum Fatimy. Wiêc robimy za-
kupy pami¹tek dla wspó³braci, sióstr
i znajomych.

Wracaj¹c robimy sobie przerwê na
obiad i piknik w gaju oliwnym. Me-
nu nie jest zbyt wyszukane. Co je-
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CZERWIEC 2020
DODATEK DLA DZIECI

M

DZIECKO...
o¿e niektórych z Was za-
interesuje od kiedy œwiê-

tujemy Dzieñ Dziecka 1 czerw-
ca. Otó¿ dzieñ ten zosta³ usta-
nowiony w 1954 roku przez
Zgromadzenie Ogólne Orga-
nizacji Narodów Zjednoczo-
nych (w skrócie ONZ), któ-
rego celem by³o upowszech-
nienie wczeœniej wydane-
go w roku 1945 dokumentu,
w którym mowa jest o pra-
wach dziecka zawartych w Kar-
cie Narodów Zjednoczonych.
Dzieñ ten rozpoczêto ob-
chodziæ od 1955 r. w ró¿ne
dni roku w ró¿nych krajach
cz³onkowskich ONZ, nato-
miast w Polsce –  jest nim
1 czerwca, a obchodzi siê go
od 1950 r.

Okazuje siê, ¿e w Polsce
przed II Wojn¹ Œwiatow¹
ju¿ obchodzono Œwiêto Dzie-
cka 22 wrzeœnia – po Mszy
œw. dzieci udawa³y siê do
szkó³ na uroczyste akademie.
W ramach tego œwiêta orga-
nizowane by³y tak¿e wycie-
czki i ró¿nego rodzaju zaba-
wy. Dzieci otrzymywa³y s³o-
dycze, które by³y zakupione
z pieniêdzy pozyskanych ze
zbiórek publicznych.

Jak siê okazuje, istniej¹ jesz-
cze inne Dni Dziecka, i tak:

Miêdzynarodowy Dzieñ Dzie-
ci Ulicy,  (12 kwietnia), Miêdzy-
narodowy Dzieñ Dziecka Zagi-
nionego (25 maja – przed Œwiê-
tem Matki 26 maja), Œwiatowy
Dzieñ Sprzeciwu wobec Pracy
Dzieci (12 czerwca), Dzieñ Dzie-
cka Afrykañskiego (16 czerwca),
Dzieñ Dziewczynek (11 paŸdzier-

nika) i najpowa¿niejsze i najsmut-
niejsze dni – Dzieñ Dzieci Bê-
d¹cych Ofiarami Agresji (4 czer-
wca), Dzieñ Pamiêci Dzieci Nie-
narodzonych i Zmar³ych (15 paŸ-
dziernika) oraz Miêdzynarodowy

Dzieñ Zapobiegania Przemocy
wobec Dzieci (19 listopada).

Jak z tego wynika – znalaz³y
siê osoby, które dostrzeg³y, w jak
trudnych warunkach i nieraz wrêcz
granicz¹cych z utrat¹ ¿ycia – ¿y-
j¹ dzieci na œwiecie. Na ten temat
powsta³o wiele opowieœci  wybit-
nych pisarzy choæby Charles’a
Dickensa – Ma³a Dorrit, czy je-
go s³ynna Opowieœæ Wigilijna,
a tak¿e Dawid Cooperfield.

Warunki ¿ycia rodzin pracuj¹-
cych w rodz¹cym siê przemyœle
w Anglii w XIX wieku œwietnie
oddaje powieœæ – Archibalda Jo-
sepha Cronina – Gwiazdy patrz¹
na nas a we Francji – Nêdznicy

– Wiktora Hugo. Kiedyœ dziew-
czynki zaczytywa³y siê w ta-
kich ksi¹¿kach, wylewaj¹c
obficie ³zy, jak Ma³a ksiê¿nicz-
ka – Frances Hodgson Bur-
nett. Z pewnoœci¹ do dziœ
czytane s¹ Baœnie Hansa Chri-
stiana Andersena, wœród któ-
rych znaleŸæ mo¿na jedn¹
z najsmutniejszych – Dziew-
czynka z Zapa³kami.

Czytaj¹c Ewangelie – spot-
kaæ mo¿na wypowiedzi Je-
zusa Chrystusa na temat dzie-
ci. To On wskaza³, ¿e do dzie-
ci nale¿y Królestwo Niebie-
skie, ¿e, aby siê do tego Kró-
lestwa dostaæ, trzeba staæ siê
jak dziecko. Niezwykle suro-
wy wyda³ wyrok na tych, któ-
rzy by skrzywdzili dziecko lub
je sprowadzili na z³¹ drogê
– dla tych kar¹ by³oby lepiej
siê nie narodziæ. B³ogos³awi³
dzieciom i gani³ swoich uczniów,
gdy ci zabraniali matkom
przychodziæ z dzieæmi do
Niego. Wskrzesi³ z martwych
dziewczynkê, córkê Jaira,
nara¿aj¹c siê na œmiech, gdy
powiedzia³, ¿e ona tylko œpi.

wszyscy bowiem myœleli, tak¿e
rodzice, ¿e dziewczynka zmar³a.

Tak wiêc, kochane Dzieci –
– w Wasze œwiêto pragniemy
¿yczyæ Wam b³ogos³awieñstwa Bo-
¿ego, radoœci i zdrowia, i abyœcie
dorasta³y w szczêœliwych domach,
co nie oznacza bogatych, w otocze-
niu kochaj¹cych Was Rodziców,
Dziadków, Ciotek i Wujków oraz
przyjació³ i szkolnych kole¿anek
i kolegów.

Macie staæ siê jako dzieci
(Ÿród³o  fot. – Wikipedia)

MOTTO NA WAKACJE: Panie, Jezu, Chryste! [...]
Zapalaj dziewczêta i ch³opców entuzjazmem do ¿ycia
w prawdzie, mi³oœci i pokoju z siostrami i braæmi.

Uwalniaj m³odych od wszelkich form uzale¿nieñ i znie-
wolenia. Niech stan¹ siê fundamentem pod budowê
cywilizacji mi³oœci na miarê trzeciego tysi¹clecia.
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TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(15)

MARYJNY PONTYFIKAT
JANA PAW£A II

R

�

obert Pannet, autor znany
tak¿e w Polsce, napisa³ kilka-

naœcie lat temu: „Papie¿ wybrany
16 paŸdziernika 1978 r. (po bar-
dzo krótkim pontyfikacie Jana
Paw³a I), Jan Pawe³ II,
wczeœniej arcybiskup kra-
kowski, kardyna³ Karol
Wojty³a, przyniós³ pobo¿-
noœci maryjnej nowe tchnie-
nie i zwielokrotniony za-
pa³”. Z kolei w³oski ma-
riolog Stefano De Fiores
stwierdzi³: „¯aden papie¿
nie przeznaczy³ tyle miej-
sca Maryi w katechezie
i w wyra¿eniach kultu, ¿a-
den nie uczyni³ tyle piel-
grzymek do tej geografii ³a-
ski, jak¹ stanowi¹ na ca-
³ym œwiecie sanktuaria ma-
ryjne, ¿aden nie poœwiêci³
Matce Bo¿ej tyle razy na-
rodów, kontynentów, Koœ-
cio³a i ca³ego œwiata, co Pa-
pie¿ Wojty³a”.

Rzeczywiœcie, œw. Jan Pa-
we³ II odwiedzi³ ponad sto
sanktuariów maryjnych zna-
nych na ca³ym œwiecie, wy-
k³adaj¹c tam doktrynê Koœ-
cio³a katolickiego o Matce
Bo¿ej, przypominaj¹c ka¿-
de ujête w Ewangelii wy-
darzenie z Jej ¿ycia i zawie-
rzaj¹c Jej opiece Koœció³
powszechny, Koœcio³y partyku-
larne, narody i siebie samego.

Sam Ojciec Œwiêty wyzna³ An-
drzejowi Frossardowi, ¿e gdy pod-
czas wojny pracowa³ w podkra-
kowskiej fabryce sody, lektura
Traktatu o prawdziwym nabo¿eñ-
stwie do Najœwiêtszej Maryi Panny
œw. Ludwika Grignon de Mont-
fort wywo³a³a prze³om w jego
¿yciu duchowym. „Jeœli dawniej
zachowywa³em dystans – mówi³
Jan Pawe³ II – obawiaj¹c siê, ¿e
pobo¿noœæ maryjna przes³oni mi
Chrystusa zamiast ust¹piæ Mu miej-

sca, to dziêki temu traktatowi po-
j¹³em, ¿e w istocie rzeczy jest od-
wrotnie. Nasza relacja z Matk¹ Bo-
¿¹ jest bezpoœrednim skutkiem
naszego zespolenia z misterium

Chrystusa. Nie ma wiêc mowy, by
Jedno z nich mog³o przes³oniæ
Drugie”. W tym w³aœnie duchu
winniœmy rozumieæ dewizê Ojca
Œwiêtego: „Ca³y Twój Maryjo –
– Totus Tuus”.

Na wskroœ chrystocentryczna te-
ologia Jana Paw³a II, któr¹ doku-
mentuje programowa encyklika
Redemptor Hominis, tworzy w jego
¿yciu i nauczaniu wspania³¹ sym-
biozê z pobo¿noœci¹ maryjn¹. Te-
ologia ta wyros³a na gruncie chry-
stocentrycznej, pasyjnej i maryjnej
pobo¿noœci Koœcio³a polskiego, co

potwierdzi³ znowu sam Papie¿:
„Mogê przyznaæ – stwierdzi³
wobec Frossarda – ¿e tam (na
Jasnej Górze), w pobo¿noœci ludu,
do którego nale¿ê, znalaz³em to sa-
mo, co odkry³em w Traktacie”.

Maryjnoœæ Jana Paw³a II ana-
lizowa³o wielu autorów i czêsto
by³a ona przedmiotem reflek-

sji sympozjów i sesji nau-
kowych. Przypomnijmy
chocia¿by najbardziej isto-
tne maryjne gesty Papie-
¿a, maj¹ce zasiêg ogólno-
eklezjalny i ogólnoœwia-
towy, pomijaj¹c oczywiœ-
cie maryjne passusy, na
ogó³ zakoñczenia, prawie
wszystkich wa¿niejszych
dokumentów, encyklik i ad-
hortacji apostolskich, aby
póŸniej zsyntetyzowaæ ca³o-
œciowo maryjn¹ duchowoœæ
polskiego Papie¿a:

w umieszczenie maryjne-
go symbolu M w herbie
papieskim i przyjêcie
has³a Totus Tuus za de-
wizê pontyfika tu (1978)

w poœwiêcenie œwiata Nie-
pokalanemu Sercu Ma-
ryi (25 III 1984)

w zatwierdzenie Zbioru
Mszy o Najœwiêtszej Ma-
ryi Pannie (1986)

w opublikowanie ency-
kliki maryjnej Redem-
ptoris Mater (25 III 1987)

w og³oszenie Roku Ma-
ryjnego (Piêædziesi¹tnica 1987
– Wniebowziêcie 1988)

w zatwierdzenie Katechizmu Koœ-
cio³a Katolickiego z wyk³adni¹
mariologiczn¹ (11 X 1992)

w wyg³oszenie maryjnego cyk-
lu katechez podczas audien-
cji œrodowych (6 IX 1995 –
– 12 XI 1997), stanowi¹cego
prawdziwy Corpus Mariolo-
gicum

w wizyta na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym „Marianum”
w Rzymie (10 XII 1998)
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w og³oszenie trzeciej tajemnicy
fatimskiej (26 VI 2000)

w opublikowanie listu apostol-
skiego Providentialis gratiae
eventus o szkaplerzu karmeli-
tañskim (25 III 2001)

w wydanie listu apostolskiego
Rosarium Virginis Mariae i ubo-
gacenie modlitwy ró¿añcowej
nowymi tajemnicami œwiat³a
i (16 X 2002)

w og³oszenie Roku Ró¿añca
(od paŸdziernika 2002 do
paŸdziernika 2003)

w zawierzenie w matczyne rê-
ce Maryi Koœcio³a, Polski i ca-
³ej ludzkoœci w swoim testa-
mencie (2005).

Zarówno duchowoœæ, jak i apos-
tolstwo piotrowe œw. Jana Paw³a II,
zawiera³o siê w s³owach Totus Tuus
– ca³y Twój. Ten program ¿ycia,
streszczony równie¿ w Testamencie Oj-
ca Œwiêtego, mia³ wymiar na wskroœ
maryjny. Papie¿ samego siebie
i wszystko, czym ¿y³, powierza³ z uf-
noœci¹ Maryi, jak syn Matce. Czê-
sto u¿ywa³ okreœlenia „zawierze-
nie”. Ju¿ w 1979 r., w czasie pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny wy-
zna³ na Jasnej Górze, ¿e jest „cz³o-
wiekiem zawierzenia” i jeszcze raz
odda³ siê w macierzyñsk¹ niewolê
mi³oœci wedle s³ów swego zawo-
³ania: Totus Tuus. Od Matki Bo¿ej
uczy³ siê zarówno pok³adania uf-
noœci w Bogu, jak i bycia dyspozy-
cyjnym dla Pana, a w Nim – dla
Koœcio³a i ka¿dego cz³owieka. Jan
Pawe³ II przypomina³ naukê Sobo-
ru, ¿e Maryja „poœwiêci³a sam¹
siebie […] osobie i dzie³u Syna swe-
go, pod Jego zwierzchnictwem
i wespó³ z Nim […] s³u¿¹c tajem-
nicy odkupienia” (8 I 1997).

W swej papieskiej katechezie
Ojciec Œwiêty ukazywa³ Maryjê
w tajemnicy Boga Trójjedynego,
w œwietle odwiecznego planu Boga
dotycz¹cego odkupienia œwiata.
„Boski plan zbawienia – zacytuj-
my – który zosta³ nam objawio-
ny wraz z przyjœciem Chrystusa,
jest odwieczny. Jest on tak¿e od-
wiecznie zwi¹zany z Chrystusem.
W ca³okszta³cie tego planu, który
ogarnia wszystkich ludzi, szcze-
gólne miejsce zajmuje niewiasta,
jako Matka Tego, z którym Ojciec

odwiecznie zwi¹za³ dzie³o zba-
wienia” (RM 7).

Dla Jana Paw³a II Maryja by³a
Matk¹ Chrystusa, Wcielonego Syna
Bo¿ego i Matk¹ Mistycznego Cia-
³a Chrystusa, czyli Koœcio³a. Oj-
ciec Œwiêty nie zapomnia³ nigdy
o tym, ¿e Maryja, jakkolwiek by³a
najznakomitszym cz³onkiem Koœ-
cio³a, potrzebowa³a jednak odku-
pienia, co sprawi³o, ¿e nale¿y do
wspólnoty odkupionych. Z tego

wzglêdu „jako cz³onek Koœcio³a,
Maryja odda³a na s³u¿bê braciom
swoj¹ osobist¹ œwiêtoœæ – owoc
³aski Bo¿ej oraz Jej wiernej z ni¹
wspó³pracy. Dlatego nadal niesie
Ona dla wszystkich chrzeœcijan sku-
teczn¹ pomoc w ich walce z grze-
chem oraz nieustann¹ zachêtê, by
¿yli jako odkupieni przez Chry-
stusa, uœwiêceni przez Ducha,
jako dzieci Ojca” (30 VII 1997).
Maryja, jako dziewicza Matka,
jest dla Koœcio³a wspania³ym przy-
k³adem: „Patrz¹c na Maryjê, wie-
rz¹cy uczy siê ¿yæ w najg³êbszej
komunii z Chrystusem, iœæ za Nim
z ¿yw¹ wiar¹, pok³adaæ w Nim
swoj¹ ufnoœæ i nadziejê, kochaj¹c
Go ca³ym swym jestestwem”
(6 VIII 1997). Co wiêcej, Maryja,
która przez ca³e ziemskie ¿ycie
ws³uchiwa³a siê w g³os Bo¿y, uczy
tego naœladowców swego Syna
i wzywa ich, by „czynili to, co
Jezus im powie” (por. J 2, 5);
Maryja jest te¿ dla wspólnoty
wierz¹cych przyk³adem g³êbokiej
modlitwy, „ka¿dej formy modli-
twy”. Od Niej ka¿dy chrzeœcijanin
powinien te¿ uczyæ siê, jak dawaæ
Bogu siebie w wierze i mi³oœci.
Ponadto w Maryi Koœció³ odnaj-
duje wzór mi³oœci do ka¿dego
cz³owieka. Jan Pawe³ II, który g³o-

si³ nieustannie prawdê o godnoœci
cz³owieka i broni³ jego praw, czê-
sto rozwa¿aj¹c o Matce Bo¿ej
nawi¹zywa³ do godnoœci kobiety
i w Matce Chrystusa, nazywanej
najlepszym wyrazem geniuszu ko-
biecego, wskazywa³ wzór i wspar-
cie dla ka¿dej kobiety (Mulieris
dignitatem, nr 30-31).

Janowi Paw³owi II chodzi³o prze-
de wszystkim o jedno: o autenty-
czn¹ duchowoœæ maryjn¹. W 48
numerze encykliki Redemptoris
Mater Ojciec Œwiêty wyzna³ to bar-
dzo jasno: „Chodzi zaœ tutaj nie tyl-
ko o sam¹ naukê wiary, ale o ¿y-
cie z wiary – w tym wypadku wiêc
o autentyczn¹ duchowoœæ maryjn¹
w œwietle ca³ej Tradycji, a w szcze-
gólnoœci o tak¹ duchowoœæ, do ja-
kiej wzywa nas Sobór”. W przypi-
sie Jan Pawe³ II wskaza³ tutaj 66
i 67 numer soborowej Konstytucji
dogmatycznej o Koœciele – Lumen
Gentium, poprzez co pragn¹³ pod-
kreœliæ, by pobo¿noœæ maryjn¹
chrzeœcijan cechowa³y nie tylko wy-
razy czci wobec Jezusowej Matki,
ale, by ¿ycie na wzór Maryi i od-
twarzanie Jej postaw by³o obecne
w codziennym ich ¿yciu.

Tak rozumiana duchowoœæ ma-
ryjna jest oczywiœcie o wiele bar-
dziej zobowi¹zuj¹ca, dlatego te¿
mo¿e byæ ona mniej atrakcyjna.
Ale o tak¹ duchowoœæ Jan Pawe³ II
zabiega³ i w³asnym ¿yciem naj-
lepiej o niej œwiadczy³, bêd¹c ca³y
dla Boga i dla bliŸnich – na wzór
Maryi. Zsyntetyzowa³ to w zakoñ-
czeniu swej encykliki maryjnej,
stwierdzaj¹c, ¿e „Koœció³ widzi B³o-
gos³awion¹ Bogarodzicê w zbaw-
czej tajemnicy Chrystusa i w swo-
jej w³asnej tajemnicy; widzi J¹
g³êboko zakorzenion¹ w dziejach
ludzkoœci, w odwiecznym powo³a-
niu cz³owieka, wedle opatrznoœ-
ciowych przeznaczeñ, jakie Bóg
odwiecznie z nim zwi¹za³; widzi
J¹ po macierzyñsku obecn¹ i uczest-
nicz¹c¹ w licznych i z³o¿onych
sprawach, których pe³ne jest dzi-
siaj ¿ycie jednostek, rodzin i naro-
dów; widzi J¹ jako Wspomo-
¿ycielkê ludu chrzeœcijañskiego
w nieustannej walce dobra ze z³em,
aby nie upaœæ, a w razie upadku,
aby powstaæ!” (RM 52).
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(28)

ZEMBRZYCE –
– MARYJNE I SZKAPLERZNE

Wmalowniczym Beskidzie
Makowskim gdzieœ po-

miêdzy Makowem Podha-
lañskim a Such¹ Beskidzk¹
w szerokiej kotlinie nad rzecz-
k¹ Paleczk¹ rozci¹ga siê wieœ
Zembrzyce. Za³o¿ona przez ksi¹-
¿¹t oœwiêcimskich w XIII w.
posiada³a zamek maj¹cy strzec
przeprawê przez p³yn¹c¹ w po-
bli¿u rzekê Skawê. Przez ca-
³e lata by³a w³asnoœci¹ mo¿-
nych rodów szlacheckich: Zu-
brzyckich, Zembrzyckich. Po
zamku nie ma dziœ œladu,
a dawny dworek szlachecki sta-
nowi na obecn¹ chwilê War-
sztat Terapii Zajêciowej dzia-
³aj¹cy przy Caritas Archidie-
cezji Krakowskiej. W centrum
wsi stoi koœció³ parafialny –
lokalne sanktuarium z XVII-
-wiecznym obrazem MB Zem-
brzyckiej, ³askami s³yn¹cym.
W œwi¹tyni zobaczyæ mo¿emy
dwa obrazy MB Szkaplerznej.

KOŒCIO£Y

Pierwszy koœció³ w Zembrzy-
cach ufundowa³ w roku 1531 Jan
Zembrzycki. Wed³ug wizytacji
biskupiej by³a to ma³a drew-
niana œwi¹tynia p.w. œw. Jana
Chrzciciela – bez wie¿y (tê dobu-
dowano w XVII w.), posiadaj¹ca
trzy o³tarze. O³tarz g³ówny kon-
sekrowany by³ w 1662 r. a w nim
obraz Patrona koœcio³a. W jed-
nym z bocznych o³tarzy znaj-
dowa³ siê obraz ³askami s³yn¹cy
MB Zembrzyckiej (w typie Ho-
degetrii). W roku 1666 (8 sier-
pnia) erygowane zosta³o Bractwa
Szkaplerzne i wtedy te¿ – zgod-
nie z zaleceniami brackimi za-
wartymi w ksi¹¿ce „Skarb kar-
melitañski” (bractwo ma byæ posta-
nowione przy pewnym o³tarzu, abo
te¿ w kaplicy na to zgotowaney. Na

o³tarzu bractwa, b¹dŸ w koœciele,
b¹dŸ w kaplicy bêd¹cym bêdzie ob-
raz Nayœwiêtszey Panny podai¹cey
Szkaplerz œw. B³ogos³awionemu
Szymonowi, iako w historie pisz¹
y malui¹) – przygotowano o³tarz
i namalowano obraz MB Szkap-
lerznej.

Na skutek burzy i uderzenia pio-
runa w wie¿ê – 5 sierpnia 1823 r.,
podczas której zginê³o 8 osób –
uszkodzona zosta³a powa¿nie wie-
¿a koœcio³a i wtedy postanowio-

no wybudowaæ now¹ i wiêksz¹
œwi¹tyniê, bo ta nie mieœci³a ju¿
wszystkich wiernych. W 1911 r.
rozebrano stary drewniany koœ-
ció³, a dwa lata póŸniej odby³a
siê konsekracja nowej, murowa-
nej œwi¹tyni. W nastêpnej deka-
dzie ozdobiono i wyposa¿ono jej
wnêtrze. Ze starego koœcio³a prze-
niesiono chrzcielnicê z XVI w.,
boczne o³tarze, kilka obrazów
(w tym ³askami s³yn¹cy obraz MB
Zembrzyckiej) i dwa krzy¿e. Ob-
raz MB Zembrzyckiej znalaz³
poczesne miejsce w o³tarzu g³ów-
nym, a w bocznym znalaz³o siê

miejsce dla MB Szkaplerznej –
której odpust 16 lipca, jest wiel-
kim wydarzeniem dla ca³ej para-
fii i okolicznych miejscowoœci.

OBRAZY MATKI BO¯EJ

SZKAPLERZNEJ

W nowym koœciele znajduj¹ siê
obecnie dwa obrazy MB Szkap-
lerznej: jeden namalowany do
starego koœcio³a w 1666 r., a dru-
gi do nowego w 1920 r., co œwiad-
czy o prê¿noœci kultu maryjnego
i szkaplerznego przez ca³e stulecia.

1. Starszy – ukazuje Matkê
Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem oraz œwiê-
tymi karmelitañskimi i innymi
osobami. W centrum kompozycji
tronuj¹ca na ob³okach Maryja

trzyma stoj¹cego na Jej lewym ko-
lanie Jezusa. Po bokach klêcz¹:
z lewej strony œw. Szymon Stock,
a z prawej strony œw. Teresa od
Jezusa. Maryja ukazana jest fron-
talnie z g³ow¹ lekko pochylon¹
w stronê œw. Szymona i praw¹
d³oni¹ podaje mu szkaplerz bra-
cki z wyraŸnymi monogramami
IHS i MARYA, lew¹ podtrzy-
muje Dzieci¹tko. Podobnie Jezus
odchylony nieco od Matki lew¹
rêk¹ podaje szkaplerz bracki œw.
Teresie, a praw¹ wznosi w geœ-
cie b³ogos³awieñstwa. Twarz Ma-

�

Koœció³ parafialny w Zembrzycach
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

O Pani moja, œwiêta Maryjo. Polecam siê Twej
œwiêtej obronie, szczególniejszej opiece i mi-
³osierdziu dziœ i po wszystkie dni, i w godzinê
mej œmierci, siebie, duszê i cia³o moje. Ca³¹
nadziejê i pociechê moj¹, wszystkie uciski i nê-

ryi owalna, o delikatnych rysach
z d³ugim i w¹skim nosem oraz
drobnymi ustami; g³owa okolona
ciemnobr¹zowymi, d³ugimi w³o-
sami z przedzia³kiem po œrodku.
Ubrana jest w czerwon¹ sukniê
z bia³ym ko³nierzykiem u szyi oraz
w niebieski p³aszcz z ciemno-
-zielon¹ podszewk¹ z jedn¹ po³¹

u³o¿ona na kolanach. G³owa ujê-
t¹ nimbem, a na niej za³o¿ony
bia³y welon i otwarta korona. Twarz
Dzieci¹tka Jezus okr¹g³a z w¹-
skim noskiem, ma³ymi ustami
i silnie zarumienionymi policz-
kami. G³ówka okolona jasnymi
i krótkimi w³osami, a wokó³ niej
promienisty nimb. Ubrany jest
w bia³¹ tkaninê, przewi¹zan¹ na
biodrach. Po lewej stronie obrazu
klêczy œw. Szymon Stock – uka-
zany jest z prawego profilu,
rêkami siêgaj¹cy po szkaplerz.
Twarz szczup³a o œniadej kar-
nacji, okolona zarostem; prosty
nos, g³êboko osadzone oczy pa-
trz¹ce w górê na Maryjê; na g³o-
wie tonsura. Œwiêty ubrany jest
w br¹zowy habit oraz bia³y karme-

litañski p³aszcz. Za nim usta-
wieni s¹ czterej cz³onkowie Brac-
twa Szkaplerza œw. w czarnych
kapturach brackich. Œw. Teresa
zwrócona w trzech czwartych w pra-
wo, ukazana jest w pozycji klê-
cz¹cej; praw¹ rêk¹ odbiera szka-
plerz bracki z r¹k Dzieci¹tka,
a w lewej trzyma ró¿aniec (albo
koronkê karmelitañsk¹). Twarz
owalna o ciemnobr¹zowych oczach
uniesionych ku górze, prostym
nosie i wydatnym podbródku.
Ubrana jest w br¹zowy habit
z podwik¹ i welonem oraz bia³y
p³aszcz karmelitañski. Za ni¹
stoj¹ dwie kobiety. Po bokach
Maryi i Jezusa widniej¹ sk³ê-
bione chmury i po trzy uskrzy-
dlone g³ówki anielskie z ka¿dej
strony. T³o obrazu w dolnej czê-
œci ciemne i pochmurne, w gór-
nej jasne i z³ote.

2. M³odszy – prezentuje kla-
syczne przedstawienie tzw. wizji
szkaplerznej, w której œw. Szy-
mon Stock otrzymuje od Maki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem br¹zowy
szkaplerz zakonny. Œwiêty klê-
czy zwrócony z stronê Maryi z wy-
ci¹gniêtymi przed siebie rêkami,
którymi odbiera od Matki Bo¿ej
Szkaplerz Œwiêty. Twarz pod³u¿-
na, szczup³a, okolona brod¹, z ton-
sur¹, nad któr¹ widnieje bia³y,
okr¹g³y nimb. Ubrany jest w bia-
³y habit (widocznie jakaœ pomy³-
ka malarza!) i br¹zowy p³aszcz.
U jego stóp le¿y otwarta ksiêga
(Pismo Œwiête, albo brewiarz).
W górnej czêœci obrazu Matka Bo-
¿a tronuj¹ca na ob³okach, lew¹
rêk¹ podtrzymuje siedz¹ce na Jej
kolanach Dzieci¹tko Jezus, pra-
w¹ przekazuje szkaplerz œw. Szy-
monowi. Maryja ma pod³u¿n¹
twarz z d³ugim nosem, drob-
nymi ustami i na wpó³przym-
kniêtymi oczami. Ubrana jest
w czerwon¹ sukniê, niebieski

dze moje, ¿ycie i koniec ¿ycia mego Tobie po-
wierzam, a¿ebym przez najœwiêtsze Twe wsta-
wiennictwo i zas³ugi, wszystkie moje sprawy
urz¹dzi³ i wykona³ wed³ug Twojej i Syna Twego
woli. Amen.

p³aszcz i bia³y welon oraz otwar-
t¹ koronê na g³owie, a wokó³
niej z³oty nimb promienisty. Dzie-
ci¹tko ukazane jest w pozycji sie-
dz¹cej, zwrócone trzy czwarte w pra-
wo, praw¹ rêk¹ czyni¹c gest b³ogo-
s³awieñstwa. Twarz o rysach ma³e-
go dziecka, okolona jasnymi i kêdzie-
rzawymi w³osami. Wokó³ g³owy

ma bia³y, krzy¿owy nimb wpisany
w okr¹g. Ubrane jest w bia³¹ szatê
z krótkimi rêkawami. W prawym
dolny rogu obrazu przedstawiony
jest czyœciec wype³niony duszami
wo³aj¹cymi o pomoc. Po lewej
stronie skalny pejza¿ z sylwetk¹ no-
wowybudowanego koœcio³a zem-
brzyckiego. T³o obrazu w dolnej czê-
œci ciemno-niebieskie, pochmurne,
w górnej zaœ ¿ó³to-z³ote z piêcioma
uskrzydlonymi g³ówkami anio³ków.
Sygnatura w dolnej czêœci obrazu
z prawej strony M. Szczurowski.

Zembrzyce, obraz MB Szkap-
lerznej z XVII w.

Zembrzyce, obraz MB Szkap-
lerznej z XX w.

Autorowi tego cyklu,

O. Paw³owi Ferce OCD
¿yczymy, z okazji Imienin,

nieustannej opieki œw. Paw³a
redakcja



24,24
28,47
32,70
36,94
41,17
45,40
49,64
53,87
58,10
62,34
66,57
70,80
75,04
79,27
83,50
87,74
91,97
96,20

100,47
104,67
108,90
113,14
117,37
121,60
125,84
130,07
134,30
138,54
142,77
147,00
151,24
155,47

159,7
163,94
168,17
172,40
176,64
180,87
185,10
189,34
193,57
197,80
202,04
206,27
210,50
214,74
218,97
223,20
227,44
231,67
235,90
240,14
244,37
248,60
252,84
257,07
261,30

Nr 6 (2020)Str. 8 N A  K A R M E L

Z dziejów Karmelu przemyskiego (XV)

C

ALICJA KALINOWSKA

OCDSPIERWSZY PRZEOR
ODZYSKANEGO KLASZTORU

– OJCIEC REMIGIUSZ CZECH
OD TRÓJCY PRZENAJŒWIÊTSZEJ

(JÓZEF CZECH, 1917–1988)

�

zasy wyj¹tkowe wymagaj¹ w-
yj¹tkowej œwiêtoœci, ³agodnoœci,

wyrozumia³oœci, hamujmy siê, gdy
powstaje w sercach naszych chwilowe
wzburzenie, by ono nie wybucha³o
na zewn¹trz. Roztropnoœæ nigdy nie
wyrz¹dzi krzywdy bliŸniemu. Na nic
by siê zda³y codzienne Komunie œwiê-
te, je¿elibyœmy nie pamiêta³y o tej naj-
wa¿niejszej cnocie, któr¹ nawet po-
ganie praktykowali. Kochajmy nawet
wrogów Koœcio³a przez gor¹c¹ modli-
twê za nich, za ich nawrócenie. Módl-
my siê za tych, którzy s¹ z dala od
Koœcio³a, módlmy siê za kap³anów
by wytrwali. Kto mi³uje Boga ten do
wszystkich odnosi siê z mi³oœci¹. Po
tym poznaj¹ ¿eœcie synami moimi, je-
¿eli mi³oœæ  w sercach waszych mieæ
bêdziecie.” (o. Remigiusz Czech, konfe-
rencja dla III Zakonu 21.IX.1947)

O. Remigiusz (u góry) z naszymi chó-
rzystami na tle drzwi wejœciowych do
przemyskiego Karmelu, ok. roku 1952

Trudno jest wydobyæ bogactwo
ludzkiej duszy z oficjalnego,
suchego ¿yciorysu. Józef Czech,
póŸniejszy ojciec Remigiusz,
urodzi³ siê 12.X.1917 r. w Mni-
kowie w diecezji krakowskiej,

w licznej i bogobojnej rodzinie.
Po ukoñczeniu szko³y powszech-
nej w Mnikowie wst¹pi³ do Ni¿szego
Seminarium Karmelitów Bosych
w Wadowicach, a nastêpnie zdecy-
dowa³ siê na wst¹pienie do Kar-
melu. Zosta³ ob³óczony w Czernej
przez o. Anzelma od œw. Andrzeja
Corsini (o. Anzelm G¹dek, dziœ
S³uga Bo¿y), przyjmuj¹c imiê Re-
migiusza od Trójcy Przenajœwiê-
tszej. Po rocznym nowicjacie z³o-
¿y³ pierwsz¹ profesjê 5.VIII.1935 r.
na rêce przeora czerneñskiego,
o. Alfonsa Marii od Ducha Œwiête-
go (dziœ b³. Alfons Maria Mazu-
rek, mêczennik II wojny œwiato-
wej). Nastêpnie rozpocz¹³ studia
filozoficzne w Krakowie. Po roku
zosta³ przeniesiony do Wilna, gdzie
w latach 1933–1939  odbywa³y siê
studia filozoficzne po odzyskaniu
przez karmelitów bosych w okre-
sie miêdzywojennym  (1931) koœ-
cio³a œw. Teresy z Ostr¹ Bram¹,
których w³asnoœæ utracili po ka-
sacie cara rosyjskiego w 1844 r.
W Wilnie o. Remigiusz zaliczy³
nastêpne dwa lata filozofii i pierw-
szy rok teologii i tam z³o¿y³ profe-
sjê wieczyst¹ w dniu 15.X.1938 r.

W 1939 r. tu¿ przed wybuchem
wojny, zosta³ przeniesiony do Kra-
kowa, gdzie kontynuowa³ studia
teologiczne. Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ w Krakowie, w koœciele
klasztornym Karmelitanek Bosych
na £obzowie 26.VII.1942 r. z r¹k
ks. abpa Adama Sapiehy. Po œwiê-
ceniach rok jeszcze przebywa³
w Krakowie koñcz¹c kurs teologii.
W 1943 r. zosta³ przeniesiony do
Czernej, gdzie przebywa³ przez
dwa lata. By³ wówczas kapelanem
Armii Krajowej na okrêg krzeszo-
wicki. Uratowa³ przed aresztowa-

niem ¿onê i dzieci komendanta AK,
Józefa Ry³ki. Po wojnie w 1945 r.
ponownie zosta³ przeniesiony do
Krakowa.

Gdy jednak nowo odzyskany klasz-
tor w Przemyœlu podniesiono do god-
noœci przeoratu, zosta³ mianowany
jego pierwszym przeorem. Tam orga-
nizowa³ ¿ycie zakonne, troszcz¹c siê
równie¿ o kleryków, gdy¿ tam w³aœ-
nie przeniesiono studia.

Wiêcej o jego duchowoœci, otwar-
tej postawie wobec osób œwiec-
kich i dzia³alnoœci duszpasterskiej
œwiadcz¹ zapiski w pierwszej kro-
nice III Zakonu Karmelitów Bo-
sych w Przemyœlu, ojciec Remi-
giusz by³ bowiem przez kilka lat
równie¿ Dyrektorem tego Zako-
nu. Jego imiê pojawia siê w kro-
nice wielokrotnie, po raz pierwszy
w 1946 r. Zapisano wtedy, ¿e
prze³o¿ona i sekretarka wspólnoty
podziêkowa³y ks. Momid³owskie-
mu za trzy lata niestrudzonej pra-
cy w prowadzeniu III Zakonu i na-
stêpnie uda³y siê do przeora odzy-
skanego klasztoru „z proœb¹ o prze-
wodnictwo naszym III Zakonem”.
O. Przeor, mimo wielu ci¹¿¹cych
na nim obowi¹zków, zwi¹zanych
z organizowaniem ¿ycia zakonne-
go i trosk¹ o kleryków, wyrazi³ zgo-
dê i podj¹³ siê tego dodatkowego
zadania.

Ju¿ w dniu 20.X.1946 r. odby³o
siê poœwiêcenie III Zakonu Naj-
œwiêtszemu Sercu Maryi przed Jej
obrazem, który zosta³ poœwiêcony
i umieszczony w sali zebrañ, obok
obrazu Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Fakt ten nale¿y po³¹czyæ
z wa¿nym wydarzeniem w dzie-
jach Polski. Otó¿ miesi¹c wczeœniej,
w niedzielê 8.IX.1946 r., na Jas-
nej Górze pod przewodnictwem
Prymasa Augusta Hlonda z udzia-
³em Episkopatu Polski oraz po-
nad milionowej rzeszy pielgrzy-
mów, dokonano aktu oddania
Narodu Polskiego Niepokala-
nemu Sercu Maryi. Oddanie to
by³o zwi¹zane z now¹ rzeczywi-



24,24
28,47
32,70
36,94
41,17
45,40
49,64
53,87
58,10
62,34
66,57
70,80
75,04
79,27
83,50
87,74
91,97
96,20

100,47
104,67
108,90
113,14
117,37
121,60
125,84
130,07
134,30
138,54
142,77
147,00
151,24
155,47

159,7
163,94
168,17
172,40
176,64
180,87
185,10
189,34
193,57
197,80
202,04
206,27
210,50
214,74
218,97
223,20
227,44
231,67
235,90
240,14
244,37
248,60
252,84
257,07
261,30

24,24
28,47
32,70
36,94
41,17
45,40
49,64
53,87
58,10
62,34
66,57
70,80
75,04
79,27
83,50
87,74
91,97
96,20

100,47
104,67
108,90
113,14
117,37
121,60
125,84
130,07
134,30
138,54
142,77
147,00
151,24
155,47

159,7
163,94
168,17
172,40
176,64
180,87
185,10
189,34
193,57
197,80
202,04
206,27
210,50
214,74
218,97
223,20
227,44
231,67
235,90
240,14
244,37
248,60
252,84
257,07
261,30
265,54

Nr 6 (2020) Str. 9N A  K A R M E L

stoœci¹ œwiata po straszliwej woj-
nie i sta³o siê praktycznym przygo-
towaniem Polski, przez ugrun-
towanie wiary i polskoœci, do prze-
ciwstawienia siê nadchodz¹cej,
wraz z nowym sowieckim okupan-
tem, fali laicyzacji i walki z religi¹.
Inspiracj¹ dla oddania Polski Nie-
pokalanemu Sercu Maryi by³a po-
stawa papie¿a Piusa XII wobec
objawieñ fatimskich. Dnia 8.XII.
1942 r. w Bazylice œw. Piotra na
Watykanie Ojciec Œwiêty uroczyœ-
cie poœwiêci³ œwiat Niepokalane-
mu Sercu Maryi, aby uprosiæ za
Jej wstawiennictwem u Boga uprag-

niony pokój. Pragnieniem Papie¿a
by³o, aby wszystkie kraje odda³y
siê Niepokalanemu Sercu Maryi,
spe³niaj¹c tym samym Jej ¿ycze-
nie wyra¿one podczas objawieñ
w Fatimie. Polska z powodu dzia-
³añ wojennych nie w³¹czy³a siê wów-
czas oficjalnie w akt dokonywany
przez Piusa XII.

I jeszcze jedno wydarzenie rzu-
caj¹ce œwiat³o na duchowoœæ ojca
Remigiusza. W dniu 15.XII.1946 r.
podczas ceremonii ob³óczyn w koœ-
ciele karmelitanek bosych trzech
postulantek: £ucji Groniewskiej,
Heleny Bobowskiej i Teresy Ole-
chowej Ojciec Remigiusz wyg³osi³
„przepiêkn¹ naukê”. Przedstawi³
siostrom „wa¿noœæ i donios³oœæ tej uro-
czystoœci. Jak wielkie szczêœcie spotyka
je, gdy zosta³y obleczone w Szkaplerz
œwiêty, tê szatê zbawienia. Matka Naj-
œwiêtsza gdy siê ukaza³a œw. Szy-
monowi Stock, poda³a mu szkaplerz
i powiedzia³a: „Przyjmij tê szatê

zbawienia”. W tych s³owach wszystko
siê mieœci. Przyobleczcie serca wasze i ¿y-
cie wasze w cnoty. Szkaplerz Œwiêty
niech wam wska¿e tê drogê do zba-
wienia. Proœcie o mi³osierdzie Bo¿e,
ono jest jak morze niezg³êbione i dla
ka¿dego bez granic. Przyobleczcie siê
w ducha prawdy. [...]

W tej nauce dziwnie znajomo
brzmi¹ s³owa: „Proœcie o mi³osierdzie
Bo¿e, ono jest jak morze niezg³êbione
i dla ka¿dego bez granic.” Myœli
biegn¹ od razu do Wilna, gdzie
przebywa³ ojciec Remigiusz w la-
tach 1936–1939.  Matka Bo¿a Ostro-
bramska to Matka Mi³osierdzia.

Z drugiej strony w latach jego po-
bytu w Wilnie zaczyna³ siê roz-
szerzaæ kult Bo¿ego Mi³osierdzia.
Na wiosnê 1937 roku ks. Micha³
Sopoæko wyst¹pi³ formalnie do
metropolity wileñskiego, arcybis-
kupa Romualda Ja³brzykowskie-
go, z proœb¹ o zezwolenie na za-
wieszenie obrazu Jezusa Mi³osier-
nego na sta³e w koœciele œw. Mi-
cha³a i zgodê tak¹ otrzyma³. Zanim
jednak obraz zosta³ umieszczony
w koœciele œw. Micha³a, jego foto-
graficzna reprodukcja i napis: 
JEZU, UFAM TOBIE! ukaza³y
siê drukiem na ok³adce ksi¹¿eczki
ks. Micha³a Sopoæki: Mi³osierdzie
Bo¿e (Wilno, 1936). Przy tytule au-
tor umieœci³ w nawiasie wyjaœnie-
nie: Studium teologiczno-praktyczne,
ale w ksi¹¿eczce nie ma ¿adnej
wzmianki o siostrze Faustynie i o jej
objawieniach prywatnych ani te¿ in-
formacji dotycz¹cych genezy i inter-
pretacji obrazu prezentowanego

na ok³adce. Jest bardzo prawdopo-
dobne, ¿e ojciec Remigiusz w Wil-
nie zapozna³ siê z t¹ ksi¹¿eczk¹.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ojciec Re-
migiusz, jako Dyrektor III Zako-
nu, stawia³ œwieckim karmelitan-
kom wysokie wymagania ¿ycia
prawdziwie chrzeœcijañskiego w tych
trudnych czasach przeœladowañ
wiary. W konferencji wyg³oszonej
21.IX.1947 r. powiedzia³ m.in.:
Czasy wyj¹tkowe wymagaj¹ wyj¹tko-
wej œwiêtoœci, ³agodnoœci, wyrozumia-
³oœci, hamujmy siê, gdy powstaje
w sercach naszych chwilowe wzbu-
rzenie, by ono nie wybucha³o na zew-
n¹trz. Roztropnoœæ nigdy nie wyrz¹dzi
krzywdy bliŸniemu. Na nic by siê zda-
³y codzienne Komunie œwiête, je¿eli-
byœmy nie pamiêta³y o tej najwa¿niej-
szej cnocie, któr¹ nawet poganie pra-
ktykowali. Kochajmy nawet wrogów
Koœcio³a przez gor¹c¹ modlitwê za
nich, za ich nawrócenie. Módlmy siê za
tych, którzy s¹ z dala od Koœcio³a, módl-
my siê za kap³anów by wytrwali. Kto
mi³uje Boga ten do wszystkich odnosi
siê z mi³oœci¹. Po tym poznaj¹ ¿eœcie
synami moimi, je¿eli mi³oœæ  w sercach
waszych mieæ bêdziecie.

Jak zapisano w jego biografii,
podczas pobytu w Przemyœlu, poma-
gaj¹c ludziom, ojciec Remigiusz  na-
razi³ siê w³adzom, szczególnie pod-
czas zimy, gdy przy pomocy kole-
jarzy, transport wêgla zamiast do
ZSRR trafi³ do polskich domów.
Dlatego na kapitule prowincjalnej
w 1948 r. mianowano go wikarym
nowoza³o¿onego klasztoru we Wro-
c³awiu. W dwa lata póŸniej musia³
opuœciæ tak¿e Wroc³aw, gdy¿ gro-
zi³o mu aresztowanie. Ukrywa³ siê
przez rok na Œl¹sku. Gdy niebezpie-
czeñstwo minê³o, w 1951 r. zosta³
przeniesiony do Wadowic. W 1954 r.
zosta³, obrany trzecim definitorem
prowincji oraz prezesem placówki
w Zawoi. W ci¹gu trzechlecia roz-
budowa³ drewniany klasztor.
W 1957 r. obrano go przeorem w Lub-
linie. Z kolei w 1960 r. ponownie
w Zawoi.

Od 1963 r. by³ przeorem w £o-
dzi, a od 1966 r. w Krakowie.
W 1969 r. zosta³ wybrany prowin-
cja³em. Za jego kadencji polska
prowincja zorganizowa³a misje

O. Remigiusz Czech OCD podczas audiencji u Ojca œw. Paw³a VI gdy by³
naszym Prowincja³em

dokoñczenie na str. 17
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czasie II wojny œwiatowej
na naszej ziemi, gdzie po-

jawili siê Niemcy, tam wraz z ni-
mi œmieræ, aresztowania i znisz-
czenia. Trudno w to uwierzyæ,
ale na terenie jednej z mazowie-
ckich parafii przez 6 lat hitle-
rowskiej okupacji nie pojawili
siê niemieccy ¿o³nierze, a na do-
datek nikt z mieszkañców tej
parafii nie zgin¹³ podczas wojny.
Wszystko to zas³uga wielkiej wia-
ry i modlitwy przez ró¿aniec lu-
dzi zamieszkuj¹cych parafiê Gar-
nek. Garnek to obecnie wieœ
po³o¿ona w województwie mazo-
wieckim, w powiecie soko³ow-
skim, w gminie Ceranów. Miej-
scowoœæ jest po³o¿ona ok. 70 km
od Warszawy. W 1939 parafiê
Garnek zamieszkiwa³o blisko 7 tys.
osób. W dniu niemieckiej ag-
resji na Polskê proboszcz tej pa-
rafii powiedzia³ wiernym, ¿e je-
dynym ratunkiem dla Ojczyzny
i dla mieszkañców okolicznych
wiosek jest modlitwa.

1 wrzeœnia przypada³ pier-
wszy pi¹tek miesi¹ca i sporo
wiernych by³o w koœciele. To
do nich proboszcz skierowa³
swoje przes³anie: „Dziœ Nie-
mcy pod wodz¹ Hitlera za-
atakowa³y Polskê. Hitler to
cz³owiek opêtany przez sza-
tana. Hitler wyrz¹dzi strasz-
liwe z³o Polsce i ca³ej Euro-
pie. Zgin¹ miliony ludzi, Eu-
ropa ulegnie wielkiemu znisz-
czeniu. Czy jest jakiœ ratu-
nek? Czy mo¿emy unikn¹æ
œmierci, uratowaæ nasze do-
my, gospodarstwa, zak³ady

pracy ? Tak, jest ratunek! Tym
ratunkiem jest ró¿aniec przed
wystawionym w monstrancji
Najœwiêtszym Sakramentem!
Od dzisiaj, a¿ do koñca wojny,
(nie wiemy ile bêdzie trwaæ
ta wojna), ka¿dego dnia w na-
szym koœciele bêdzie odmawia-
ny Ró¿aniec przed wysta-
wionym Najœwiêtszym Sakra-
men-tem. Zapraszam wszyst-
kich ka¿dego dnia na to na-
bo¿eñstwo”.

Wojna trwa³a 6 lat i dok³adnie
tyle lat by³ w tym koœciele co-

dziennie odmawiany przez wier-
nych ró¿aniec. Na nabo¿eñstwa
zaczê³o przychodziæ coraz wiêcej
ludzi. Odmawiali cz¹stkê Ró¿añ-
ca (5 tajemnic). Po modlitwie
ró¿añcowej proboszcz udziela³
b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym
Sakramentem. Mieszkañcy wi-
dz¹c, ¿e do ich parafii nie zawi-
tali jeszcze hitlerowcy, a z tych,
którzy poszli na front nikt nie
zgin¹³, to tym chêtniej i liczniej
przychodzili do koœcio³a, który co-
dziennie pêka³ w szwach. Z pa-
rafii Garnek zosta³o zmobilizo-
wanych wielu m³odych mê¿czyzn
do wojska jeszcze przed wrzeœ-
niem 1939 roku. Jedni walczyli
z Niemcami, a inni z Rosjanami.
Nikt z nich nie zgin¹³ na froncie
– czêœæ z nich wróci³a do do-

mów po ustaniu walk, czêœæ do-
sta³a siê do niewoli. Jedni byli
w obozach niemieckich, inni w ro-
syjskich, w tym na dalekiej Sy-
berii. I wszyscy powrócili do
swoich rodzinnych domów. Mo¿e
siê to wydawaæ nieprawdopo-
dobne, ale o tym cudzie wiary
p³yn¹cej z ró¿añca mówi³ biskup
Zbigniew Kraszewski. W paŸdzier-
niku, czyli miesi¹cu szczegól-
nym jeœli chodzi o ró¿aniec war-
to pamiêtaæ, ¿e mo¿na, a nawet
trzeba modliæ siê nie tylko o spra-
wy osobiste, ale równie¿ takie
jak Ojczyzna czy pokój. Przyk-
³ad parafii Garnek pokazuje jak
wiele mo¿na osi¹gn¹æ t¹ drog¹.

Ÿród³o: blogmedia24.pl/node/65038
pompejanska.rosemaria.pl/2014/02/
polski-cud-rozancowy/

JEDYNA PARAFIA
W POLSCE
DO KTÓREJ

PODCZAS
II WOJNY ŒWIATOWEJ

NIE DOTARLI
NIEMCY

w

Przedwojenna procesja Bo¿ego Cia³a
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pierwsz¹ sobotê, 2.V.2020 r.,
w Bazylice Archikatedralnej

pw. œw. Jana Chrzciciela i Wnie-
bowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Przemyœlu o godz. 1000

odby³y siê œwiêcenia biskupie ks.
pra³. Krzysztofa Chudzio, probo-
szcza parafii pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP w Jasienicy Ro-
sielnej, którego papie¿ Franciszek
w pierwszy pi¹tek kwietnia br.
mianowa³ biskupem pomocni-
czym archidiecezji przemyskiej,
przydzielaj¹c mu stolicê tytularn¹
Marazane.

Ks. Krzysztof Piotr Chudzio
ur. 25 czerwca 1963 r. w Przemy-
œlu. Pochodzi z parafii pw. NMP
Królowej w Buszkowicach. Po
ukoñczeniu Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Przemyœlu i zda-
niu matury, w roku 1982 rozpocz¹æ
formacjê do kap³añstwa w Wy¿-
szym Seminarium Duchownym
w Przemyœlu. W roku 1988 uzys-
ka³ stopieñ magistra teologii w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim w Lublinie. Œwiêcenia ka-
p³añskie przyj¹³ 24 czerwca 1988 r.
w katedrze przemyskiej z r¹k bp.
Ignacego Tokarczuka. Po œwiê-
ceniach pracowa³ jako wikariusz
w parafii pw. œw. Wojciecha w Kroœ-
nie. W roku 1989 rozpocz¹³ pracê
duszpastersk¹ wœród wiernych
wyznania rzymskokatolickiego na

Ukrainie w diecezji kamieniecko-
-podolskiej. Poza obowi¹zkami
duszpasterskimi pe³ni³ w tamtej-
szej diecezji funkcjê Wikariusza
Generalnego, kanclerza kurii oraz
sekretarza biskupa diecezjalnego
Jana Olszañskiego. Po siedemna-
stoletnim pobycie na Ukrainie
w roku 2005 powróci³ do pracy w ro-
dzinnej diecezji. Do roku 2006
pe³ni³ funkcjê dyrektora Muzeum
Archidiecezjalnego im. œw. Józefa
Sebastiana Pelczara oraz pomaga³
w Wydziale Duszpasterskim Kurii
Metropolitalnej. W S¹dzie Metro-

politalnym pe³ni³ fun-
kcjê notariusza.
W latach 2006–2015
by³ ojcem duchow-
nym w Wy¿szym
Seminarium Duchow-
nym w Przemyœlu.
W dniu 22 sierpnia
2015 r. zosta³ miano-
wany proboszczem
parafii pod wezw.
Niepokalanego Po-
czêcia NMP w Jasie-
nicy Rosielnej. Równoczeœnie
pe³ni³ funkcjê wicedziekana deka-
natu domaradzkiego. 17 kwietnia
2015 r. zosta³ mianowany Honoro-
wym Kanonikiem Przemyskiej
Kapitu³y Metropolitalnej.

Nowy biskup pomocniczy
archidiecezji przemyskiej jako

 SAKRA BISKUPIA
KS. PRA£. KRZYSZTOFA CHUDZIO

W zawo³anie biskupie obra³ s³owa:
Deo fideli et misericordi (Bogu wier-
nemu i mi³osiernemu). S¹ one za-
mieszczone na wstêdze pod tarcz¹

herbu biskupiego. Tarcza herbowa
jest niebieska. W jej polu znajduje
siê srebrny krzy¿ ³aciñski z rozsze-
rzonymi ku koñcom ramionami.
Na przeciêciu ramion – czerwone
gorej¹ce serce, od którego wycho-

dz¹ na obie strony
tarczy po trzy promie-
nie – po prawej stro-
nie z³ote, po lewej
srebrne. Pod krzy¿em
znajduje siê srebrna
litera „M”. To nawi¹-
zanie do Krzy¿a Za-
wierzenia góruj¹ce-
go nad Przemyœlem
i odwo³anie do miejsca
pochodzenia Bisku-
pa Nominata. Gore-
j¹ce Serce z promie-

niami to symbol Bo¿ego mi³o-
sierdzia, któremu Ksi¹dz Biskup
zawierza swo-j¹ pos³ugê. Umiesz-
czona na tarczy litera „M” i nie-
bieskie t³o tarczy odnosi siê do
Maryi Matki Bo¿ej.

za: Radio Fara
fot. Rafa³ Czepiñski
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Napisany wiele lat póŸniej sonet, autorstwa Anto-
niego (hol. Anton) van Duinkerena (1903, Bergen
op Zoom – 1968, Nijmegen), opiewa³ tê niezwyk³¹
sytuacjê:

Hostia w ogieñ wyrzucana
wœród p³omyków siê unosi³a
Nie pomog³a natury si³a
Silniejsza by³a ³aska Pana…

Kobieta w³o¿y³a rêkê do paleniska i wyjê³a Hostiê
z ognia…

Dommer, który tego ranka poczu³ siê
znacznie lepiej, odebra³ J¹ od niej, za-
win¹³ J¹ w lniane p³ótno i z³o¿y³ do skrzy-
ni. Przyby³ ksi¹dz i, po schowaniu Naj-
œwiêtszej Eucharystii do ma³ego pude³-
ka (cyborium), zaniós³ J¹ do lokalnego
koœcio³a pw. œw. Miko³aja.

Min¹³ kolejny dzieñ i Hostia […] zni-
knê³a! Nie by³o Jej w cyborium! Wkrótce
odnalaz³a siê – w skrzyni Dommera, za-
winiêta w te same co uprzednio p³ótna!

Ponownie zabrana do koœcio³a ran-
kiem nastêpnego dnia znów pojawi³a siê
z powrotem w skrzyni chorego...

Dopiero za trzecim razem próby prze-
niesienia konsekrowanej Hostii do koœ-
cio³a mia³y siê powieœæ. Znaki odczyta-
no bowiem jako polecenie upublicznie-
nia wydarzenia i zamienienia domu cho-
rego w miejsce modlitwy. I tak te¿ siê sta-
³o – Hostia zosta³a zaniesiona do koœ-
cio³a w uroczystej procesji, a na miejscu
zdarzenia, w ci¹gu dwóch lat, powsta³a
kaplica Ter Heylighen Stede (pl. Œwiête Miejsce).

Œwiadków owych zdarzeñ by³o wielu – w Niedzie-
lê Wielkanocn¹ wszyscy oni, wraz z merem Amster-
damu, przygotowali i podpisali specjalne sprawozdanie
opisuj¹ce niezwyk³e okolicznoœci. Przekazano je na rêce
biskupa Utrechtu, Jana van Arkela (1314–1378, Liege),
który – po kolejnym procesie – zatwierdzi³ lokalnie
kult Cudu Eucharystycznego.

Owe dokumenty procesowe (a tak¿e skrzynia
Dommera) przetrwa³y zawieruchy dziejowe do dnia
dzisiejszego...

W 1452 r. kaplica (zachowywano w niej, oprócz
Cudownej Hostii, tak¿e i palenisko cudu) w trakcie
wielkiego po¿aru Amsterdamu sp³onê³a, ale w prze-
dziwny sposób monstrancja z Hosti¹ ocala³a: zna-
leziono J¹ nietkniêt¹, przykryt¹ jedwabnym p³asz-
czem... Kaplicê odbudowano.

Do 1578 r. (przejêcie w³adzy przez protestantów
i zakaz publicznego wyznawania wiary przez kato-
lików) w pierwsz¹ œrodê po dniu œw. Jerzego odby-
wa³a siê – miêdzy starym koœcio³em Oude Kerk a Ter 
Heylighen Stede – procesja na wspomnienie Cudu.
Brali w niej udzia³ nie tylko mieszkañcy miasta ale
i znacz¹cy notable, miêdzy innymi cesarz Karol V,

a w 1484 r., arcyksi¹¿ê Maksymilian Austriacki (póŸniej-
szy cesarz). Ten ostatni podarowa³ kaplicy Cudu kie-
lich, ornat do sprawowania Eucharystii, du¿¹ œwiêcê
woskow¹ oraz witra¿ ze swoj¹ podobizn¹. Parê lat 
póŸniej nada³ Amsterdamowi koronê cesarsk¹ nad 
herbem miasta…

Po 1578 r. kaplicê Ter Heylighen Stede skonfisko-
wano i zamieniono w stajnê i magazyn. Dopiero po
paru latach prostestanci zamienili j¹ w miejsce swo-
jej modlitwy – jako kaplicê Nieuwezijds. Palenisko Cu-
du wszelako zniszczyli.

Opiekê nad Hosti¹, wraz z paroma innymi przed-
miotami, które przetrwa³y ten okres
prostestanckiego ikonoklazmu (obra-
zoburstwa) przejê³y lokalne siostry
œw. Begi (beginki). Przechowywano J¹
w konwencie Begijnhof (skupisko ma-
³ych domków – siostry mog³y posiadaæ
w³asnoœæ – wokó³ niewielkiego placyku
z koœcio³em w œrodku) – jedynym
z 20 klasztorów, który przetrwa³ refor-
macjê. W 1607 r. zabrano im koœció³ –
– Hostiê dalej przechowywano i modlo-
no siê przed Ni¹ w domach, przenosz¹c
z miejsca na miejsce. Wreszcie, za poz-
woleniem w³adz, w 1671 r. zamienio-
no parê z nich w now¹ kaplicê, zwa-
n¹ ukrytym koœcio³em (tylko wnêtrze
owych domów przystosowano bowiem
do potrzeb miejsca kultu – nie doz-
wolono, by z zewn¹trz budynek wygl¹-
da³ jak œwi¹tynia...)

Niestety, monstrancjê wkrótce skra-
dziono...

A kaplica Nieuwezijds popad³a w ruinê.
Witra¿ Maksymiliana zast¹piono zwy-

k³ym szk³em. Nieodnawiane wnêtrze sypa³o siê i,
pomimo protestów katolików, w 1908 r. kaplicê zbu-
rzono. Protestanci pragnêli wszystkie œlady wyda-
rzenia wydrzeæ z pamiêci, i z historii...

Dopiero w 1881 r., po odnalezieniu historycznego
dokumentu z 16.XII.1651 r. opisuj¹cego procesje
œredniowieczne, odnowiono tê tradycjê. Od tej pory
wczesnym rankiem, w niedzielê po 12 marca, odby-
wa siê w Amsterdamie wielka procesja, poprzedzona
czterema dniami specjalnych Mszy œw. w koœciele
Begijnhof, upamiêtniaj¹ca zdarzenie (zwana Stille Om-
gang – bezg³oœn¹ procesj¹ – obywa siê bowiem bez 
œpiewów, bez szat koœcielnych, bez innych religijnych
przedmiotów). Mija miejsca zwi¹zane z Cudem
sprzed stuleci…

W 2001 r. artysta Jan (hol. Hans) ’t Mannetje
(ur. 1944, Hillegom) w miejscu zdarzenia wy¿³obi³
specjaln¹ wnêkê w œcianie (hol. GedachteNis), upa-
miêtniaj¹c¹ palenisko Cudu amsterdamskiego…

A w koœciele Begijnhof do dziœ trwa nieustaj¹ca ado-
racja Najœwiêtszego Sakramentu...

za tekstem: Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem œw. Zyg-
munta w S³omczynie

HOSTIA W P£OMIENIACH...
dokoñczenie ze str. 1

´
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CZERWIEC 2020

KALENDARZ W£ASNY
ZAKONU BRACI BOSYCH...

CZERWIEC

Pn.

Wt.

Œr.

Cz.

Pt.

Œo.
Nd.

Cz.

Pt.

So.

Cz.

Pt.

Pt.

Œr.

Pn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

11.

12.

13.

18.

19.

20.

24.

29.

Comiesiêczna rubryka
z „¯ycia Parafii”

uleg³a ZAWIESZENIU
z uwagi na PANDEMIÊ.

W stosownym czasie
O. Przeor poinformuje

o powrocie do dzia³alnoœci
wszystkich zaanga¿owanych.

Najœwiêtszej Maryi Panny,
Matki Koœcio³a (œwiêto).
W r. 1984 † o. Rajmund
od œw. Jacka (Sapa³a).
Œwiêtych Mêczenników Ka-
rola Lwangi i Towarzyszy.
Jezusa Chrystusa, Naj-
wy¿szego i Wiecznego
Kap³ana (œwiêto).
W r. 1987 † br. Walenty
od Œw. Rodziny (P³o-
skonka).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œw. Bonifacego, bpa i mê-
czennika.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
NIEDZIELA NAJŒWIÊT-
SZEJ TRÓJCY (uroczystoœæ).
NAJŒWIÊTSZEGO CIA£A

I KRWI CHRYSTUSA (uro-
czystoœæ).
B³ogos³awionych Mêczenni-
ków Alfonsa Marii Ma-
zurka, prezbitera (NZ),
i Tow.
Œw. Antoniego z Padwy,
prezbitera i dra Koœcio³a.
Zakoñczenie oktawy Bo-
¿ego Cia³a.
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA (uroczystoœæ).
Œwiêto Patronalne Naszej
Parafii.
Niepokalanego Serca NMP.
Rocznica beatyfikacji œw. Ra-
fa³a Kalinowskiego (1983).
Narodzenie œw. Jana
Chrzciciela (uroczystoœæ).
Œwiêtych Aposto³ów Pio-
tra i Paw³a (uroczystoœæ).

7 B£. ANNY OD ŒW. BART£O-
MIEJA, dziewicy, wsp. do-
wolne; w prowincjach hisz-
pañskich wsp. obowi¹zkowe

12 B£.B£. ALFONSA MARII

OD DUCHA ŒWIÊTEGO MA-
ZURKA, prezbitera, i TOWA-
RZYSZY, mêczenników, wsp.
dowolne; w prowincjach pol-
skich wsp. obowi¹zkowe

Z A P R A S Z A M Y  N A  N A B O ¯ E Ñ S T WA  C Z E RW C O W E

D O  N A J Œ W I Ê T S Z E G O  S E R C A  P A N A  J E Z U S A

w dn i  powszedn ie  o  godz .  17 :30
w Niedz ie le  i  Œwiê ta  o  godz .  16 :30

TERESA PARYNA

Kiedy przekwitn¹
czarne kwiaty

Stój.
Nie podchodŸ!
On tu jest –
czai siê w oddechu,
klei siê do r¹k.
Miêdzy nami
dwa metry ¿ycia
i góra lêku…

Musimy siê rozejœæ
w nasz¹ samotnoœæ.
Niech prowadz¹ nas
wiara, nadzieja i mi³oœæ!

Kiedy ju¿ przekwitn¹
czarne kwiaty tej wiosny,
zatañczymy razem
na zielonej ³¹ce
taniec ¿ycia,
taniec zwyciêstwa!

3.04.2020 r.

Najœwiêtsze Serce Bo¿e,
Poœwiêcamy Ci
Nasz¹ ojczyznê, miasta

[i wioski,
Nasze rodziny i nas

[samych.
Serce Bo¿e, przyjdŸ

[Królestwo Twoje!

W Imiê Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego...

Naszym Drogim Solenizantom czerwcowym

 Ojcu Przeorowi Piotrowi Krupie OCD,

oraz Bratu W³adys³awowi Gi zie  OCD
¿yczenia imieninowe, zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

na ka¿dy dzieñ zakonnej i duszpasterskiej pos³ugi,
¿ywego, godnego prze¿ywania powo³ania,

Bo¿ej radoœci z pokonywania trudów codziennego ¿ycia
i wiecznej opieki Królowej Karmelu

wspólnota, wszystkie grupy dzia³aj¹ce na Karmelu oraz redakcja ,,Na Karmel”
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HISZPANIA 2019
ci¹g dalszy ze str. 2

�

my? Nietrudno siê domyœliæ. Kaba-
nosy i suchary ry¿owe. Po odpoczyn-
ku i popo³udniowej sjeœcie, dalsz¹
czêœæ dnia spêdzamy na indywidu-
alnym zwiedzaniu sanktuarium. Od
naszego domu pielgrzyma na plac na
szczêœcie nie jest daleko tylko kil-
kaset metrów. Pierwsze idê zwiedziæ
kaplicê objawieñ. Znajduje siê ona
mniej wiêcej w po³owie placu. Zo-
sta³a zbudowana na polach dwa lata

po ukazywaniu siê Matki Bo¿ej dzie-
ciom z Fatimy. W 1922 r. w marcu
zosta³a ona wysadzona przez tzw.
„nieznanych sprawców”. Ale po
kilku miesi¹cach zosta³a odbudo-
wana. Na zewn¹trz znajduje siê
o³tarz, ³awki i figura MB Fatimskiej.
Obecnie nad ca³oœci¹ znajduje siê
zadaszenie. Ca³y czas modl¹ siê tam
ludzie odmawiaj¹c ró¿aniec i sprawo-
wane s¹ Msze œw. w ka¿dym chyba
jêzyku œwiata. Po jednej stronie pla-
cu znajduje siê wielka bazylika zna-
na ze zdjêæ konsekrowana w roku 1953.
W niej znajduj¹ siê groby dzieci
z Fatimy. Hiacynta i Franciszek
s¹ ju¿ œwiêtymi, kanonizowani w set-
n¹ rocznicê objawieñ, a s. £ucja
czeka na beatyfikacjê. Pomyœleæ. Te
dzieci ju¿ s¹ œwiêtymi. Mia³y szczê-
œcie.

Po drugiej wznosi siê nowocze-
sna monumentalna bazylika Trójcy
œw., zbudowana w latach 2004–2007
kosztem 80 milionów euro, pokry-
tym wy³¹cznie z ofiar pielgrzymów.
Znajduje siê na 4. miejscu wœród naj-
wiêkszych koœcio³ów œwiata.

Przy po³udniowym wejœciu do
Sanktuarium za szk³em ustawiono
fragmentu Muru Berliñskiego i od-
s³oniêty 13 sierpnia 1994. Fragment
bloku ze zburzonego muru dostar-
czy³ jakiœ portugalski emigrant za-
mieszka³y w Niemczech. Na ca³ym

terenie panuje niesamowita atmo-
sfera ciszy, skupienia i modlitwy.

Wracamy zmêczeni ca³odzien-
nym zwiedzaniem. Wieczorem przy
kolacji dosiada siê do nas w res-
tauracji Domu Pielgrzyma jakiœ cz³o-
wiek. To przeor klasztoru. Nie przy-
szed³ z pustymi rêkami. Przyniós³
butelkê wyœmienitego Porto. Portu-
galski jest podobny do hiszpañ-
skiego, a poza tym jêzyki rozwi¹-
zuje nam trunek, wiêc spêdzamy
czas na mi³ej rozmowie.

Rano wczeœnie uczestniczymy
we Mszy œw. i ruszamy w dalsz¹
drogê. Dziœ musimy dojechaæ, a¿
do Sewilli. To najd³u¿szy odcinek
do przejechania (ponad 600 km
czyli tyle ile z Krakowa nad mo-
rze) w naszej dotychczasowej pod-
ró¿y, a poza tym chcemy zobaczyæ

Atlantyk. Znowu stres na autostra-
dzie. Bramki ³upi¹ nas niemi³o-
siernie. Jedziemy i jedziemy. Mimo
dobrych chêci nie uda³o siê zanu-
rzyæ stóp w Atlantyku. Nie by³o
jak podjechaæ do pla¿y. Widzie-
liœmy go tylko z daleka. Wreszcie
przekraczamy granicê z Hiszpani¹.
Min¹³ stres portugalsko-autostra-
dowy. Mo¿na siê odstresowaæ. Ale
tylko na chwilê.

Niestety mamy nowy problem.
Samochód, który do tej pory spra-
wowa³ siê bez zarzutu zaczyna siê

buntowaæ. Pokazuje siê kontrolka,
która nas informuje, ¿e musimy ku-
piæ jakiœ p³yn bo samochód nied³u-
go stanie. O co chodzi? Nikt z nas
nie zna siê na mechanice. Trzeba
szukaæ pomocy. Na szczêœcie brat
siostry Terezitty jest mechanikiem,
wiêc dzwonimy do niego i wszyst-
ko nam wyjaœnia. Hiszpania chroni
swoje œrodowisko naturalne. Do sil-
ników Diesla u¿ywaj¹ specjalnego
p³ynu, który ma za zadanie zmniej-
szyæ emisje szkodliwych spalin
i jest niezbêdny, ¿eby samochód
pojecha³ dalej. Kupujemy go na
pierwszej lepszej stacji benzyno-
wej, wlewamy i kontrolka przesta-
je migaæ. Oddychamy z ulg¹.

Wje¿d¿aj¹c znowu do Hiszpa-
nii wje¿d¿amy do regionu, który

Pomnik dzieci fatimskich w centrum miasta
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nazywa siê Andaluzja. To najcie-
plejsza czêœæ Hiszpanii. Jakie s¹
pierwsze wra¿enia z tej krainy? Ga-
je oliwne – ci¹gn¹ce siê wszêdzie,
dolinami, wzgórzami, setkami ki-
lometrów. Jedziemy do Sewilli sto-
licy tego regionu gdzie nieopodal
portu stan¹³ 11 klasztor w kolej-
noœci, który ufundowa³a œw. Teresa
za swojego ¿ycia. Jednak w oko-
licy kwit³a prostytucja i ciemne in-
teresy, co nie licowa³o z powag¹
zakonu, w którym biedne siostry
spa³y na go³ej ziemi i od¿ywia³y siê
ziemniakami. Dlatego ju¿ po
wyjeŸdzie Teresy zosta³ on prze-
niesiony w spokojniejsze miejsce.
Dziœ skromne zgromadzenie pod
wezwaniem œw. Józefa prezentuje
zwiedzaj¹cym liczne relikwie œwiê-
tej oraz jej s³ynny portret, jedyny
namalowany za jej ¿ycia, przez
samego œw. Jana od Nêdzy. Obok
portretu znajduje siê p³aszcz, który
ponoæ przynosi szczêœcie brzemien-
nym kobietom. Mo¿na te¿ zoba-
czyæ rêkopis „Twierdzy wewnê-
trznej” – najwiêkszego dzie³a
œwiêtej. To wszystko wiemy. Zoba-
czymy to jutro.

Na razie jedziemy do klasztoru
ojców gdzie mamy przygotowany
nocleg. Dom karmelitów bosych
znajduje siê niedaleko starego  mia-
sta. Przyjmuje nas przeor, przesy-
mpatyczny cz³owiek i oprowadza po
skromnym muzeum znajduj¹cym
siê przy klasztorze. Ka¿dy i ka¿da
dostaje swoja celê z klimatyzacj¹, bo

upa³ niemi³osierny. Jest niby
pocz¹tek paŸdziernika, godz. 17.00
a na termometrze + 36oC. Jutro bê-
dziemy u sióstr, ale dzisiaj chcemy
zwiedziæ choæ trochê Sewillê podczas
wieczornego spaceru.

Wycieczka bowiem szlakiem Te-
resy i Jana to równoczeœnie misty-
czna wêdrówka œladami œwiêtych,
ale tak¿e podró¿ przez burzliw¹
historiê Hiszpanii i jej najwspanialsze
zabytki. A Sewilla jest miastem, gdzie
tych zabytków jest tyle, ¿e mog¹
zadowoliæ najwybredniejszych ja-
poñskich turystów.  W ogóle Sewilla
po³o¿ona w g³êbi l¹du nad rzek¹
Gwadalkiwir w czasie konkwisty
czyli zdobywania Nowego Œwiata
by³a g³ównym portem prze³adun-
kowym zamorskich bogactw przy-
wo¿onych tu przez statki. Jest tu
przepiêkna gotycka katedra – naj-
wiêkszy na œwiecie gotycki koœció³,
który wczeœniej by³ meczetem. Przy
niej Giralda minaret wkompono-
wany w bry³ê koœcio³a, obecnie s³u-
¿¹cy jako dzwonnica. Podziw wzbu-
dza wspania³y renesansowy ratusz
postawiony w po³owie XVI w. Jest
renesansowy budynek Gie³dy han-
dlowej, a w niej król Karol III umieœ-
ci³ tutaj G³ówne Archiwum Indii,
gromadz¹ce dokumenty zwi¹zane
z dziejami odkrywania i podboju
Nowego Œwiata. Jest Z³ota Wie¿a –
element murów obronnych. Nazwa-
na tak nie tylko z powodu pokrycia
jej z³otymi p³ytkami, ale tak¿e dla-
tego poniewa¿ przechowywano

w niej z³oto z³upione w koloniach.
Arena walki byków z XVIII mo¿e
pomieœciæ jednorazowo 12, 5 tys.  lu-
dzi. Jest i piêkny Szpital Mi³osierdzia
i Dom Pi³ata zbudowany na wzór
siedziby oskar¿yciela Chrystusa.

Wieczorem tego samego dnia po
przyjeŸdzie zwiedzamy przepiêkne
parki znajduj¹ce siê przy dawnym
pa³acu królewskim. Idziemy tak¿e
na Plac Hiszpañski – kolejny wspa-
nia³y zabytek miasta. To pó³kolisty
plac z jednej strony zamkniêty pa-
³acem, którego œrodkowa fasada
zbudowana zosta³a w stylu baroko-
wym, pozosta³a zaœ czêœæ budynku
w stylu renesansowym. Dodatkowo
zbudowano dwie wie¿e naro¿ne
wzorowane na Giraldzie. Turystów
nieprawdopodobne iloœci. Podobnie
handlarzy oferuj¹cych drobne pa-

mi¹tki za parê euro. Mo¿na pop³y-
waæ tak¿e ³ódk¹, ale robi siê ju¿ ciem-
no i trzeba wracaæ, tym bardziej, ¿e
ojcowie wydaja kolacjê na nasz¹
czeœæ. Kolacjê jedz¹ tu ze wzglêdu
na upa³ dopiero o 21.00. Po ca³od-
niowej przeprawie jesteœmy solidnie
padniêci. Siostry maj¹ doœæ i id¹ spaæ.
Sam reprezentujê polski karmel pod-
czas biesiady.

cdn

Giralda dawniej minaret, a teraz
dzwonnica przy katedrze

Zdjêcie przy œcianie domu Franciszka i Hiacynty, przy którym
zrobiono s³ynne zdjêcie dzieci fatimskich.
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o, co wydarzy³o siê na pocz¹-
tku ubieg³ego wieku w Tu-

maco, miejscowoœci le¿¹cej na ma-
³ej wyspie u wybrze¿y Kolumbii,
przekona³o jej mieszkañców, ¿e
Bóg obecny w Najœwiêtszym Sakra-
mencie naprawdê dzia³a, kiedy je-
go kap³ani i wierni wzywaj¹ Go
z wiar¹ i mi³oœci¹.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

I PROCESJA

Z NAJŒWIÊTSZYM

SAKRAMENTEM

Cofnijmy siê do 31 stycznia
1906 roku. O godzinie 9.36 mie-
szkañcy tej maleñkiej wysepki na
Pacyfiku poczuli silny wstrz¹s
wywo³any trzêsieniem ziemi,
które trwa³o oko³o 10 minut.

W obliczu zagro¿enia wszyscy
ruszyli do koœcio³a z proœb¹ do
miejscowego proboszcza, o. Ge-
rardo Larrondo oraz wikarego, o. Ju-
liana, by natychmiast zorgani-
zowaæ procesjê z Najœwiêt-
szym Sakramentem.

W miêdzyczasie wody w zatoce,
przy której po³o¿one by³o miastecz-
ko, niebezpiecznie cofnê³y siê, odkry-
waj¹c prawie 1,5 km wybrze¿a, by
nastêpnie spiêtrzyæ siê w niedalekiej
odleg³oœci od wyspy w postaci og-
romnej fali. Przera¿ony tym wido-
kiem ojciec Gerardo postanowi³ spo-
¿yæ wszystkie konsekrowane hostie
przechowywane w cyborium. Zacho-

wa³ jedynie du¿¹ Hostiê umieszczo-
n¹ w monstrancji.

CUDOWNE COFNIÊCIE

TSUNAMI

Nastêpnie zwróci³ siê do wier-
nych z wezwaniem: „ChodŸmy,

moje dziatki, chodŸmy na
pla¿ê i niech Bóg ma nas
w Swojej opiece!”.

Umocnieni obecnoœci¹ Jezusa
Eucharystycznego wszyscy wyru-
szyli w procesji, zanosz¹c do Boga
modlitwê poœród g³oœnego la-

mentu i ³ez. Ojciec Gerardo do-
tar³ na pla¿ê i odwa¿nie zszed³ na
sam brzeg morza z monstrancj¹
w rêku, staj¹c oko w oko z ¿y-
wio³em.

Kiedy œciana wody zaczê³a siê
gwa³townie zbli¿aæ, pe³en wiary ka-
p³an zdecydowanym ruchem uniós³
Najœwiêtszy Sakrament i w obec-
noœci zebranych nakreœli³ nim znak
krzy¿a. Wszyscy zastygli w ocze-
kiwaniu.

Jeszcze przez chwilê fala postê-
powa³a naprzód, ale nim zakon-
nicy siê spostrzegli, na ustach
wstrz¹œniêtych wiernych pojawi³y
siê okrzyki zachwytu: „To cud!
To cud!”

DZIÊKCZYNIENIE
ZA CUD W TUMACO

Faktycznie, niczym za spraw¹
niewidzialnej i nadprzyrodzonej
si³y potê¿na fala, która mia³a
zmieœæ Tumaco z powierzchni
ziemi zaczê³a siê wycofywaæ,
a wody opadaæ do normalnego
poziomu.

Mieszkañcy miasta Tumaco nie
ustawali w dziêkczynieniu Jezu-
sowi Eucharystycznemu za ocale-
nie przed zag³ad¹. Wieœæ o cudzie
w Tumaco roznios³a siê daleko
poza granice Kolumbii, a o. Ge-
rardo otrzymywa³ liczn¹ kores-
pondencjê z proœb¹ o modlitewne
wstawiennictwo z Europy i innych
czêœci œwiata.

Ÿród³o: Augustianie rozmi³owani w Eu-
charystii, o. Pedro del Rosario Corro

W 1906 ROKU W KOLUMBIJSKIM MIEŒCIE TUMACO

MIA£O MIEJSCE NIEZWYK£E ZDARZENIE

Z NAJŒWIÊTSZYM SAKRAMENTEM W ROLI G£ÓWNEJ

t
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Przedstawiamy ni¿ej ok³adkê ksi¹¿ki godn¹ polecenia. Wiele
nam mówi jej forma graficzna a opisywany b³ogos³awiony nie
prze¿y³ gehenny obozu. Zachêcamy do jej nabycia w formie
wysy³kowej dzwoni¹c po nr: 663156664 lub esemesem z ad-
resem zamawiaj¹cego i tytu³em ksi¹¿ki.
A oto fragmentaryczny biogram:
2 paŸdziernika 1930 roku pochodz¹cy z podrzeszowskiej wsi

Siedliska 19-letni kleryk salezjañski Józef Kowalski zapisa³ w swoim
notesie: „Ja mam byæ i muszê byæ œwiêtym”. Tê myœl, która sta³a
siê jego programem ¿yciowym, zrealizowa³ z ¿elazn¹, godn¹ podziwu
konsekwencj¹ a¿ do
mêczeñskiej œmierci. Are-
sztowany przez hitlerow-
ców, wraz z innymi sa-
lezjanami, w Krakowie
w maju 1941 roku, osta-
tnie kilkanaœcie mie-
siêcy spêdzi³ w obozie
koncentracyjnym Aus-
chwitz-Birkenau. Wyka-
za³ siê tam niesamowi-
t¹ odwag¹, nios¹c otu-
chê wspó³wiêŸniom
oraz – co by³o zaka-
zane i za co grozi³a
kara œmierci – prze-
wodnicz¹c potajemnie
odprawianym nabo¿eñ-
stwom i udzielaj¹c sa-
kramentu pokuty. Zo-
sta³ okrutnie zamêczo-
ny, a potem utopio-
ny w beczce z fekalia-
mi, w wieku zaledwie
31 lat, 4 lipca 1942 r.,
nied³ugo po tym, jak
odmówi³ wykonania roz-
kazu gestapowca, któ-
ry nakaza³ mu podep-
taæ ró¿aniec. Ze wzglê-
du na okolicznoœci œmierci czêsto nazywany jest „mêczennikiem Ró-
¿añca”. Id¹c na œmieræ, wspó³wiêŸniowi, z którym dzieli³ tê sam¹ pryczê,
odda³ ostatni¹ porcjê chleba ze s³owami: „WeŸ, Zygmuœ, mi on ju¿ nie bê-
dzie potrzebny”. A do wszystkich wspó³wiêŸniów powiedzia³: „Módlcie siê
za mnie i za moich przeœladowców”. Na drugi dzieñ rano ju¿ nie ¿y³.

Beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II 13 czerwca 1999 roku
w Warszawie w gronie 108 polskich mêczenników II wojny œwiatowej.
¯ycie kap³añskie i zakonne ks. Kowalskiego powinno byæ wzorem
dla dzisiejszych kap³anów i kleryków. Jego dojrza³oœæ w tak m³odym
wieku mo¿e byæ inspiracj¹ dla m³odych ludzi, gdzie maj¹ szukaæ
prawdziwych wartoœci. Ponadto B³ogos³awiony – ukazuj¹c wielk¹
wartoœæ Ró¿añca, za któr¹ odda³ ¿ycie – pokazuje wartoœæ modlitwy
ró¿añcowej, bêd¹cej ratunkiem dla œwiata.

Jaromir Kwiatkowski, Mia³ byæ i jest œwiêtym. ,,B³ogos³awiony ksi¹dz Józef Kowalski
(1911–1942)”, Wydaw. RUTHENUS Krosno 2020, opr. twarda, ss. 216, cena 35 z³.

W 20. ROCZNICÊ

BEATYFIKACJIw Burundi, a do wspó³pracy
misyjnej (m.in. korespondencja
z misjonarzami) – jak opowia-
da³a niedawno zmar³a najstar-
sza siostra Maria Krzysik – w³¹-
czy³a siê Teresa Olech, któr¹
wiele lat wczeœniej przyjmowa³
do przemyskiej wspólnoty.

Równie¿ za jego urzêdu zosta³o
objête przez Karmelitów Bosych
Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañ-
skiej w Piotrkowicach, do czego
przyczyni³ siê w znacznej mierze.
Zaczêto tak¿e budowaæ murowany
klasztor w Zawoi. Po zakoñczeniu
kadencji w 1972 r. zosta³ mianowa-
ny przeorem klasztoru w Piotrko-
wicach i proboszczem tamtejszej
parafii. W 1975 r. wybrano go pierw-
szym radnym prowincjalnym, a tak-
¿e po raz trzeci, prezesem klasz-
toru w Zawoi i proboszczem pa-
rafii. Spe³nia³ te urzêdy przez trzy
lata do 1978 r. PóŸniej pozosta³ na-
dal w Zawoi.

W styczniu 1979 r., po œmier-
ci o.  Bazylego Jab³oñskiego,
zosta³ o. Remigiusz obrany pre-
zesem klasztoru w Przemy-
œlu. Jego kadencja pokrywa siê
zatem z wprowadzeniem do na-
szego koœcio³a pierwszego w Prze-
myœlu obrazu Jezusa Mi³osier-
nego (wrzesieñ 1981) i odmawia-
niem w trzecie pi¹tki miesi¹ca
Koronki i innych modlitw do
Bo¿ego Mi³osierdzia.

Po dwóch latach, w 1981 r.,
o. Remigiusz powróci³ do Za-
woi, gdzie pozosta³ a¿ do œmier-
ci. Od kilkunastu lat chorowa³
na cukrzycê. Pomimo leczenia
choroba powoli jednak postêpo-
wa³a i amputowano mu nogê.
Dwa tygodnie przed œmierci¹
zabrano go do szpitala w Suchej
Beskidzkiej. Zmar³ w czwartek
27.X.1988 r. kiedy Koœció³ prze-
¿ywa³ tydzieñ misyjny.

(Ÿród³o: „Karmel” 1988 za: Na Kar-
mel Nr 10,1998 r., kronika III Zakonu,
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/
stara_strona/numery/042004/08.html

https://archivecarmel.pl/wilno/)

PIERWSZY PRZEOR...
dokoñczenie ze str. 9
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Przybli¿my jej postaæ i obja-
wienia, które wyjaœni¹ nam wie-
le spraw z Czci¹ Serca  Pana
Jezusa.

Œwiêta Ma³gorzata Maria Alaco-
que urodzi³a siê 22 lipca 1647 roku
w Lauthecourt, w Burgundii (Francja),
w zamo¿nej i religijnej rodzinie. Jej
powo³anie objawi³o siê bardzo wczeœ-
nie. W swoich wspomnieniach œwiêta
mówi o tym, ¿e ju¿ kiedy by³a ma³¹
dziewczynk¹, Bóg ukaza³ jej wielk¹
brzydotê grzechu, która tak bardzo mnie
przerazi³a, ¿e najmniejsze przewinienie
stawa³o siê dla mnie cierpieniem nie do
zniesienia. Oprócz tego znajdowa³a
wielkie upodobanie w modlitwie
i w Sakramencie Pokuty, litowa³a
siê nad potrzebuj¹cymi i pragnê³a
nieœæ im pomoc.

Kiedy przedwczeœnie zmar³ jej
ojciec, matka Filiberta powierzy³a
ma³¹ Ma³gorzatê Mariê opiece sióstr
klarysek. Przechadzaj¹c siê w cichych
klasztornych murach oraz obserwuj¹c
skromnoœæ sióstr i ich ducha mod-
litwy, dziewczynka poczu³a powo³a-
nie do ¿ycia zakonnego. Gdy w wie-
ku dziewiêciu lat przyjê³a Pierwsz¹
Komuniê Œwiêt¹, zaczê³o na ni¹
sp³ywaæ jeszcze wiêcej ³ask i jeszcze
wiêksza by³a jej radoœæ z ich otrzy-
mywania. Jednak¿e Ma³gorzata po-
wa¿nie zachorowa³a i musia³a wróciæ
do rodzinnego domu. Tak zacz¹³ siê
okres ciê¿kiej próby. Choroba nêka³a
j¹ przez cztery lata, nie mog³a nawet
chodziæ. Odzyska³a zdrowie dopiero
po z³o¿eniu œlubu Najœwiêtszej Maryi
Pannie. Nie by³ to jednak koniec jej
cierpienia, zmieni³a siê tylko jego
forma. Matka powierzy³a j¹ bowiem
opiece zarz¹dzaj¹cego rodzinnym
maj¹tkiem kuzyna, wiêc Ma³gorzata
musia³a siê podporz¹dkowaæ niechêt-
nemu ludziom i niewra¿liwemu
krewniakowi, który odmawia³ jej naj-
potrzebniejszych rzeczy. Bóg pozwoli³
na to, aby w ten sposób przyzwyczaiæ
j¹ do wyrzeczeñ  i  przygotowaæ do poœ-
wiêcenia siê zbawczemu powo³aniu,
jakie mia³ jej zaproponowaæ po latach.
Cierpienia zaznane w dzieciñstwie
i w m³odoœci, przyjête z godn¹
naœladowania cierpliwoœci¹, umocni³y
j¹ na drodze œwiêtoœci. Sztuka sta-
wania siê œwiêtym polega przecie¿
w³aœnie na tym, by dotrzeæ do samego
rdzenia ¿ycia, przebijaj¹c siê przez

gorzk¹ skorupê cierpienia. Ju¿ w tym
okresie Œwiêta otrzymywa³a niezwy-
k³e mistyczne ³aski. ¯y³a w wielkiej
za¿y³oœci z Chrystusem, który
ukazywa³ siê jej w wizjach. Zbawiciel
by³ zawsze przy mnie, pod postaci¹
Krzy¿a b¹dŸ dŸwigaj¹cego krzy¿ Ecce
Homo; ten wizerunek wywo³ywa³ we mnie
tak ogromne wspó³czucie, a zarazem
umi³owanie cierpienia, ¿e wszystkie Jego
mêki wydawa³y siê lekkie w porównaniu
z moim pragnieniem doznawania bólu,
który pozwoli³by mi upodobniæ siê do
mojego cierpi¹cego Jezusa. Nieco póŸ-
niej powie: Tak wielka jest moja mi³oœæ
do Krzy¿a, dana mi przez Boga, ¿e nie mo-
gê prze¿yæ ani jednej chwili bez cierpienia:
ale cierpienia w ciszy, bez jakiegokolwiek
pocieszenia czy wspó³czucia; i nie mogê
umrzeæ inaczej ni¿ z Panem mej duszy,
pod ciê¿arem wszelkiego rodzaju obelg,
upokorzeñ,  zapomnienia i pogardy.

Jej niewinnoœæ nie powinna nas jed-
nak sk³aniaæ do myœlenia, ¿e Ma³-
gorzata Maria by³a doskona³a od sa-
mego pocz¹tku; ani tym bardziej
kazaæ nam wierzyæ niektórym ob³ud-
nym i fa³szywym biografiom, które
przedstawiaj¹ j¹ jako dziewczynê
bezbarwn¹, pozbawion¹ osobowoœci
i charakteru. Wed³ug relacji jej wspó³-
czesnych Ma³gorzata by³a bystra,
dowcipna, lubi³a rozrywki i ¿ycie to-
warzyskie, mia³a te¿ powodzenie
u ch³opców, którzy uwa¿ali j¹ za dobr¹
partiê. By³a dziewczyn¹ swojej epoki
i swojego œrodowiska, mia³a ró¿ne
wady, ale mia³a te¿ g³êboko ukryte
pragnienie, które z ca³¹ determinacj¹
zamierza³a zrealizowaæ; zosta³a prze-
cie¿ wybrana przez Opatrznoœæ do
spe³nienia niezwyk³ej misji.

Widz¹c powo³anie Ma³gorzaty do
¿ycia zakonnego, rodzina postanowi³a
wys³aæ j¹ do klasztoru sióstr urszula-
nek, gdzie ¿y³a jedna z jej kuzynek
ze strony matki, do której dziewczyna
by³a bardzo przywi¹zana. Jednak¿e
Ma³gorzata Maria odmówi³a, daj¹c
kuzynce odpowiedŸ œwiadcz¹c¹ o jej
wielkim pragnieniu doskona³o-
œci: Gdybym wst¹pi³a do twojego
klasztoru, zrobi³abym to ze wzglêdu na
moj¹ mi³oœæ do ciebie; ja zaœ chcê wst¹piæ
do takiego klasztoru, w którym nie bêdê
mia³a krewnych ani znajomych, ¿eby byæ
zakonnic¹ tylko i wy³¹cznie z mi³oœci do
Boga. Decyzjê tê podjê³a pod wp³y-
wem wewnêtrznego g³osu, który po-
wiedzia³ jej: Nie chcê ciê tam, ale w Œwiêtej
Marii, czyli w klasztorze Nawiedzenia
NMP w Paray-le-Monial.

Tak oto koñczy³ siê okres próby
w domu rodzinnym: Ma³gorzata
mog³a zostaæ siostr¹ wizytk¹ w klasz-
torze, do którego przeznaczy³a j¹
boska Opatrznoœæ. Przyjêta jako nowi-
cjuszka 20 czerwca 1671 r., w tym sa-
mym roku przywdzia³a habit za-
konny, a 6 listopada 1672 r., w wieku
25 lat, z³o¿y³a œluby wieczyste.

Od boskiego boku do Serca
Jako zakonnica Ma³gorzata Maria

silnie zaanga¿owa³a siê w rozwój
swojego ¿ycia duchowego, twierdz¹c,
¿e nie wype³ni³aby swego powo³ania,
gdyby w krótkim czasie nie uda³o jej
siê osi¹gn¹æ œwiêtoœci. Wykazana od-
waga sprawi³a, ¿e Bóg okaza³ Ma³gorza-
cie ³askawoœæ i da³ jej us³yszeæ takie
oto wewnêtrzne s³owa: Szukam kogoœ,
kto zechcia³by z³o¿yæ siê w ofierze, jako
hostia, aby wype³ni³y siê moje plany. 

Wyszed³szy naprzeciw temu wez-
waniu, Ma³gorzata otrzyma³a wkrótce
liczne, wielkie ³aski mistyczne.

Ona sama tak opowiada o pierw-
szym ukazaniu siê jej Zbawiciela,
które mia³o j¹ przygotowaæ do kolej-
nych objawieñ: Jak tylko uda³am siê na
modlitwê, ukaza³ mi siê Jezus ca³y okryty
ranami, prosz¹c mnie, abym spojrza³a
na jego rozdarty w³óczni¹ œwiêty bok:
przepaœæ bez dna, wydr¹¿on¹ przez
ogromn¹ strza³ê mi³oœci. [...] Oto dom
wszystkich tych, którzy Go kochaj¹. [...]
Jednak¿e wejœcie do niego jest w¹skie, aby
przez nie przejœæ trzeba staæ siê ma³ym
i zdj¹æ z siebie wszystko. Wskazuj¹c na
w³asne rany, Jezus skierowa³ do niej
te gorzkie s³owa: Popatrz tylko, do
jakiego stanu doprowadzi³ mnie mój lud
wybrany. Przeznaczy³em go do tego, aby
z³agodzi³ moje s¹dy, on tymczasem skrycie
mnie przeœladuje. Jeœli nie oka¿e skruchy,
srodze go ukarzê. Ocaliwszy sprawied-
liwych, wszystkich innych z³o¿ê w ofierze
w wielkim szale boskiego gniewu.

W ten sposób œwiêtej dane by³o kon-
templowaæ zraniony bok, ale jeszcze
nie ukryte w nim Serce. Sta³o siê to
mo¿liwe dopiero podczas czterech nie-
biañskich Objawieñ, jakich Ma³go-
rzata dozna³a miêdzy grudniem 1673
roku a czerwcem 1675 roku, podczas
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.

PIERWSZE OBJAWIENIE

Pierwsze objawienie mia³o miejsce
prawdopodobnie rankiem 27 grudnia
1673 r. Œwiadczy ono o wielkiej sile Bo-
¿ego pragnienia, aby zbawiæ ludzkoœæ

ci¹g dalszy ze str. 1
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poprzez kult Najœwiêtszego Serca. Œwiê-
ta Ma³gorzata tak o nim opowiada:
Pewnego dnia, kiedy modli³am siê przed
Najœwiêtszym Sakramentem, [...]
poczu³am siê ca³kowicie ogarniêta przez
Jego bosk¹ obecnoœæ. (...) Odda³am siê temu
boskiemu Duchowi, powierzaj¹c moje serce
potêdze jego mi³oœci, a On pozwoli³ mi
d³ugo spoczywaæ na swej boskiej piersi
i odkry³ przede mn¹ cuda swojej mi³oœci
oraz niewyra¿alne tajemnice swego Naj-
œwiêtszego Serca. [...]Rzek³ do mnie: „Moje
bo¿e Serce p³onie tak siln¹ mi³oœci¹ ku
ludziom, a ku tobie w szczególnoœci, ¿e nie
mog¹c ju¿ d³u¿ej utrzymaæ w sobie tych
gorej¹cych p³omieni mi³osierdzia, pragnie,
aby rozprzestrzeni³y siê one za twoim po-
œrednictwem, i pragnie ukazaæ siê ludziom,
by wzbogaciæ ich swoimi skarbami, które
przed tob¹ odkryjê, a które zawieraj¹
uœwiêcaj¹ce i zbawcze ³aski konieczne dla
ocalenia ich przed otch³ani¹ potêpienia. Do
zrealizowania tego wielkiego planu wy-
bra³em ciebie, niegodn¹ i nieuczon¹, a¿eby
wszystko dokona³o siê przeze mnie.”

Potem za¿¹da³ ode mnie mojego serca,
a ja b³aga³am Go, by je wzi¹³; On zrobi³
to i umieœci³ je w swoim, czcigodnym,
w którym wygl¹da³o ono jak maleñki
atom poch³aniany przez Jego gorej¹cy ¿ar.
PóŸniej wyj¹³ je w postaci ¿ywego
p³omienia w kszta³cie serca i w³o¿y³ je tam,
sk¹d je wzi¹³, mówi¹c mi: „Ukochana
moja, oto drogocenna rêkojmia mej mi-
³oœci, zawieraj¹ca ma³¹ iskrê naj¿ywszych
jej p³omieni, która bêdzie twoim sercem
i bêdzie ciê wypalaæ a¿ do ostatniej chwili
twego ¿ycia. [...] Abyœ mog³a siê przeko-
naæ, i¿ wielka ³aska, jakiej ci udzieli³em,
nie jest urojeniem, lecz fundamentem
wszystkich innych ³ask, którymi ciê obdarzê,
rana w twym boku, choæ j¹ ju¿ zasklepi-
³em, boleæ ciê bêdzie do koñca twoich dni.
I choæ dotychczas by³aœ tylko moj¹ nie-
wolnic¹, od teraz nazywaæ siê bêdziesz
umi³owan¹ uczennic¹ mojego Najœwiê-
tszego Serca.”

Drugie objawienie
Drugie objawienie mia³o miejsce

prawdopodobnie 2 lipca 1674 r.,
podczas œwiêta Nawiedzenia NMP.
Ma³gorzata Maria tak opisuje je
w jednym z listów do ojca Croiset:
Boskie Serce ukaza³o mi siê jak gdyby na
tronie z p³omieni, bardziej jaœniej¹ce ni¿
s³oñce i przejrzyste niczym kryszta³, ze
swoj¹ czcigodn¹ ran¹. Otacza³a je korona
cierniowa, symbolizuj¹ca zniewagi uczy-
nione mu przez nasze grzechy. Nad nim
wznosi³ siê krzy¿, maj¹cy oznaczaæ, ¿e ju¿
od pierwszych chwil Wcielenia [...] krzy¿

by³ wbity w to Serce, a Jego od samego po-
cz¹tku przepe³nia³a gorycz upokorzeñ,
niedostatków, bólu i pogardy, jakich
doœwiadczyæ mia³a w swoim ¿yciu
i w swej mêce jego œwiêta ludzka natura.
On zaœ wyjaœni³ mi, ¿e tym, co kaza³o mu
stworzyæ plan ukazania ludzkoœci swojego
Serca, ze wszystkimi zawartymi w nim
skarbami mi³oœci, ³aski, mi³osierdzia,
uœwiêcenia i zbawienia, jest Jego gor¹ce
pragnienie bycia kochanym przez ludzi
i uchronienia ich przed potêpieniem, do
którego tak wielu z nich popycha szatan.
Chrystus pragnie wiêc, a¿eby ci, którzy
zechc¹ oddaæ mu ca³¹ sw¹ mi³oœæ, czeœæ
i chwa³ê, zostali hojnie obdarzeni skar-
bami Boskiego Serca: a Serce to nale¿y czciæ
w wizerunku ludzkiego serca, który wedle
Jego ¿yczenia ma byæ publicznie wysta-
wiany. [...] Gdziekolwiek wizerunek ten
bêdzie wystawiony i czczony, On rozsieje
tam swe ³aski i b³ogos³awieñstwa. Kult ten
to jak gdyby ostateczna próba Jego mi³oœci,
która pragnie pomóc ludziom na progu
koñca œwiata uwolniæ siê spod w³adzy
szatana, aby móg³ on zostaæ zniszczony.

Trzecie objawienie
Trzecie objawienie mia³o miejsce

prawdopodobnie w 1674 r. W obja-
wieniu tym Zbawiciel za¿¹da³ od
Ma³gorzaty Marii szerzenia kultu za-
doœæuczynienia za grzechy, szczegól-
nie w czwartkowe wieczory podczas
Godziny Œwiêtej, a tak¿e czêstym
przystêpowaniem do Sto³u Pañskiego
w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca.

W trakcie adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu pojawi³ siê przed ni¹
Jezus w blasku chwa³y, a Jego piêæ ran
b³yszcza³o niczym piêæ s³oñc. Ukaza³ jej,
jak bardzo ukocha³ ludzi, od których
w zamian nie dostawa³ nic prócz niew-
dziêcznoœci i pogardy, mówi³ jej te¿
o koniecznoœci zadoœæuczynienia:

To bardziej mnie boli ni¿ wszystko, co
wycierpia³em w czasie mojej Mêki. Gdyby
ludzie przynajmniej odwzajemnili m¹
mi³oœæ, wtedy za nic bym poczyta³ to
wszystko, com dla nich wycierpia³. Oni
jednak pozostaj¹ zimni i odrzucaj¹
wszelkie starania, które czyniê dla ich
dobra. Daj mi wiêc przynajmniej ty,
w miarê swych si³, zadoœæuczynienie za ich
niewdziêcznoœæ.

Ma³gorzata ma wiêc tak czêsto, jak
to mo¿liwe, przyjmowaæ Komuniê œw.,
niezwa¿aj¹c na wstyd i upokorzenia, jakie
mo¿e ci to przynieœæ. [...] Ponadto bêdziesz
przystêpowaæ do Komunii œwiêtej we
wszystkie pierwsze pi¹tki miesi¹ca. A ka¿-
dej nocy z czwartku na pi¹tek pozwolê ci

odczuæ ten sam œmiertelny smutek, jakiego
ja doœwiadczy³em w ogrodzie oliwnym.

Czwarte objawienie
Czwarte objawienie mia³o miejsce

w 1675 r., prawdopodobnie miêdzy
13 a 20 czerwca. By³o ono zaprosze-
niem do odwzajemnienia z wdziê-
cznoœci¹ i szczodrobliwoœci¹ mi³oœci,
jak¹ Chrystus obdarzy³ ludzi. Podczas
tego objawienia Jezus znów ukaza³
Ma³gorzacie swoje Serce, mówi¹c:
Oto jest Serce, które tak bardzo ukocha³o
ludzi, ¿e poœwiêci³o siê do samego koñca,
a¿ do ca³kowitego wyczerpania i udrê-
czenia, aby daæ im œwiadectwo swojej
mi³oœci. Od wiêkszoœci z nich nie otrzymujê
jednak w nagrodê niczego prócz
niewdziêcznoœci, objawiaj¹cej siê brakiem
czci, œwiêtokradztwem, oziêb³oœci¹ i po-
gard¹, jak¹ maj¹ dla Mnie w Eucha-
rystii. Ale najbardziej boli mnie to, ¿e
w taki sposób postêpuj¹ ze mn¹ równie¿ te
serca, które zosta³y mi poœwiêcone. Dlatego
¿¹dam od ciebie, aby pierwszy pi¹tek po
oktawie Bo¿ego Cia³a sta³ siê szczególn¹
uroczystoœci¹ ku czci mojego Serca i aby w
dniu tym przystêpowano do Sto³u Pañ-
skiego celem wynagrodzenia temu Sercu
zniewag, jakich doznaje, gdy wystawione
jest na o³tarzach. A ja ci obiecujê, ¿e Ono
otworzy siê, by hojnie obdarzyæ wp³ywem
swej Bo¿ej Mi³oœci tych, którzy w ten sposób
bêd¹ oddawaæ mu czeœæ.

Wielka Obietnica
Pisz¹c do ojca Croiset, œwiêta Ma³go-

rzata Maria t³umaczy: On wyjaœni³ mi,
¿e tym, co kaza³o Mu stworzyæ plan
ukazania ludzkoœci swojego Serca ze
wszystkimi zawartymi w nim skarbami
mi³oœci, ³aski, mi³osierdzia, uœwiêcenia
i zbawienia, jest Jego gor¹ce pragnienie
bycia kochanym przez ludzi i uchronienia
ich przed potêpieniem.

Oprócz zes³ania tych czterech
objawieñ, Zbawiciel z³o¿y³ równie¿
Ma³gorzacie specjaln¹ obietnicê, któr¹
œwiêta zrelacjonowa³a w liœcie napisa-
nym prawdopodobnie w maju 1668 r.
do matki De Saumaise, swojej by³ej
prze³o¿onej. Wspomina ona, ¿e w pe-
wien pi¹tek, podczas Komunii œw.,
Jezus rzek³ jej: W nieskoñczonym
mi³osierdziu mego Serca obiecujê ci, i¿ jego
wszechmocna mi³oœæ udzieli ³aski
ostatecznego pojednania wszystkim tym,
którzy przyst¹pi¹ do Komunii Œwiêtej
przez dziewiêæ kolejnych pierwszych
pi¹tków miesi¹ca, tak ¿e nie umr¹ oni
w stanie mojej nie³aski ani te¿ pozbawieni

dokoñczenie na str. 20
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sakramentów, a ono [moje Serce] bê-
dzie dla nich bezpieczn¹ ucieczk¹ w godzinê
ich œmierci.

XII obietnic Najœw. Serca
Z przes³ania wyg³oszonego przez

Chrystusa w Paray-le-Monial pocho-
dzi tak zwane „dwanaœcie obietnic”
Najœwiêtszego Serca, które w prosty
i zwiêz³y sposób przypominaj¹ nam
o ³askach zwi¹zanych z tym kultem.
Ich listê sporz¹dzi³ nieznany autor na
podstawie objawieñ œwiêtej Ma³go-
rzaty. Uznaje siê j¹ za wiarygodn¹,
poniewa¿ wymienione obietnice
rzeczywiœcie zawarte s¹ w pismach
œwiêtej.W ka¿dym razie lista ta nie-
zwykle u³atwi³a rozpowszechnianie
kultu Najœwiêtszego Serca.

Przedstawiamy j¹ poni¿ej:
1. Dam ka¿demu wszystkie

³aski potrzebne w jego stanie,
2. Sprawiê pokój w ich rodzi-

nach.
3. Bêdê ich pociesza³ we wszy-

stkich ich strapieniach.
4. Bêdê ich bezpieczn¹ ucie-

czk¹ za ¿ycia, a szczególnie przy
œmierci.

5. Wylejê obfite b³ogos³awieñ-
stwa na wszystkie ich przedsiê-
wziêcia.

6. Grzesznicy znajd¹ w mym
Sercu Ÿród³o nieskoñczonego mi-
³osierdzia.

7. Dusze oziêb³e stan¹ siê gor-
liwymi.

8. Dusze gorliwe dojd¹ szybko
do wysokiej doskona³oœci.

9. B³ogos³awiæ bêdê domy,
gdzie obraz mego Serca bêdzie
wystawiony i czczony.

10. Kap³anom dam moc kru-
szenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozsze-
rzaæ bêd¹ to nabo¿eñstwo, bêd¹
zapisane w mym Sercu i nigdy
Zeñ wymazane nie bêd¹.

12. Tym wszystkim, którzy
przez dziewiêæ z rzêdu pierw-
szych pi¹tków miesi¹ca przyst¹-
pi¹ do Sto³u Pañskiego, u¿yczê
³aski ostatecznej wytrwa³oœci
w dobrym i szczêœliwej œmierci.

Obietnica zwyciêstwa
Kulminacyjnym punktem obja-

wieñ Najœwiêtszego Serca by³a wspa-
nia³a obietnica ostatecznego zwyciê-
stwa nad Jego przeciwnikami.

Ma³gorzata Maria skar¿y³a siê na
niezrozumienie, drwiny i przeszkody,
jakie spotyka³a na swojej drodze, ile-
kroæ stara³a siê rozpowszechniaæ
objawiony jej kult. Niektórzy uwa¿ali
j¹ za wizjonerkê, a nawet za nawie-
dzon¹. Jezus pocieszy³ j¹ wiêc tymi
proroczymi s³owami: Nie bój siê: ja bêdê
królowa³ pomimo moich nieprzyjació³
i pomimo wszystkich tych, którzy zechc¹ mi
siê przeciwstawiæ. Œwiêta tak komen-
tuje to w swojej „Autobiografii”: By³o
to dla mnie wielkim pocieszeniem,
poniewa¿ nie pragnê³am niczego innego,
tylko Jego królowania. Jemu samemu
powierzy³am wiêc obronê jego w³asnej
sprawy. Ma³gorzata Maria potwier-
dzi³a te¿ uzyskan¹ obietnicê w kilku
listach: On bêdzie królowa³ pomimo
swych nieprzyjació³; On zostanie panem
i w³adc¹ ludzkich serc; To boskie Serce
bêdzie królowaæ pomimo wszystkich tych,
którzy zechc¹ Mu siê przeciwstawiæ; szatan
zostanie pognêbiony, a razem z nim jego
naœladowcy.[...]

Podboje Najœw. Serca
Poznawszy przes³anie Najœwiêt-

szego Serca, Ma³gorzata Maria ca³ko-
wicie poœwiêci³a siê temu, a¿eby sprawiæ,
by On wiecznie panowa³ w sercach jako
oblubieniec, pan i w³adca.

Jak jednak nikomu nie znana
zakonnica mia³a szerzyæ w œwiecie to
orêdzie? Bóg nigdy nie zleca ¿adnej
misji, nie daj¹c narzêdzi do jej wyko-
nania. Tak wiêc poprzez g³os wewnê-
trzny. Jezus oznajmi³ Ma³gorzacie, ¿e
przyœle jej na pomoc swego wiernego
s³ugê i prawdziwego przyjaciela. Kiedy
na pocz¹tku 1675 roku zosta³ jej
przedstawiony w Paray-le-Monial
m³ody ksi¹dz Klaudiusz de la
Colombiere, Ma³gorzata Maria znów
us³ysza³a g³os wewnêtrzny: Oto jest ten,
którego ci posy³am.

Klaudiusz, urodzony w 1641 r.
w szlacheckiej rodzinie, zosta³ jezuit¹
i pod wp³ywem tak zwanej „szko³y
francuskiej” g³osi³ orêdzie ufnoœci
Bogu, przeciwstawiaj¹c siê pesymiz-
mowi jansenistów. Choæ m³ody, wy-
brany zosta³ na wychowawcê synów
Colberta, wp³ywowego ministra
Ludwika XIV. Ojciec de La Chaise,
prze³o¿ony jezuitów z Lyonu, dowie-
dziawszy siê o pokornej zakonnicy
z klasztoru Paray-le-Monial, która
wydawa³a siê byæ obdarzana mistycz-
nymi ³askami, negowanymi przez
najbardziej szanowane osoby, postano-
wi³ wys³aæ tam kogoœ, kto by³by w sta-
nie zweryfikowaæ autentycznoœæ owych

dokoñczenie ze str. 19

SERCE JEZUSA... zjawisk. Wybór pad³ w³aœnie na ojca
de la Colombiere. Ojciec Klaudiusz
spotka³ siê z Ma³gorzat¹ Mari¹ i wy-
s³ucha³ jej spowiedzi, po czym zapew-
ni³ j¹ o w³aœciwoœci jej poczynañ i wez-
wa³ do wdziêcznoœci Bogu za niebiañ-
skie ³aski. Poradzi³ jej jednak, aby by³a
pos³uszna prze³o¿onym, ofiarowu-
j¹c siê jako duchowa przewodniczka.

Nastêpnie odby³ rozmowê z prze³o-
¿on¹ klasztoru, matk¹ De Saumaise,
która nieœmia³o broni³a swojej za-
konnicy, martwi³a siê jednak odmien-
nym zdaniem wielu wp³ywowych
osób. Okazuj¹c wielk¹ m¹droœæ i by-
stroœæ umys³u, ojciec de la Colom-
biere oœwiadczy³, ¿e wierzy w auten-
tycznoœæ wizji, zachêcaj¹c prze³o¿on¹
do ich rozpowszechniania. Od tego
czasu matka De Saumaise sta³a siê
aposto³k¹ kultu Najœwiêtszego Serca.
Aby daæ dobry przyk³ad, Ma³gorzata
Maria oraz ojciec Klaudiusz ofiarowali
siê Najœwiêtszemu Sercu i w ten spo-
sób zapocz¹tkowali pr¹d, który z klasz-
toru Paray-le-Monial mia³ rozszerzyæ
siê na ca³y œwiat.

Pomimo poparcia tego znanego
i szanowanego ksiêdza, nie usta³y kry-
tyki i kalumnie skierowane przeciw-
ko œwiêtej. On jednak by³ dla niej
wielkim pocieszeniem i da³ jej silny
impuls do rozpowszechniania Bo¿e-
go przes³ania.

Nieco póŸniej Klaudiusz zmuszo-
ny by³ opuœciæ Paray-le-Monial,
poniewa¿ jego prze³o¿ony powierzy³
mu funkcjê przewodnika duchowe-
go Marii Beatrycze d’Este, która zosta-
³a królow¹ protestanckiej Anglii.
Ojciec de la Colombiere sprawi³, ¿e kró-
lowa zaanga¿owa³a siê w kult
Najœwiêtszego Serca. 12 marca 1696
r. napisa³a ona list do Papie¿a Inno-
centego XII, prosz¹c go o udzielenie
zgody na celebracjê uroczystoœci
Najœwiêtszego Serca we wszystkich
klasztorach Nawiedzenia NMP, naj-
lepiej w pierwszy pi¹tek po oktawie
Bo¿ego Cia³a. W ten sposób królowa
sta³a siê protektork¹ jednego z ¿¹dañ,
jakie Jezus skierowa³ do œwiêtej Ma³-
gorzaty Marii. Polecamy  Czytelnikom
naszej gazetki parafialnej  równie¿
interesuj¹c¹ ksi¹¿kê Anne Costo
„Uzdrawiaj¹ce obietnice”, która ukaza³a
siê nak³adem Wydawnictwa Karme-
litów Bosych w Krakowie.

W tekœcie wykorzystano fragmenty ksi¹-
¿ki Guido Vignellego, W Nim z³o¿yæ wszelk¹
nadziejê, Kraków 2011, s. 19-28; 37-38.

 oprac. br. Józef
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KS. JULIAN MICHALEC

K³ócili siê synowie izraelscy i wy-
stawiali Pana na próbê mówi¹c:
„Czy te¿ Pan jest rzeczywiœcie w po-
œrodku nas, czy nie?” (Wj 17,7).

rzedstawiciel nowo powstaj¹-
cej organizacji m³odzie¿y wiej-

skiej o celu tego stowarzyszenia po-
wiedzia³: Mamy dzia³aæ tam, gdzie
koñcz¹ siê utarte polskie drogi. Chcia³
tak powiedzieæ, ¿e organizacja do-
trze do m³odzie¿y mieszkaj¹cej w naj-
bardziej zapad³ych miejscowoœciach
i interesowaæ siê bêdzie najtrudniej-
szymi sprawami tej jakby pod wie-
loma wzglêdami odleg³ej od cen-
trów m³odzie¿y.

Tam, gdzie koñcz¹ siê utarte
drogi... S¹ takie utarte drogi i dzia-
³alnoœci duszpasterskiej Koœcio³a,
i naszej codziennej religijnoœci oso-
bistej. Zw³aszcza religijnoœæ oso-
bista wielu z nas koñczy siê na ostat-
nim kilometrze utartej, t³umnie
a tradycyjnie uczêszczanej drogi.
Bite goœciñce naszej religijnoœci to
nieco modlitwy wielce zreszt¹ nie-
regularnej, zwyczajowe chodzenie
do koœcio³a, coroczna Komunia œw.
i ¿ycie równolegle do tego biegn¹-
ce swoj¹ poboczn¹ œcie¿yn¹, gdzie
prawie zupe³nie nie mo¿na odczuæ
chrzeœcijañskiego zapachu, i to ta-
k¹ œwie¿k¹, na której prawie zu-
pe³nie nie ró¿nimy siê od ludzi
niewierz¹cych. A za ostatnim s³up-
kiem koñcz¹cym te ubite niby
chrzeœcijañskie trakty ci¹gn¹ siê
dopiero bezdro¿a, wertepy, nieprze-
byte bagniska i nie tkniête ugory.
Wielu z nas nosi na sobie chrzeœ-
cijañstwo zupe³nie powierzchnio-
we, naskórkowe. Dlaczego? Przez
ca³y rok szukamy na to odpowie-
dzi i dostrzegamy wiele ró¿nych
przyczyn tego miernego stanu chrze-
œcijañstwa.

Dzisiaj, gdy mamy przed sob¹
postaæ Moj¿esza, któremu Bóg ka-

¿e lask¹ uderzyæ w ska³ê, aby wy-
trysnê³a woda dla spragnionego na
pustyni ludu; dzisiaj, gdy widzimy
Jezusa mówi¹cego do Samarytanki:
Gdybyœ wiedzia³a, kim jest Ten, kto ci
mówi: „daj mi siê napiæ”, prosi³abyœ
Go wówczas, a da³by ci wody ¿ywej;

dzisiaj raz jeszcze odpowiedzmy
sobie, dlaczego nasze chrzeœcijañ-
stwo jest s³abe, chore i niezdolne
do utrzymania nas na powierzchni
bez grzechu ciê¿kiego.

Otó¿ – z powodu nik³ej, s³abej
³¹cznoœci z Komuni¹ œw. Komuniê
œw. potraktowaliœmy jak ubranie
odœwiêtne, które wk³ada siê na
siebie w dniach wyj¹tkowych, ubra-
nie, które nas raczej krêpuje, na
które trzeba specjalnie uwa¿aæ,
ubranie, które w³aœciwie nie jest ub-
raniem „naszym”; proszê sobie przy-
pomnieæ, jak w roboczy dzieñ
w tramwaju zwraca na siebie uwa-
gê ktoœ specjalnie wyeleganto-
wany. Komunia œw. to dla nas jak-
by wyj¹tkowa, œwi¹teczna potrawa,
nie codzienny chleb.

Czym t³umaczymy i usprawie-
dliwiamy nasz dystans wobec czê-
stej Komunii œw.? Najpierw argu-
mentem, który bardziej jest para-
wanem ni¿ przes³ank¹ m¹drego
wnioskowania: najgorsi s¹ ci, któ-
rzy czêsto przystêpuj¹ do Komunii
œw. Prawda, ¿e ob³uda ludzka siêga
najdalszych granic i ¿e niekiedy ci

od codziennej Komunii œw. s¹ ludŸ-
mi nie do zniesienia, ¿e jadowi-
toœæ, zazdroœæ i przewrotnoœæ tych
dusz bywaj¹ oburzaj¹ce. Ale czy to
jest argument przeciw wartoœci Ko-
munii œw., czy raczej parawan, za
który ka¿dy ³atwo mo¿e siê skryæ
z jak¹œ swoj¹ mniej „zracjonali-
zowan¹” niechêci¹? Mo¿e wielu
by³oby te¿ zgorszonych – i to jesz-
cze bardziej – kap³anem katoli-
ckim, który codziennie przystêpuje
do Komunii œw.? Tylko... tych
wielu s¹dzi, ¿e ksi¹dz jedynie
Mszê œw. odprawia. Nie wiedz¹
nawet, ¿e ka¿da Msza œw. koñczy
siê przyjêciem Komunii œw.

Dwie s¹ tego g³ówne przyczy-
ny, które aby wykryæ, nie trzeba
byæ wyspecjalizowanym badaczem
zagadnienia. Pierwsza to wiara w
Komuniê œw., co raczej jest niewia-
r¹, co jest zwyk³ym przyzwycza-
jeniem wzrokowym do widoku bia-
³ego op³atka, którym siê na o³tarzu
jakoœ dziwnie manipuluje. Ci¹gle,
i tu znów, przypomina mi siê mój
wioskowy s¹siad, stary pobo¿ny ¯yd
z nieodstêpn¹ d³ug¹ fajk¹, który
mawia³: Gdybym wierzy³ jak wy,
¿e w koœciele jest ¿ywy Bóg, to bym
tam szed³ codziennie na kolanach.
A drugi mur, mur chiñski – bardzo
d³ugi i trudny do przesadzenia –
– to grzech. Jesteœmy w takim grze-
chu, w którym – jeœli jeszcze nieco
delikatnoœci w nas siê osta³o – nie
mamy odwagi przystêpowaæ. I tak
ubo¿ejemy.

Czerwieni siê lampka w o³tarzu
i milczy serce. Oczy patrz¹ na ta-
bernakulum, ale nic nie widz¹. I id¹
tysi¹cami szeregi biednych ludzi
i podnosz¹ siê, i przepraszaj¹, i cie-
sz¹ siê, i dziêki Komunii œw. trwa-
j¹, i wytrzymuj¹ napór grzechu, któ-
ry pcha siê jak lawina, wytrzymuj¹
zgryzoty i ¿yciowe przeciwnoœci,
wytrzymuj¹ cierpienia. A inni stoj¹
i patrz¹. Niekiedy nawet bez wy-
rzutu i têsknoty. Niechby choæ z wy-
rzutem i têsknot¹ patrzyli. Mogli-by
mieæ nadziejê, ¿e i w ich ¿yciu kie-
dyœ to siê stanie.

K³ócili siê synowie izraelscy i wysta-
wiali Pana na próbê mówi¹c: „Czy
te¿ Pan jest rzeczywiœcie poœród nas,
czy nie?”
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Nadzieja nie umiera

Zostañ w domu –
inni maj¹ gorzej
po rzêsy zanurzeni w lêku,
wciœniêci w kombinezon
niepewnoœci…
Czy i tym razem siê uda?
Na pustych ulicach
woñ wiosny miesza siê
z zapachem œmierci.

Czym s¹ teraz wysokie salony,
napuszone elity? –
runê³y plany,
padaj¹ z³udzenia,
trzeszcz¹ w szwach teorie…

Czy to pocz¹tek
nowej normalnoœci
z respiratorem i mask¹?

Zostañ w domu –
nareszcie masz czas!
Napraw, co zepsute.
Nadzieja nie umrze.
Obiecuje, ¿e ju¿ wkrótce
zdejmiesz rêkawiczki
by za³o¿yæ pierœcionki.

13.04.2020 r.

*   *   *

Zboczem izolacji

Wiosna
ostrym krzykiem forsycji
z szaroœci siê dŸwiga,
przechodzi obok,
za zamkniêtymi drzwiami,
pust¹ ulic¹,
wyludnionym parkiem,
zboczem izolacji,
za szyb¹,
za lêkiem,
za wyobraŸni¹…

Prószy biel¹ tarniny,
przebija siê seledynem,
s³odko pachnie fio³kami.
Na kobiercu zawilców
bez maski i rêkawiczek
pozuje do zdjêæ.
¯aden wirus jej nie zatrzyma.
Jak przed wiekami
po Zmartwychwstaniu
idzie z Chrystusem
drog¹ do Emaus.

14.04.2020 r.

Pascha 2020

Œwiêta noc z pe³ni¹ ksiê¿yca.

Gromadz¹ siê Izraelici
jak my dzisiaj.
Na drzwiach krew baranka –
przejœcie Anio³a Œmierci…
I wyszli z Egiptu –
droga daleka, przez pustyniê
przez ogromne morze.
Pascha – przejœcie z niewoli

[do wolnoœci.

Pierwsza wiosenna pe³nia
[ksiê¿yca,

taka sama jak wtedy.
Pascha – przejœcie Chrystusa.
Nagle œwiat zatrzyma³ siê

[w biegu…
Puste koœcio³y,
pe³ne szpitale,
morze niepewnoœci,
pustynia lêku,
proœba o cud:
„Od powietrza, g³odu, ognia

[i wojny
wybaw nas…”

Przychodzisz Chryste
[Zmartwychwsta³y

z nocy tego œwiata.
Wchodzisz przez zamkniête

[drzwi
naszych domów –
Król ¯ycia! Pan œmierci!

Krzy¿ ju¿ tylko
chwalebn¹ pami¹tk¹.

15.04.2020 r.

Koronawirus II

Gdyby nas nie zatrzyma³ –
biegli byœmy dalej
na z³amanie karku
bez tchu i bez sensu…

Wielki Post jakiego nie by³o!

Zatrzyma³ siê, zwolni³
œwiat na krzy¿owej drodze –
w bólu,
w lêku,
w gor¹czce
szpitali jednoimiennych
z lekarzem Cyrynejczykiem,
z pielêgniark¹ Weronik¹,
z respiratorem i mask¹,
z narodowym lamentem…

„Gorzkie ¿ale” pustych koœcio³ów,
pokuta izolacji,
gorycz niepewnoœci,
trwo¿ne milczenie…

Popió³ i proch –
na g³owy nasze,
na serca nasze,
na ¿ycie nasze,
na ocalenie.

24.03.2020 r,

W sumie nieprzypadkowy
wybór fotografii sta³ siê jakby
zamierzonym (zamierzone by-
³o umieszczenie fot. Autorki
wierszy – P. Teresy Paryny).
Aktualny numer uka¿e siê
w miesi¹cu czerwcu a w tym-
¿e miesi¹cu powinna siê od-
byæ procesja Bo¿ego Cia³a
przechodz¹ca jak co roku tym
mostem (Orl¹t Przemyskich).
Wprawdzie jak co roku, nie
jest precyzyjne bo w okresie
rz¹dów komunistycznych tra-
sa przebiega³a ulicami: Sa-
nocka (Katedralna)–Asnyka–
–Tysi¹clecia (Franciszkañ-
ska)–W³adycze–Œnigurskie-
go do czterech o³tarzy: Ka-
tedra–koœció³ Franciszkanów–
–koœció³ Jezuitów–Katedra.

wspomina³: Cz.Sz.

TERESA PARYNA
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

T

Cesarz bez szat...
ym razem wyj¹tkowo, dla doros³ych bêdzie
bajka, której autorem jest s³ynny bajkopisarz

Hans Christian Andersen, mo¿e dlatego, ¿e 1 czerw-
ca przypada Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka, i nie-
którzy z nas chêtnie wróciliby do czasów swojego
dzieciñstwa, nawet jeœli nie by³o ono w pe³ni szczê-
œliwe, a mo¿e te¿ i dlatego, ¿e jej treœæ pasuje do
ka¿dej epoki i ka¿dego pañstwa.

Otó¿:
Przed wielu laty ¿y³

cesarz, który tak bardzo
lubi³ nowe, wspania³e sza-
ty, ¿e wszystkie pieni¹-
dze wydawa³ na stroje.
Nie dba³ o swoich ¿o³nie-
rzy, nie zale¿a³o mu ani
na teatrze ani na ³owach,
sz³o mu tylko o to, by
obnosiæ przed ludŸmi
coraz to nowe stroje. Na
ka¿d¹ godzinê dnia mia³
inne ubrania, i tak samo,
jak siê mówi o królu, ¿e
jest na naradzie, mówio-
no o nim zawsze: „Cesarz
jest w garderobie”.

W wielkim mieœcie, gdzie mieszka³ cesarz, by³o
bardzo weso³o; codziennie przyje¿d¿a³o wiele cudzo-
ziemców. Pewnego dnia przyby³o tam dwu oszustów,
podali siê za tkaczy i powiedzieli, ¿e potrafi¹ tkaæ
najpiêkniejsze materie, jakie sobie tylko mo¿na wyma-
rzyæ. Nie tylko barwy i wzór mia³y byæ niezwykle piêkne,
ale tak¿e szaty uszyte z tej tkaniny mia³y cudown¹
w³asnoœæ: by³y niewidzialne dla ka¿dego, kto nie na-
dawa³ siê do urzêdu albo te¿ by³ zupe³nie g³upi.

„To rzeczywiœcie wspania³e szaty! — pomyœla³
cesarz. — Gdybym je mia³ na sobie, móg³bym siê prze-
konaæ, którzy ludzie w moim pañstwie nie nadaj¹ siê
do swoich urzêdów; odró¿ni³bym m¹drych od g³upich.
Tak, ten materia³ musz¹ mi utkaæ jak najprêdzej”.
I da³ obu oszustom z góry du¿o pieniêdzy, aby mogli
rozpocz¹æ pracê. Oszuœci ustawili warsztaty tkackie,
udawali, ¿e pracuj¹, ale nie mieli nic na warsztatach.

Za¿¹dali od razu najdro¿szych jedwabi i naj-
wspanialszego z³ota; chowali je do w³asnej kieszeni
i pracowali przy pustych warsztatach, i to czêsto do
póŸnej nocy.

Cesarz pragn¹³ dowiedzieæ siê, jak postêpuje
praca – i pos³a³ do krawców najpierw swojego
zas³u¿onego, starego ministra. Lecz ten, jak ³atwo
mo¿na by³o odgadn¹æ, niczego nie zobaczy³. Bo-
j¹c siê, ¿e to œwiadczy o jego g³upocie i nie nada-
waniu siê do piastowanego urzêdu – powiedzia³
cesarzowi, ¿e szaty s¹ jeszcze nie gotowe, ale
bêd¹ nadzwyczaj piêkne. Potem przysz³a kolej
na odwiedziny u krawców innych urzêdników –
– i oni wracali do cesarza z t¹ sam¹ wiadomoœ-
ci¹: szaty s¹ szyte, bêd¹ nadzwyczaj piêkne.
W koñcu i sam cesarz zapragn¹³ zobaczyæ swoje
nowe szaty i choæ niczego nie dostrzeg³, z uzna-

niem siê o pracy oszu-
stów wyra¿a³. Wreszcie
przyszed³ upragniony
dzieñ i cesarz wyst¹-
pi³ w nowych szatach
w procesji przez mia-
sto pod piêknym bal-
dachimem. T³um ze-
branych mieszkañców
w zachwycie wo³a³:

— Bo¿e, jakie¿ te
nowe szaty cesarza s¹
piêkne! Jaki wspania³y
tren, jaki œwietny krój.

Nikt nie chcia³ po so-
bie pokazaæ, ¿e nic nie
widzi, bo wtedy okaza³o-
by siê, ¿e nie nadaje siê

do swego urzêdu albo ¿e jest g³upi. ¯adne szaty cesarza
nie cieszy³y siê takim powodzeniem jak te w³aœnie.

Nagle jednak rozleg³ siê g³os ma³ego dziecka:
— Patrzcie, przecie¿ on jest nagi! — zawo³a³o

jakieœ ma³e dziecko.
— Bo¿e, s³uchajcie g³osu niewini¹tka — powiedzia³

wtedy jego ojciec i w t³umie jeden zacz¹³ szeptem
powtarzaæ drugiemu to, co dziecko powiedzia³o.

— On jest nagi, ma³e dziecko powiedzia³o, ¿e jest nagi!
— On jest nagi! — zawo³a³ ca³y lud. Cesarz

zmiesza³ siê, bo wyda³o mu siê, ¿e jego podw³adni
maj¹ s³usznoœæ, ale pomyœla³ sobie: „Muszê wytrzymaæ
do koñca procesji”. I wyprostowa³ siê jeszcze dumniej,
a dworzanie szli za nim, nios¹c tren, którego wcale
nie by³o.

Ilustracja autorstwa Vilhelma Pedersena, 1849

28 VI 2000 r. zmar³ Józef Stanis³aw
Tischner, pseud. „Wawrzek Cho-
waniec”, „Molinista”, „Józek Szkol-
ny”, „Jegomoœæ Józek” (ur. 12 mar-
ca 1931 r.) – polski prezbiter katolicki
i filozof. Profesor Papieskiej Akademii
Teologicznej. Kawaler Orderu Or³a

Bia³ego. Od 1980 roku by³ kapelanem
Zwi¹zku Podhalan, a jego g³ówn¹ ide¹
by³o „skrystalizowanie idei góralsz-
czyzny”. Dlatego intensywnie wspiera³
rozwój kultury góralskiej. Literackim
owocem wspierania góralszczyzny by³y
kazania wyg³aszane w gwarze oraz

teksty pisane, przede wszystkim Hi-
storia filozofii po góralsku.

Przypadek zrz¹dzi³, ¿e trafiem w in-
ternecie na ten tekst. Mo¿e ks. Tischner
potrzebuje naszego westchnienia –
– wieczny odpoczynek...
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U W A G A !  FURTA CZYNNA:

oprócz SOBÓT, NIEDZIEL i ŒWI¥T
od poniedzia³ku do czwartku

w godz. 8:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30

w pi¹tek od 8:00 do 13:00

ponadto informacji mo¿na zasiêgn¹æ dzwoni¹c (16) 678 60 14 w. 100

TERESA PARYNA

Koronawirus

Bez uprzedzenia wymiót³ ulice miast
z krzykliwych marszy wolnoœci nierównej
i równoœci dziwnej.
Z karnawa³owych barwnych korowodów,
z t³umów w supermarketach i restauracjach.
Szko³y bez uczniów,
Teatry bez widzów,
Stadiony bez kibiców,
Koœcio³y bez wiernych…
Szczelnie zatrzaœniête bramy granic.

Stawiamy pierwsze kroki
w nowej rzeczywistoœci:
kupujemy detergenty, zapasy ¿ywnoœci,
lekarstwa i ochronne maski.
Skrupulatnie przestrzegamy higieny
i zamkniêci na cztery spusty lêku
w klatkach mieszkañ
z zapartym tchem czekamy…
Nie wa¿ne ile mamy lat –
piêæ, piêædziesi¹t piêæ czy sto piêæ…
Chcemy ¿yæ! –
z guzem w¹troby, z chorym kolanem,
z zespo³em Downa, z protez¹ biodra –
w domu, w sierociñcu, w klasztorze –
po prostu chcemy dalej ¿yæ!

Nagle bez znaczenia marka samochodu,
markowe ubrania, tytu³y przed nazwiskiem,
lista osi¹gniêæ, s³awa –
chcemy ¿yæ!

Dalszy ci¹g bêdzie pisaæ ten jeden maleñki,
co bez zbrojnej armii
teraz niepodzielnie rz¹dzi wielkim œwiatem.

27.02.2020 r.
fot. za: www.przemyœl

Karmelici Bosi
w Przemyœlu
przy patronacie
Prezydenta Miasta Przemyœla

najbli¿szy
termin:

Msza Œwiêta
za Bliskich na emigracji
w ka¿d¹ 3-ci¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 1000

za wstawiennictwem œw. Rafa³a Kalinowskiego

21.
czerwca 2020 r.
o godz. 1000

ul. Karmelicka 1, 37-700 Przemyœl
tel. 16 678 60 14 (furta wew. 100);

email: przemyslkarmel@gmail.com

Intencje Mszy œw. prosimy kierowaæ: w zakrystii, na
furcie lub pisz¹c na adres:

Œwiecki  Karmel
Przynale¿ymy do rodziny zakonnej Najœwiêtszej

Maryi Panny z Góry Karmel, zreformowanej przez
œw. Teresê od Jezusa. Uczestniczymy w charyzmacie
karmelitañskim, realizuj¹c go zgodnie ze œwieckim

stanem ¿ycia. Jesteœmy w³¹czeni w struktury
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych,

którzy troszcz¹ siê o nasz¹ formacjê. Sk³adamy
przyrzeczenia ¿ycia w duchu rad ewangelicznych:
czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Spotykamy siê
regularnie w naszych wspólnotach w celu formacji

duchowej. Staramy siê podejmowaæ rozmaite zadania
apostolskie w ³¹cznoœci z Zakonem oraz Koœcio³em lokalnym.

Na œwiecie jest nas ponad 25 tys. zabranych
w 1736 wspólnotach w 75 krajach... przemysl@ocds.org.pl


