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NR 12 (265) (ROK XXIII)        KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU       GRUDZIEÑ 2018 R.

PRZEMYSKI KARMEL

8 XII – uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia

Najœwiêtszej Maryi Panny – czyt. str. 12

PRZES£ANIE O. GENERA£A Z OKAZJI 450-LECIA
KARMELITÓW BOSYCH – czyt. str. 10–11
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JEZU: BY by³o miejsce dla Ciebie w Betlejem w KA¯DEJ gospodzie,
byœ NIE narodzi³ siê, Jezu, w STAJNI, w ubóstwie i ch³odzie...

¯yczymy Czytelnikom nieustannej opieki Dzieci¹tka i aby Jego R¹czka b³ogos³awi³a nam
w ka¿dym dniu naszego ¿ycia

wspólnota Karmelitów Bosych w Przemyœlu
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GRUDZIEÑ 20 1 8
DODATEK DLA DZIECI

Do kogo trafi pomoc od te-
gorocznych kolêdników misyj-
nych?

RWANDA

1. W du¿ych miastach Rwandy
znajduj¹ siê tzw. „dzielnice nê-
dzy”, gdzie dzieci osierocone, bez-
domne lub odrzucone z powodu
choroby czy niepe³nosprawnoœci s¹
nara¿one na liczne niebezpieczeñ-
stwa, od deprawacji po niewolni-
ctwo i handel. Misjonarze tworz¹
dla nich bezpieczne i przyjazne
miejsca, gdzie mog¹ mieszkaæ
i uczyæ siê. Zapewniaj¹ im opiekê
medyczn¹, integruj¹ spo³ecznie
i wychowuj¹ wed³ug chrzeœcijañ-
skich wartoœci, przywracaj¹c god-
noœæ dziecka Bo¿ego.

2. Pomoc od polskich kolêd-
ników misyjnych dotrze równie¿
„do buszu i na tereny, gdzie bra-
kuje niemal wszystkiego. Dzieci
mieszkaj¹ce tam nie maj¹ dostêpu
do edukacji i opieki medycznej,
cierpi¹ z powodu niedo¿ywienia
i braku wody nadaj¹cej siê do pi-
cia. Misjonarze buduj¹ i prowadz¹
tam szko³y i przychodnie z podsta-
wow¹ pomoc¹ medyczn¹. Prowa-
dz¹ projekty tzw. „samopomocy”
dla dzieci i ich rodzin, ucz¹c kon-
kretnych umiejêtnoœci i daj¹c od-
powiednie narzêdzia. Koza i ogró-
dek warzywny to „bilet” do samo-
wystarczalnoœci dla szkó³, parafii
i rodzin.

3. Z pomocy Papieskiego Dzie-
³a Misyjnego Dzieci skorzystaj¹
równie¿ nieletnie ofiary konfliktów

i mali mieszkañcy obozów dla
uchodŸców na terenie Rwandy.

4. Na wsparcie polskich „ma-
³ych misjonarzy” czekaj¹ równie¿
dzieci niepe³nosprawne i chore,
które zosta³y odrzucone przez swo-

j¹ spo³ecznoœæ lub s¹ izolowane.
Misjonarze tworz¹ dla nich miej-
sca, gdzie mog¹ nie tylko otrzymaæ
niezbêdn¹ pomoc, ale tak¿e prze-
konaæ siê, ¿e s¹ wartoœciowe i ko-
chane. Ta pomoc ca³kowicie zmie-
nia ich ¿ycie. Dzieci g³uchonieme
ucz¹ siê komunikowaæ z innymi,
a dzieci, które dot¹d by³y ca³ko-
wicie unieruchomione lub pe³za³y
po ziemi, z otrzyman¹ kul¹ lub
protez¹ mog¹ stan¹æ na w³asnych
nogach. Misjonarze s¹ tak¿e ratun-
kiem dla dzieci przeœladowanych
z powodu swojej odmiennoœci.

Z listów misjonarzy:

[…] Warunki ¿ycia s¹ tu tak
trudne, ¿e rodziny chc¹c przetr-
waæ, nie s¹ ju¿ w stanie zadbaæ
o rozwój chrzeœcijañski czy ogólno-
ludzki swoich dzieci [...]. Miesz-
kaj¹ w nêdzy, cierpi¹ g³ód i czêsto
opuszczaj¹ szko³ê, szukaj¹c czêsto
pomocy w narkotykach. Ale s¹ te¿

takie dzieci, które zaanga¿owa³y
siê w nasze ruchy dzieciêce i m³o-
dzie¿owe i wzrastaj¹ w wierze i na-
dziei. Staj¹ siê zdyscyplinowane,
przyjmuj¹ wartoœci chrzeœcijañskie
i chêtnie pomagaj¹ innym [...] (o. Do-
minique Savio Mundere, diecezja Byumba).

[…] Z powodu ubóstwa wiele
dzieci nie jest leczonych na czas
i s¹ wy³¹czone z ¿ycia spo³ecznoœci
[…] (bp Chartine Nabnakujije, diecezja
Byumba).

[…] Dzieci z albinizmem, g³u-
chonieme lub upoœledzone spo³e-
czeñstwo postrzega jako przekleñ-
stwo. Pozostawiane s¹ bez jakiej-
kolwiek ochrony i edukacji. W re-
gionie, który szczególnie ucierpia³
z powodu ludobójstwa, dzieci sa-
me kierowa³y gospodarstwami
domowymi. Wiele z nich zosta³o
sierotami z powodu HIV/AIDS.
Wiêkszoœæ porzuca szko³ê i b³¹ka
siê po okolicy, ¿yje na ulicy. ¯eb-
rz¹, wpadaj¹ w alkoholizm, prze-
stêpczoœæ i «seksualne» w³óczê-
gostwo [...] (bp Vincent Harolimana,
diecezja Ruhengeri).

[…] Ubóstwo i niestabilnoœæ
rodziny prowadzi dzieci do opusz-
czenia szko³y i domu oraz szukania
pracy na ulicy – ¿ebractwa, prosty-
tucji lub bandytyzmu […] (bp An-
toine Kambanda, diecezja Kibungo).

[…] Spotkania biblijne i zaan-
ga¿owanie dzieci w PDMD spra-
wia, ¿e wzrasta wœród nich moral-
noœæ i dyscyplina. Spotkania forma-
cyjne odci¹gaj¹ je od narkotyków
i przestêpczoœci [...] (o. Jerome Sibo-
mana, diecezja Cyangugu).

BURUNDI

1. Pomoc od polskich kolêdni-
ków misyjnych adresowana jest
tak¿e do najm³odszych Burundyj-
czyków, którzy cierpi¹ z powodu

KOLÊDNICY MISYJNI
2018 – 2019

grudniu 2018 roku polscy kolêdnicy misyjni wyrusz¹ na
pomoc rówieœnikom mieszkaj¹cym w Rwandzie i Burundi.

Projekty, które otrzymaj¹ wsparcie z Papieskiego Dzie³a
Misyjnego Dzieci, dotycz¹ ochrony ¿ycia, edukacji i formacji
chrzeœcijañskiej dzieci do 14. roku ¿ycia.

w
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g³odu i niedo¿ywienia. To jeden
z najboleœniejszych problemów te-
go kraju. Dziêki wsparciu polskich
ofiarodawców burundyjskie siero-
ciñce, oœrodki opiekuñcze i szko³y
bêd¹ mog³y zakupiæ kozy i nasiona
do ogródków warzywnych, co za-
pewni im mo¿liwoœæ w³asnej pro-
dukcji ¿ywnoœci. A dziêki temu
setki uczniów i innych
podopiecznych codzien-
nie otrzymaj¹ szklankê
mleka, miskê owsianki,
warzywa i owoce.

2. Wsparcie otrzymaj¹
tak¿e burundyjskie sie-
roty. Szacuje siê, ¿e jest
ich ponad 120 tysiêcy,
a dzieci ¿yj¹cych na
ulicach a¿ 400 tys. Straci-
³y one bliskich w wyniku
chorób, m.in. AIDS, a tak-
¿e z powodu konfliktów
zbrojnych. Misjonarze
tworz¹ dla nich bezpieczn¹ prze-
strzeñ do ¿ycia, rozwoju i nauki.

3. Podobnie jak w Rwandzie,
równie¿, w Burundi sytuacja dzieci
niepe³nosprawnych jest bardzo
trudna. Powszechne ubóstwo spy-
cha je na najdalszy margines. Nie
tylko nie maj¹ szans na pomoc me-
dyczn¹, ale tak¿e nie mog¹ uczest-
niczyæ w ¿yciu spo³ecznym. W nie-
których spo³ecznoœciach uwa¿a-
ne s¹ za przeklête. S¹ krzywdzone
i pozbawiane opieki, zrozumienia
i wsparcia. Doœwiadczaj¹ cierpienia,
któremu mo¿na zapobiec przez
wstawienie protezy czy zwyczajne
kule. Bez ingerencji misjonarzy
umieraj¹ przedwczeœnie, doœwiad-
czaj¹c bólu fizycznego i ducho-
wego. To oni nios¹ im pomoc me-
dyczn¹ i duchow¹. Niejednokrot-
nie proste zabiegi niweluj¹ ból
fizyczny, a przede wszystkim psy-
chiczny zwi¹zany z odrzuceniem,
brakiem samodzielnoœci i mo¿li-
woœci uczestnictwa w ¿yciu spo-
³ecznym. Misjonarze ca³kowicie
odmieniaj¹ ich los. Protezy, kule
czy wózki inwalidzkie nie tylko
daj¹ im mo¿liwoœæ poruszania siê,
ale przywracaj¹ im godnoœæ cz³o-
wieka, której im wczeœniej od-
mawiano. Misjonarze pomagaj¹ te¿

spo³ecznoœci lokalnej zmieniæ per-
spektywê spojrzenia na dziecko
niepe³nosprawne.

4. Spo³eczne odrzucenie jest
powszechnym i dotkliwym proble-
mem w Burundi. Doœwiadczaj¹ go
równie¿ dzieci. Powodem tego mo-
¿e byæ przynale¿noœæ plemienna,
choroba, niepe³nosprawnoœæ, osie-

rocenie itp. Odrzucone dzieci na-
ra¿one s¹ na niebezpieczeñstwo
utraty zdrowia, a nawet ¿ycia. Tra-
fiaj¹ na ulicê, staj¹ siê ofiarami han-
dlu, niewolnictwa i przestêpczoœci.
Pomoc z PDMD otrzymuje w Bu-
rundi kilkadziesi¹t oœrodków ka-
tolickich i programów diecezjalnych,
które zapewniaj¹ takim dzieciom
opiekê, edukacjê i chrzeœcijañsk¹
formacjê.

Z listów misjonarzy:

[…] Dzieci przychodz¹ce na
lekcje czêsto s¹ tak g³odne i chore,
¿e nie s¹ w stanie braæ w nich udzia-
³u. W parafii pomagamy ubogim
dzieciom, aby zapobiec porzucaniu
przez nie szko³y z powodu pow-
szechnej nêdzy [...] (Ojciec Emmanuel
Manirakiza, diecezja Bururi)

[…] Dzieci, które opuszcza-
j¹ nasz sierociniec, wyposa¿amy
w dwie kozy i nasiona do uprawy
ogródka warzywnego. Po dwóch
latach nasi podopieczni zwraca-
j¹ kozy i solidarnie wspieraj¹
m³odsze, osierocone dzieci. W ten
sposób pomagamy im budowaæ
wiêzi wzajemnej solidarnoœci
ponad podzia³ami plemiennymi

i innymi [...] (Clement Kizogombe, diece-
zja Bubanza)

[…] Centrum dla dzieci ulicy
posiada niewielk¹, lecz w³asn¹
chlewniê, stodo³ê i ogród wa-
rzywny, które dostarczaj¹ po¿y-
wienia dla kilkudziesiêciu ma-
³oletnich podopiecznych. Nies-

tety, to miejsce czêsto
pada ofiar¹ napaœci i ra-
bunku, co powoduje trau-
my wœród dzieci, a kra-
dzie¿e zmniejszaj¹ niez-
bêdne racje ¿ywnoœcio-
we. Rozpoczêliœmy wiêc
budowê ogrodzenia […]
(Siostra Marie Jeanne Nibigira,
diecezja Muyinga)

[…] W naszej diecezji
jest wiele sierot, które stra-
ci³y rodziców z powodu
AIDS. Parafie przyjê³y te¿

rodziny i dzieci repatriowane si³¹
z Tanzanii, które s¹ pozbawione
œrodków do ¿ycia i odrzucane przez
spo³ecznoœæ […] (Ojciec Reverien Mani-
rakiza, diecezja Muyinga)

[…] Szko³a jest szans¹ na inte-
gracjê spo³eczn¹, ekonomiczn¹
i kulturow¹ dla dzieci margina-
lizowanych […] (Ojciec Willerme Ndore-
re, diecezja Bubanza)

[…] W naszej diecezji jest wiele
dzieci g³uchoniemych. S¹ ca³kiem
zaniedbane, a nawet odrzucone.
Chcemy zapewniæ im mo¿liwoœæ
nauki i miejsce w internacie. W Gi-
tega jest specjalistyczna szko³a, ale
op³aty s¹ zbyt wysokie […] (Dieudon-
ne Fukamusabe, diecezja Bubanza)

*   *   *
Materia³y liturgiczne „Kolêdnicy

Misyjni 2018/19 dzieciom w Rwan-
dzie i Burundi” mo¿na zamawiaæ
pod adresem pdmd@missio.org.pl
i w sklepiku missio.pl

z a : h t t p : / / w w w. d z i e c i o m -
misji.missio.org.pl/kolednicy-misyjni/
projekt-roku/144-kolednicy-misyjni-
2018-2019

KO L Ê D N I C Y   M I S Y J N I   2018 –  2019
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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O. DR HAB. SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: O
 
ŒWIÊTOŒCI KANONIZOWANEJ(19)

W

POLSCY KARMELITAÑSCY
KANDYDACI N A  O £ TA R Z E

We wstêpnej fazie
rozeznawania znajduje
siê sprawa stosownoœci
ewentualnego rozpo-
czêcia procesu beatyfi-
kacyjnego o. Cherubina
Pikonia OCD.

Otó¿ Krakowska Pro-
wincja Zakonu Karme-
litów Bosych jest powo-
dem w procesach czwor-
ga S³ug Bo¿ych, któ-
rymi s¹ (chronologicz-
nie wed³ug daty œmier-
ci): S³u¿ebnica Bo¿a Te-
resa od Jezusa (Marian-
na Marchocka), zm. 1652,

mniszka z pierwszego
pokolenia polskich Kar-
melitanek Bosych, fun-
datorka klasztorów we
Lwowie i w Warszawie,
autorka autobiografii
mistycznej. Doczesne
jej szcz¹tki spoczywaj¹

w krypcie klasztoru
Sióstr Karmelitanek
Bosych w Krakowie na
Weso³ej.

S³uga Bo¿y Franci-
szek od œw. Józefa (Jerzy
Powiertowski) zm. 1944,

nowicjusz, mêczennik
z r¹k niemieckich, w³¹-
czony do grupy mê-
czenników drugiej woj-
ny œwiatowej w proce-
sie zbiorowym rozpo-
czêtym przez diecezjê
pelpliñska. Doczesne
szcz¹tki mêczennika spo-
czywaj¹ w kaplicy œw.
Jana od Krzy¿a w klasz-
torze Karmelitów Bo-
sych w Czernej k. Kra-
kowa.

S³u¿ebnica Bo¿a Kune-
gunda Siwiec ze Strysza-
wy (zm. 1955), cz³onki-
ni Œwieckiego Zakonu
Karmelitañskiego. Jej do-
czesne szcz¹tki zosta³y

14 listopada 2016 r. eks-
humowane z cmentarza
parafialnego i z³o¿one
w kaplicy Sióstr Zmar-
twychwstanek w Siwców-
ce k. Stryszawy.

S³uga Bo¿y o. Rudolf
od Przebicia Serca œw.
Teresy (Stanis³aw Warze-
cha), zm. 1999, karme-

lita bosy, kierownik du-
chowy, wychowawca, opie-
kun chorych. Doczesne
szcz¹tki S³ugi Bo¿ego spo-
czywaj¹ w kwaterze kar-
melitañskiej cmentarza
parafialnego w Wadowi-
cach.

Zgromadzenie Sióstr
Karmelitanek Dzieci¹-
tka Jezus, agregowane
do Karmelu Terezjañ-
skiego, prowadzi procesy
beatyfikacyjne swoich
Za³o¿ycieli, którymi s¹:

Czcigodna S³u¿ebni-
ca Bo¿a Teresa od œw. Jó-
zefa (Janina Kierociñska),
zm. 1946 r., ciesz¹ca siê ju¿
dekretem heroicznoœci
cnót wydanym przez pa-

pie¿a Franciszka 3 maja
2013 roku. Jej doczesne
szcz¹tki spoczywaj¹ w koœ-
ciele przy domu macie-
rzystym Zgromadzenia
w Sosnowcu.

S³uga Bo¿y o. Anzelm
od œw. Andrzeja Corsini
(Maciej G¹dek), zm. 1967,
karmelita bosy, prze³o-
¿ony i wychowawca za-
konny, konsultor Stolicy
Apostolskiej, którego do-
czesne szcz¹tki spoczy-
waj¹ w kruchcie koœcio-
³a Karmelitów Bosych
w £odzi.

Proces beatyfikacyj-
ny swego Za³o¿yciela
prowadzi te¿ agregowa-

ne do Zakonu Karmeli-
tów Bosych Zgromadze-
nie Sióstr œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus. Jest
nim S³uga Bo¿y Adolf
Piotr Szel¹¿ek, zm. 1950,
biskup ordynariusz die-
cezji ³uckiej na Wo³yniu,

tym grudniowym odcinku naszego cyklu
przywo³ajmy kandydatów do chwa³y

o³tarzy z polskich œrodowisk karmelitañskich,
a jest ich oœmioro. W przypadku siedmiorga
procesy beatyfikacyjne zosta³y zakoñczone
w diecezjach i prace nad ich gloryfikacj¹
maj¹ miejsce w Rzymie, w Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
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ak poda³o Biuro Prasowe Sto-
licy Apostolskiej, dnia 7 listo-

pada 2018 r., podczas audiencji
udzielonej prefektowi Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych, kardyna-
³owi Angelo Becciu, Ojciec Œwiê-
ty zatwierdzi³ heroicznoœæ cnót S³u-
¿ebnicy Bo¿ej m. Mari Antoni
od Jezusa (Pereira y Andra-
de), mniszki profeski karmeli-
tanki bosej i nakaza³ opubliko-
wanie stosownego dekretu w tej
sprawie.

Od tego momentu m. Mari
Antoni przys³uguje tytu³ Czci-
godnej (Venerabilis) i do jej bea-

NOWA CZCIGODNA
KARMELITANKA BOSA

tyfikacji brakuje tylko zatwier-
dzenia cudu.

Nowa Czcigodna karmelitanka
bosa urodzi³a siê w El Penedo

(Hiszpania) 5 paŸdziernika 1700 r.
i zmar³a 10 marca 1760 r. w klasz-
torze Sióstr Karmelitanek Bosych
w Santiago de Compostela, któ-
rego by³a za³o¿ycielk¹. Wst¹-
piwszy w 1734 r. do klasztoru
w Alcalá de Henares, na funda-
cjê do Santiago wyjecha³a w ro-
ku 1748.

W 1993 r. rozpocz¹³ siê jej
proces beatyfikacyjny jako his-
toryczny, którego dekret o hero-
icznoœci cnót jest uwieñczeniem.
Proœmy o cud za jej przyczyn¹,
który pozwoli³by na rych³a kano-
nizacjê Czcigodnej S³u¿ebnicy
Bo¿ej, byœmy tê kolejn¹ hisz-
pañsk¹ karmelitankê bos¹ mogli
ujrzeæ w „glorii Berniniego” i czciæ
na o³tarzach Koœcio³a.

o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD

przeœladowany przez ko-
munistów, rozmi³owany
w œw. Teresie od Dzie-
ci¹tka Jezus i propagator
jej kultu. Spoczywa w sar-
kofagu w koœciele œw. Ja-
kuba w Toruniu.

Wstêpne przygotowa-
nia do ewentualnego roz-
poczêcia procesu beaty-
fikacyjnego swojego Za³o-
¿yciela podj¹³ te¿ agrego-
wany do Zakonu Kar-
melitów Bosych Œwie-
cki Instytut Karmelitañ-
ski „Elianum”. Jest nim
o. Cherubin od Najœwiê-
tszej Maryi Panny (Sta-
nis³aw Pikoñ), zm. 2003,

karmelita bosy, kierow-
nik duchowy, m¹¿ mod-
litwy i czynu, prekursor
konstytucji apostolskiej
Piusa XII „Provida Mater
Ecclesia” w Polsce. Spo-
czywa na cmentarzu klasz-

tornym w Czernej k. Kra-
kowa.

O ³askach otrzymy-
wanych za przyczyn¹
przywo³anych S³ug i S³u-
¿ebnic Bo¿ych prosimy
informowaæ w³aœciwe po-
stulacje, tj. w sprawie s³.
B. Kunegundy Siwiec
OCDS, s³. B. Jerzego
Powiertowskiego OCD,
s³. B. Teresy Marchockiej
OCD, s³. B. Rudolfa Wa-
rzechy OCD:

Biuro Postulatorskie,
ul. Karmelicka 22,
34-100 Wadowice.

W sprawie pozosta³ych
S³ug Bo¿ych: Wicepo-
stulacja Matki Teresy
Kierociñskiej,

ul. M. T. Kierociñskiej 25,
41-209 Sosnowiec;
Postulacja o. Anzelma

G¹dka,
ul. Z³ocieniowa 38,
91-358 £ódŸ;

Postulacja bpa Adolfa
P. Szel¹¿ka,

ul. Ejsmonda 17,
05-807 Podkowa Leœna;

Dom Macierzysty
„Elianum”, Czerna 210,
32-065 Krzeszowice.

Publikacja w formacie A4 – o objêtoœci 200 str. –

– w tym 16 str. w tzw. pe³nym kolorze –

jest do nabycia na naszej furcie

w cenie 40 z³.

             Polecamy
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(11)

   MATKA BO¯A
SZKAPLERZNA WE FRYDMANIE

�

W¥TKI HISTORYCZNE

Lokacja wsi nast¹pi³a ok. 1308 r.,
na prawie niemieckim. Bardzo
wczeœnie erygowana zosta³a tu
parafia pw. œw. Stanis³awa B.M.,
co œwiadczy o polskim charakterze
wsi. Uk³ad urbanistyczny z wrze-
cionowatym rynkiem poœrodku wsi

wskazuje na to, i¿ Frydman pre-
tendowa³ do miana miasta (otrzy-
ma³ targ wtorkowy, wolnoœci celne,
pieczêæ) – choæ nigdy praw miej-
skich nie otrzyma³. Frydman kryje
w sobie wiele urokliwych zabyt-
ków, tajemnic i legend. Pod³ug
legendy mia³ têdy przeje¿d¿aæ
i do Mszy œw. s³u¿yæ król Jan III

Sobieski wracaj¹cy z „odsieczy
wiedeñskiej” w 1683 r.

Na po³udniowy wschód od wsi
le¿y Szubieniczna Góra, na któ-
rej – ponoæ wieszano zbójników
i przestêpców.

Pierwszym z cennych zabytków
jest kasztel – renesansowa rezy-
dencja szlachecka o cechach obron-
nych (zbudowana przez G. Hor-
vatha w latach 1585–1590). Cha-
rakteryzuje siê grubymi murami ze
skarpami zwieñczonymi attyk¹ oraz
naro¿nymi wie¿yczkami wraz z wy-
kuszami. Przebudowa w 1910 r.
zubo¿y³a wystrój kasztelu (brak at-
tyki). Niedaleko kasztelu znajdu-
j¹ siê s³ynne piwnice – dwupiêtro-
wy uk³ad podziemnych korytarzy
(o sklepieniu beczkowym) s³u-
¿¹cych dawniej do przechowywa-
nia wina. Na ka¿dym piêtrze s¹ po
trzy 100 metrowe korytarze, o 7 m
szerokoœci. Do piwnic prowadz¹
dwa oœmioboczne pawilony z okr¹-
g³ymi gontowymi kopu³ami zwane

ad brzegami jez. Czorsztyñskiego, przy ujœciu rzeki Bia³ki
roz³o¿y³a siê najstarsza wieœ polskiego Spisza i jedna z naj-

ciekawszych na ca³ym Zamagurzu – FRYDMAN. W 1832 r.
odwiedzi³ Frydman poeta i podró¿nik Seweryn Goszczyñski
zafascynowany jego zabytkami – kasztelem, dwupoziomymi
piwnicami i koœcio³em o charakterze obronnym. W³aœnie w nim
znajduje siê przepiêkny obraz MB Szkaplerznej i oœmio-
boczna kaplica karmelitañska.

N

Frydman.
Koœció³
œw. Stanis³awa –
Biskupa,
Mêczennika
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burghauzami. Ciekawostk¹ architek-
toniczn¹ i etnograficzn¹ jest tak¿e
zabudowa wsi z typowym dla Spi-
sza uk³adem domów, obór i stajni,
boisk i stodó³ (w jednym rzêdzie
jedno za drugim). Pere³k¹ jednak
poœród tych zabytków jest koœció³
parafialny pw. œw. Stanis³awa ze
Szczepanowa B.M. wzniesiony na
prze³. XIII/XIV w. Koœció³ w swo-
jej bryle ³¹czy elementy architek-
tury romañskiej (okno w zakrystii
i kamienna g³owa), gotyckiej (bry³a
koœcio³a), renesansowej (attyka na
wie¿y z tzw. „jaskó³czym ogo-
nem”) i barokowej (wystrój koœ-
cio³a, o³tarze i kaplica karmeli-
tañska). Koœció³ posiada trzy drew-
niane o³tarze barokowe: g³ówny –
– poœwiêcony patronowi przedsta-
wiaj¹cy pe³nofiguraln¹ ludow¹
scenê zabójstwa œw. Stanis³awa;
boczny (z lewej strony) z prze-
piêknym XVIII-wiecznym obra-
zem MB Szkaplerznej (Decor
Carmeli) tul¹cej do policzka Dzie-
ci¹tko Jezus, ozdobiony koronami
i sukienkami oraz boczny (z pra-
wej strony) ukazuj¹cy scenê Ukrzy-
¿owania. Nad wejœciem g³ównym
chór muzyczny z malowid³em œw.
Cecylii graj¹cej na organach i na-
pisem ³aciñskim: „Sztuki wraz ze
œwiatem gin¹cym zgin¹. W niebie
pozostanie tylko sama muzyka”.
Do pó³nocnej œciany nawy dobu-
dowana zosta³a w 1764 r. kaplica
MB Karmelitañskiej za spraw¹
ks. M. Lorencsa i powsta³ego
w 1757 r. Bractwa Szkaplerznego.
Papie¿ Pius VI nada³ dla tej kap-
licy w 1784 „odpust zupe³ny” na
dzieñ 16 lipca (MB Szkaplerznej).
Kaplica jest arcydzie³em rokoko
z elementami ludowymi. Zbudo-
wana na planie oœmiok¹ta posiada
dwustronny o³tarz poœrodku z ba-
laskami. G³ównym elementem
o³tarza jest znajduj¹ca siê na jego
szczycie dwunastoramienna, ozdo-
bna gwiazda kryj¹ca relikwie. Na
p³askim stropie nad gwiazd¹ rzeŸ-
biona scena koronacji Matki Bo¿ej
(której dokonuj¹ Bóg Ojciec i Syn
Bo¿y w asystencji Ducha Œwiê-
tego (go³êbica) na tle rozchodz¹-
cych siê promieni. W naro¿nikach
œcian, w niszach figury królów,
proroków (m.in. Eliasz) i aposto-
³ów, a na œcianach alegoryczne ob-

razy ze scenami ¿ycia, œmierci,
pokusy, grzechu i cnoty. Szczegól-
nie zwraca uwagê scena, w której
w szkielecie symbolizuj¹cym ota-

czaj¹ce cz³owieka z³o tego œwiata
szamocze siê uwiêziona dziewe-
czka – dusza. Wdziêczn¹ pami¹tk¹
po Bractwie Szkaplerznym jest
równie¿ du¿y dzwon zwany „Bra-
ckim”, gdy¿ zosta³ zakupiony ze
sk³adek cz³onków Bractwa i w  uro-
czystych procesjach noszony fe-
retron z jeszcze innym XVIII-
-wiecznym obrazem MB Szka-
plerznej.

W¥TKI KARMELITAÑSKIE

W lewym bocznym o³tarzu œwi¹-
tyni frydmañskiej wzrok przykuwa
piêkny, póŸnobarokowy o³tarz
(l. 1751–1757) z obrazem MB
Szkaplerznej. Znamy twórców
o³tarza pochodz¹cych z Preszowa,
niestety nie znamy artysty, który
namalowa³ w XVIII wieku obraz.
Zosta³ przybrany z duchem epoki
w korony i sukienki nawi¹zuje do
wschodniego typu ikonograficz-
nego o nazwie Eleusa (grec. Mi-
³uj¹ca, Czu³a, Troskliwa), ukazu-
j¹cego w sposób subtelny macie-
rzyñsk¹ mi³oœæ Maryi do Jezusa

(przechyla g³owê w Jego stronê,
chc¹c przytuliæ Go do Swego po-
liczka) i odwzajemnian¹ czu³¹
synowsk¹ mi³oœæ Jezusa do Matki
(wyra¿on¹ w czu³ym geœcie dot-
kniêcia r¹czk¹ podbródka Maryi).
Pierwowzorem frydmañskiego wi-
zerunku MB Szkaplerznej (jak siê
wydaje badaczom) jest obraz MB
Trembowelskiej (XVI/XVII w.)
namalowany dla karmelitañskiej
œwi¹tyni w Trembowli (obecnie na
Ukrainie), a po II wojnie œwia-
towej przewieziony do Gdañska
(koœció³ œw. Katarzyny, Karmeli-
tów), b¹dŸ jeszcze starszy wize-
runek Madonny del Carmine z Nea-
polu (zwanej te¿ Santa Maria della
Bruna, Br¹zowa, Brunatna), przy-
wieziony wed³ug legendy przez
Karmelitów do Europy z Palesty-
ny. Najprawdopodobniej obraz
zosta³ zamówiony i sprowadzony
przez ks. Proboszcza i Cz³onków
Bractwa Szkaplerznego, których
zobowi¹zaniem statutowym by³o
ufundowanie o³tarza MB Szkap-
lerznej z Jej wizerunkiem, przed
którym odprawiane by³y comie-
siêczne nabo¿eñstwa szkaplerzne.

Z biskupich dokumentów powi-
zytacyjnych wiemy, ¿e istnia³o we
Frydmanie Bractwo Szkaple-
rzne, erygowane 16 marca 1757 r.
przez Prepozyta Generalnego W³o-
skiej Kongregacji Karmelitów Bo-
sych p.w. œw. Eliasza proroka – o. Be-
nignusa od Jezusa. Bractwo Szka-
plerzne posiada³o te¿ obowi¹z-
kowo tzw. „brack¹” chor¹giew lub
feretron z przedstawieniem MB
Szkaplerznej, z którymi to cho-
dzono w procesjach eucharysty-
cznych (odpusty, Bo¿e Cia³o, na-
bo¿eñstwa szkaplerzne, pogrzeby
zmar³ych cz³onków). Zachowa³ siê
wizerunek z chor¹gwi „brackiej”,
który z czasem zosta³ przyciêty
i w³o¿ony w ramy (wisi przy bocz-
nym wejœciu do koœcio³a od strony
po³udniowej). Namalowany zosta³
pod koniec XVIII w. przez Jana
Nepomucena Kawalskiego i przed-
stawia z jednej strony MB Szka-
plerzn¹ (w typie MB Œnie¿nej,
trzymaj¹cej szkaplerz w d³oniach)
a na odwrocie Micha³a Archanio³a
walcz¹cego z szatanem.

MB Szkaplerzna we Frydmanie
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ALICJA KALINOWSKA

OCDS JAK DZIKIE GO£ÊBIE  
(21)

(O KARMELITACH ŒWIECKICH)

Dziœ wspólnota Œwieckiego
Zakonu, która zapocz¹tko-

wa³a rozwój Karmelu na £otwie,
liczy ponad dwudziestu cz³on-
ków, wiêkszoœæ jest po przyrze-
czeniach definitywnych. Jest
wierna modlitwie wewnêtrznej,
aktywnie dzia³a na rzecz pod-
trzymania tradycji i duchowo-
œci karmelitañskiej na £otwie.

By³ rok 1991. Jedna z obecnych
cz³onkiñ wspólnoty Œwieckiego
Karmelu w Rydze odkry³a ducho-
woœæ karmelitañsk¹ podczas stu-
diów w Niemczech i zapragnê³a
wst¹piæ do Œwieckiego Zakonu
w Berlinie, gdy¿ w tym czasie Kar-
mel na £otwie jeszcze nie istnia³.

Znany rekolekcjonista, o. Rein-
hard Körner OCD, odpowiedzial-
ny za wspólnotê berliñsk¹, zde-
cydowa³, ¿e nie bêdzie roztropne
osobie zamieszka³ej na £otwie
wstêpowaæ do wspólnoty w Ber-
linie. Zgodzi³ siê natomiast od-
wiedziæ £otwê i za³o¿yæ now¹
wspólnotê, jeœli zg³osi³oby siê do

niej przynajmniej czterech kan-
dydatów.

O. Reinhard przyjecha³ na £o-
twê w 1992 r. i w Katolickim Semi-
narium Duchownym w Rydze mia³
wyk³ady o duchowoœci karmelitañ-
skiej i modlitwie myœlnej. Przyj¹³
wtedy pierwszych siedmiu cz³onków

do wspólnoty Œwieckiego Karmelu.
Potem odwiedzi³ £otwê jeszcze
kilka razy, przyjmuj¹c nowych cz³on-
ków do wspólnoty oraz dopuszcza-
j¹c cz³onków do przyrzeczeñ czaso-
wych i definitywnych.

13 maja 2000 r. w kaplicy ka-
tolickiego gimnazjum w Rydze
o. Reinhard odczyta³ dokument
z 28.IV.2000 r., podpisany przez
Genera³a Zakonu Karmelitów Bo-
sych O. Camillo Maccise OCD, o ery-
gowaniu Wspólnoty Œwieckiego
Zakonu Karm. B. na £otwie.

Poniewa¿ w tym czasie Kar-
melici Bosi nie pracowali jeszcze
na £otwie, rozwinê³a siê wspó³-
praca nowopowsta³ej wspólnoty
z ojcami Karmelitami i œwieckimi
z zagranicy (z Austrii, Niemiec,
W³och, Hiszpanii, Meksyku,
Finlandii. (http://karmel.lv/laju-kopiena/)

PóŸniej na £otwê przyby³y sio-
stry karmelitanki bose. Jest to
fundacja z Essen (Niemcy). Siostry
pocz¹tkowo mieszka³y w kato-
lickim gimnazjum przy ul. O. Va-
cieša 6, jednoczeœnie poszukuj¹c
miejsca na budowê klasztoru.
Wœród licznych propozycji wybór
pad³ na Ikškile – miejsce gdzie
rozpoczê³a siê chrystianizacja £o-
twy, gdzie powsta³ pierwszy muro-
wany koœció³ na terenie obecnej
£otwy.

Kamieñ wêgielny pod budowê
klasztoru karmelitanek bosych

Na pocz¹tku
byli œwieccy.

Karmel na £otwie

�

Koœció³ œw. Józefa w Rydze. Modlitwa wewnêtrzna wspólnoty Œwieckiego Karmelu
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Ikškile zosta³ poœwiêcony 16 lip-
ca 2005 roku. Siostry zamieszka³y
w nowym, jeszcze niewykoñczo-
nym klasztorze jesieni¹ 2010 roku,
pocz¹tkowo wykonuj¹c wiele prac
porz¹dkowych w klasztorze jak
równie¿ przyklasztornym ogrodzie.
Kaplica klasztorna zosta³a poœwiê-
cona 2 paŸdziernika 2011 r. Obe-
cnie w klasztorze przebywa 6 sióstr,
wszystkie po œlubach wieczystych.
Jedna z Niemiec, jedna z Ukrainy
oraz 4 £otyszki. 18 sierpnia 2018
roku w klasztorze sióstr karme-

litanek bosych w Ikškile odby³a
siê uroczystoœæ zamkniêcia klau-
zury. Chocia¿ nie by³o to jeszcze
zamkniêcie papieskiej klauzury,
gdy¿ w klasztorze nie ma wystar-
czaj¹cej liczby mniszek, to jednak
dla sióstr zakoñczy³ siê pewien
pocz¹tkowy etap tworzenia tutej-
szej fundacji. (https://www.karmel.pl/
zamkniecie-klauzury-w-ikskile-na-lotwie/)

Ojcowie Karmelici Bosi przy-
byli na £otwê dopiero 9 wrzeœ-
nia 2006 r. zaproszeni przez kard.
Jana Pujatsa. Pocz¹tkowo by³a to
wspólnota miêdzynarodowa: pierw-
si trzej Ojcowie Karmelici Bosi
z Polski, Kolumbii i Meksyku. Je-
den z nich to o. Jaros³aw Nêdza,
który pracuje tam do dzisiaj. Bracia
mieszkali w Ni¿szym Seminarium
Duchownym na ulicy o. Vacieša
w Rydze. Podczas wizytacji Ge-
nera³a 16 lipca 2007 r. Ks. Kardy-
na³ powierzy³ karmelitom parafiê
œw. Józefa w Rydze. 15 X 2007 r.

Koœció³ œw. Józefa karmelitów bosych w Rydze. Obecnie pos³uguje tu tylko dwóch ojców
z Polski: o. Stanis³aw Praciak i o. Jaros³aw Nêdza

bracia zamieszkali w domu przy
powierzonym im koœciele na ulicy
Emb–utes. Po opuszczeniu fundacji
przez braci hiszpañskojêzycznych
O. Genera³ pismem z 7 wrzeœ-
nia 2008 r. powierzy³ tê
fundacjê i ca³e terytorium £o-
twy Krakowskiej Prowincji.
14 grudnia 2008 roku decyzja
ta zosta³a oficjalnie og³oszona.
(https://www.karmel.pl/ryga/)

W tym czasie przyby³y na £o-
twê tak¿e Siostry Karmelitanki
Dzieci¹tka Jezus. Ich Dom zakonny

przy parafii Chrystusa Króla w Ry-
dze zosta³ za³o¿ony 15. wrzeœnia
2008 roku. Do parafii siostry za-
prosi³ ks. Edward Paw³owski, który
w tamtym czasie by³ proboszczem,
a obecnie pe³ni funkcjê biskupa

diecezji Jelgawskiej. Wszystkie
cztery siostry s¹ £otyszkami. (http:/
/www.karmelitanki.pl/lodz/?page_id=69)

Dziœ wspólnota Œwieckiego Za-
konu, która zapocz¹tkowa³a rozwój
Karmelu na £otwie, liczy ponad
dwudziestu cz³onków, wiêkszoœæ
jest po przyrzeczeniach definityw-
nych. Jest wierna modlitwie wew-
nêtrznej, aktywnie dzia³a na rzecz
podtrzymania tradycji i duchowoœci
karmelitañskiej na £otwie. Karme-
lici œwieccy studiuj¹ dzie³a œw. Te-
resy od Jezusa i œw. Jana od Krzy¿a,
organizuj¹ rekolekcje i inne spotka-
nia i wyk³ady dla zainteresowa-
nych duchowoœci¹ karmelitañsk¹.
Wspieraj¹ te¿ klasztor sióstr w Ikški-
le. (http://karmel.lv/laju-kopiena/)

£otwa to ma³e pañstwo ba³-
tyckie, zamieszka³e przez nie-
ca³e 2 miliony ludzi, a prak-
tykuj¹cy katolicy nie s¹ licz-
ni. Dlatego ojcowie, siostry
i œwieccy bardzo prosz¹ o mo-
dlitwê w intencji powo³añ do
Karmelu na £otwie.

fot. A.K. i arch. OCDS
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PRZES£ANIE O. GENERA£A

A jednak, kiedy wypowiadam te
s³owa, w moim sercu pojawia siê
swego rodzaju pocieszenie: czy¿ to
nie jest w³aœnie to, czego doœwiad-
czy³ nasz ojciec i brat, Jan od Krzy¿a?
Jeœli prawd¹ jest, ¿e nie mo¿emy
polegaæ na sta³ym miejscu i ,,za-
czarowanej” historii, to nie mo¿e
nam zabrakn¹æ ducha, oblicza,
charyzmatu, w których moglibyœmy
siebie odnaleŸæ i zakorzeniæ. Zary-
zykowa³bym twierdzenie, ¿e his-
toria karmelitów bosych nie jawi siê

tylko taka, jak¹ mo¿na odtworzyæ
za pomoc¹ dokumentów i archi-
wów, ale jest to równie¿ historia,
która wynika z drogi, jak¹ ka¿dy syn
œwiêtej Teresy podejmuje wy-
chodz¹c w noc, bez jakiegokol-
wiek innego œwiat³a ni¿ to, które
p³onie w sercu, zmierzaj¹c w kierun-
ku obiektu pragnienia, albo lepiej: po-
ci¹gniêty moc¹ Tego, który go prag-
nie i oczekuje. Jest to historia „wznio-
s³ej szczêœliwoœci” (dichosa ventura),
w której im bardziej siê traci, tym

bardziej siê zyskuje; im bardziej siê
oddala, tym bardziej siê przybli¿a;
im mniej siê jest bohaterem, tym bar-
dziej uczestniczy siê w dzia³aniu
i spektaklu Ducha Œwiêtego w hi-
storii.

Nie powinno nas dziwiæ, ¿e u po-
cz¹tków karmelitów bosych nie
znajdujemy nic innego, jak tylko
ten ma³y punkt na mapie geogra-
ficznej, w wielkiej pustej przes-
trzeni, to ma³e nic, które mówi, ¿e
to co wa¿ne nie tkwi w tym miej-
scu. Dlatego nie ma sensu zatrzy-
manie siê w nim, trzeba kontynuo-
waæ drogê, trzeba szukaæ, pytaæ
i zadawaæ sobie pytania. To w³aœnie
jest trud bycia karmelitami bosymi,
to w³aœnie jest nasza prawdziwa
i g³êboka descalzes (bosoœæ, boso-
nogoœæ). Ile¿ ryzyka siê za ni¹ kryje!
Jesteœmy jak naród Izraela chodz¹cy
po pustyni, droga nam ci¹¿y, prag-

niemy byæ jak inne narody z ich
pocieszaj¹cymi bóstwami, têsknimy
za Egiptem, z którego wyszliœmy,
buntujemy siê przeciwko naszym
przewodnikom, gardzimy darami
otrzymanymi od Ojca, który chce
nas wspomóc w drodze i boimy siê
nawet wejœæ do ziemi obiecanej.

Kto mo¿e trwaæ w tym exodusie?
Tylko ten, kto spotka³ siê z ¿ywym
Bogiem, tylko ten, kto doœwiadczy³
ognia, który siê nie konsumuje, kto

Z OKAZJI 450-LECIA KARMELITÓW BOSYCH
DURUELO, 28 listopada 2018

bchodzimy dzisiaj 450 lat od pocz¹tku pierwszej wspólnoty
karmelitów bosych w Duruelo. Jak wiemy, fundacja ta ist-

nia³a tylko na chwilê i mo¿e byæ uwa¿ana za pierwsz¹ próbê
utworzenia mêskiego ¿ycia karmelitañsko-
terezjañskiego, wymagaj¹cego jeszcze wielu
korekt i dostosowañ. W tym sensie nie mo¿na
stawiaæ na tym samym poziomie fundacji
klasztoru Œwiêtego Józefa w Awili, bêd¹cego
siln¹ roœlin¹, od samego pocz¹tku dob-
rze zakorzenion¹ i tego niepozornego p¹czka
w Duruelo, poszukuj¹cego to¿samoœci
i odpowiedniego gruntu dla swojego wzro-
stu. Tak w³aœnie rodzi siê historia karmeli-
tów bosych i chyba taka ju¿ pozostanie,
nacechowana prowizorycznoœci¹ i niepoko-

jem: jesteœmy wygnañcami, w drodze do ojczyzny, która nie
znajduje siê za naszymi plecami, ale raczej przed nami. Uznaj-
my to: nie ³atwo jest ¿yæ w ci¹g³ym napiêciu, nie ³atwo jest prze-
mierzaæ pustyniê ze wszystkimi jej trudami, niebezpie-
czeñstwami i pokusami, kieruj¹c siê jedynie obietnic¹ ziemi, na
której bêdziemy mogli zamieszkaæ na sta³e.

O

�
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doœwiadczy³ ,,¿ywego p³omienia
mi³oœci”. U pocz¹tku naszej drogi
nie ma murów ani struktur: jest za
to p³omieñ, który œwieci w nocy.
By³ to p³omieñ, który p³on¹³ w sercu
Teresy i który rozpali³ siê tak¿e
w sercu Jana w czasie tego ich b³o-
gos³awionego spotkania w klasz-
torze w Medina. To w³aœnie tam
wzi¹³ pocz¹tek nasz sposób bycia
karmelitami, w wiernoœci ale tak¿e
w ró¿noœci od tego czym byliœmy do
tej pory. Teresa, po piêciu latach
szczêœliwego ¿ycia we wspólnocie
Œwiêtego Józefa, czuje jak rozszerza
siê jej serce, s³yszy g³os Pana, który
mówi do niej: „Poczekaj trochê,
a zobaczysz wielkie rzeczy” (F 1, 7-8).
I tak, bez jej wiedzy, Duch wypro-
wadza j¹ na wielkie morze Koœcio³a
powszechnego. A ma³y, m³odziutki
brat Jan daje siê wci¹gn¹æ w tê przy-
godê, przyjmuje ryzyko nowoœci,
która po ludzku mog³a siê mu wy-
dawaæ krucha i niepewna. Jednak
on nie daje siê zastraszyæ ludzkim
ocenom i racjonalnym kalkulacjom:
oddaje siê z ufnoœci¹ Bo¿emu s³o-

wu, które s³yszy rozbrzmiewaj¹ce
w g³osie tej kompetentnej i ¿arliwej
kobiety.

I tak zaczynaj¹ iœæ razem. Jest to
nastêpny warunek, by podj¹æ drogê
do ziemi obiecanej: przemierzyæ j¹
razem. Byæ mo¿e, jeœli dziœ, 450 lat
po Duruelo, cel wydaje siê nam od-
leg³y, to dlatego, ¿e kroczyliœmy zbyt
samotnie, pozwólcie, ¿e to powiem:
zbyt mêsko i zbyt klerykalnie.
Teresa przewidzia³a to ryzyko i dla-
tego chcia³a wzi¹æ ze sob¹ brata Jana
do Valladolid, aby tam doœwiadczy³
on sposobu braterstwa w³aœciwego
jej wspólnotom. Jan zobaczy³ to
i zrozumia³, po czym uczyni³ to swo-

im. Ale czy by³ w stanie przekazaæ
je swoim braciom? Czasy nie by³y
³atwe, jak uczy nas historia. Ale
dzisiaj, bracia, poœród tak wielu trud-
noœci, tak wielu s³aboœci i kruchoœci,
mamy wielk¹ okazjê. Dzisiaj, po
wielu b³êdach historycznych i ekle-
zjalnych i po wielkim doœwiad-
czeniu ³aski, dane nam jest zacz¹æ
nie od si³y, ale od s³aboœci, nie od
mocy, ale od niemocy. B³ogos³a-
wiona jest nasza s³aboœæ i nasza nie-
moc jeœli dziêki nim rezygnujemy
z naszej samowystarczalnoœci i po-
wierzamy siê w rêce braci! Jeœli
przestaniemy broniæ siê przed sob¹
nawzajem, jeœli zaczniemy ze so-
b¹ rozmawiaæ i poznawaæ siê, wtedy
dojdziemy do mety, tej mety, do
której Duruelo kieruje nas jak znak,
jak drogowskaz orientuj¹cy nas
w drodze. To st¹d wyruszamy na
nowo z jedynym ekwipunkiem,
którego potrzebujemy na drogê:
bycie braæmi, bycie bosymi, maj¹c
jako siostrê Dziewicê Maryjê.

za: www.karmel
fot. poch. z publ. ,,Niebo Karmelu”
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N I E P O K A L A N E  P O C Z Ê C I E
Najœwiêtsze j  Maryi  Panny

8 grudnia – miêdzy
godzin¹ 1200 a 1300

MARYJA prosi
o nasz¹ modlitwê

Dogmat o Niepokalanym
Poczêciu Najœwiêtszej Maryi
Panny zosta³ og³oszony konsty-
tucj¹ apostolsk¹ Ineffabilis Deus
8 grudnia 1854 roku przez
papie¿a Piusa IX. Brzmi on: [...]
og³aszamy, orzekamy i okreœlamy, ¿e
nauka, która utrzymuje, i¿ Najœwiêtsza
Maryja Panna od pierwszej chwili swego
poczêcia – moc¹ szczególnej ³aski i przy-
wileju wszechmog¹cego Boga, moc¹ prze-
widzianych zas³ug Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zosta³a
zachowana jako nietkniêta od wszelkiej
zmazy grzechu pierworodnego, jest praw-
d¹ przez Boga objawion¹, i dlatego
wszyscy wierni powinni w ni¹ wytrwale
i bez wahania wierzyæ.

By³o to orzeczenie wyg³oszone ex
cathedra, co oznacza³o odwo³anie siê
do najwy¿szego stopnia autorytetu
papieskiego w nauczaniu chrzeœci-
jañskich prawd wiary i moralnoœci.

Bulla ujmuje zachowanie Maryi od
grzechu z zastosowaniem metody
negatywnej, tzn. nie opisuje, jak to
siê sta³o i na czym konkretnie polega-
³a jej œwiêtoœæ. Definiuje jedynie
od czego zosta³a ustrze¿ona. By zro-
zumieæ, o czym konkretnie mowa
w definicji, trzeba zauwa¿yæ, ¿e te-
ologia katolicka odró¿nia winê (³ac.
culpa) od kary (pona). Kar¹ s¹ zarów-
no kary doczesne np. zranienie ludz-
kiej natury poprzez os³abienie woli
i umys³u, po¿¹dliwoœæ (concupiscentia),
podleganie cierpieniom i œmierci, jak
i kara wieczna, tzn. kara wiecznego
potêpienia (pona damni). Dogmat
stwierdzaj¹c, ¿e Maryja zosta³a zacho-
wana jako nietkniêta od wszelkiej
zmazy grzechu pierworodnego, mówi
jedynie o ustrze¿eniu Maryi od
wszelkiej winy (culpa). Dogmat nie
wyklucza wiêc tego, ¿e Maryja, ja-
ko cz³owiek, mog³a wespó³ z ca³ym
stworzeniem (por. Rz 8,20) doœwiad-
czyæ kar doczesnych, np. cierpienia
lub œmierci (i faktycznie ich doœwiad-
cza³a bêd¹c Królow¹ Mêczenników),
ale nawet te nie spowodowa³y w niej
najmniejszego grzechu. Wszystkie
dzieci Adama i Ewy nios¹ na sobie
winê i skutki grzechu pierworodnego

i mog¹ w wierze dost¹piæ uspra-
wiedliwienia i wyzwolenia poprzez
udzia³ w misterium paschalnym
Chrystusa. Dogmat Piusa IX ozna-
cza, ¿e Maryja dost¹pi³a tego uspra-
wiedliwienia i wyzwolenia w sposób
uprzedzaj¹cy, moc¹ przewidzianych

zas³ug Jezusa Chrystusa. Mówi o tym
nastêpuj¹ce zdanie orzeczenia: [...] mo-
c¹ szczególnej ³aski i przywileju Wszech-
mog¹cego Boga, moc¹ przewidzianych
zas³ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ro-
dzaju ludzkiego [...]

W momencie poczêcia Maryi
przez jej œwiêtych rodziców Joachima
i Annê nie by³o jeszcze na ziemi
Odkupiciela i odkupienia. Syn Bo¿y,
S³owo, jeszcze siê nie narodzi³ i nie
dokona³ tajemnicy paschalnej, ale
Jego moc siêga³a w przesz³oœæ a¿ do
Adama: podczas gdy wszyscy s¹ od-

kupieni (redempti), Maryja jest uprzednio-
-odkupiona (pra-redempta). Wspó³czesna
teologia wskazuje na pozytywny aspekt
orzeczenia, mianowicie, nape³nienie
Duchem Œwiêtym.

Kwestiê uprzedniego odkupienia
Maryi Dawid Gospodarek t³umaczy
pos³uguj¹c siê porównaniem do uo-
becnienia wielkopi¹tkowej ofiary
Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy
(w czwartek): chrzeœcijanie wierz¹cy
w to, ¿e ju¿ w Wielki Czwartek, podczas
Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus uobecni³
misterium, które wydarzy³o siê póŸniej, nie
powinni mieæ problemu ze zrozumieniem
tajemnicy objêcia zbawieniem Maryi
jeszcze przed narodzeniem Zbawiciela.

Jan Pawe³ II w encyklice Redem-
ptoris Mater podkreœli³, ¿e poprzez swe
Niepokalane Poczêcie Maryja by³a
jakby zwiastunk¹ nadchodz¹cego od-
kupienia. Porówna³ j¹ do gwiazdy
porannej (Stella Matutina), która od-
bijaj¹c œwiat³o s³oneczne, zwiastuje
bliski wschód s³oñca: Wówczas, gdy
definitywnie przybli¿y³a siê „pe³nia czasu”,
gdy zbawczy adwent Emanuela sta³ siê
bliski swego wype³nienia, Ta, która zosta³a
odwiecznie przeznaczona na Jego Matkê,
by³a ju¿ na ziemi [...] poœród „nocy”
adwentowego oczekiwania zaczê³a œwieciæ
jako prawdziwa „Gwiazda zaranna”
(Stella Matutina). Istotnie, tak jak gwia-
zda owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód
s³oñca, tak Maryja, od swego Niepoka-
lanego Poczêcia, poprzedzi³a przyjœcie
Zbawiciela, wschód S³oñca sprawiedli-
woœci w dziejach rodzaju ludzkiego.
(Redemptoris Mater, 4)

Jak zauwa¿y³ C.S. Napiórkowski,
katolicy, odwrotnie do protestantów,
s¹ zdania, ¿e Niepokalane Poczêcie
nie tylko nie przeczy prawdzie wiary,
która mówi, ¿e jedynie dziêki ³asce
cz³owiek mo¿e dost¹piæ zbawienia,
lecz jest ono najlepszym przyk³adem
absolutnej skutecznoœci ³aski, która
nie tylko uwalnia od grzechu, ale w oso-
bie Maryi zachowuje od niego w spo-
sób doskona³y.

za: wikipedia
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Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
W r. 1978 † o. Bazyli
od œw. Anzelma (Jab³oñ-
ski).
I NIEDZ. ADWENTU.
Œw. Franciszka Ksawere-
go, prezbitera.
Œw. Barbary. Dzieñ mo-
dlitw za bezrobotnych.
Œw. Miko³aja.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œw. Ambro¿ego, bpa i dra
Koœcio³a.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Niepokalane Poczêcie Naj-
œw. Maryi Panny (uroczys-
toœæ).
II NIEDZ. ADWENTU.
Œw. £ucji, dz. i mêczen.
Dzieñ modlitw za ofia-
ry stanu wojennego
(13.XII.1981 r.)
Uroczystoœæ œw. Jana
od Krzy¿a, kap³. i dra
Koœcio³a, Ojca naszego.
III NIEDZ. ADWENTU.
(Gaudete). Rozpoczyna siê
Nowenna do Dzieci¹tka
Jezus. Dni Modlitw o ̄ y-
cie Chrzeœcijañskie Rodzin.
IV NIEDZ. ADWENTU.
WIGILIA. Adama
i Ewy.
W r. 2006 † br. Brokard
od Najœw. Serca Jezuso-
wego (Krupnik).
U R O C Z Y S T O Œ Æ
N A R O D Z E N I A
PA Ñ S K I E G O .
Œw. Szczepana, pierw-
szego mêczennika (œwiêto).

OTWARTE SPOTKANIA
GRUP DUSZPASTERSKICH

DZIA£AJ¥CYCH

PRZY KOŒCIELE

ŒW. TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI)

AKCJA KATOLICKA

– ka¿dego 16-go dnia
miesi¹ca po wieczor-
nej Mszy œw.

BRACTWO SZKAPLERZNE

– pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
o godz. 17:00 (rozmównica
w klasztorze).

BRACTWO ŒW. JÓZEFA

– druga i ostatnia œroda
miesi¹ca po wieczornej
Mszy œw. (sala nad za-
krysti¹).

GRUPA BIBLIJNA

– w czwartki po wieczor-
nej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).

KARMELITAÑSKI RUCH EWAN-
GELIZACYJNO-MODLITEWNY

(KREM)
– w poniedzia³ki  po

wieczornej Mszy œw.
(Sala Rycerska przy furcie).

– ostatnia niedziela mie-
si¹ca Msza œw. o godz.
17:00, a po niej modli-
twa wstawiennicza.

MINISTRANCI

– w soboty o 9:00 (w za-
krystii).

RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE

– I niedziela miesi¹ca
godz. 9:30 zmiana Ta-
jemnic Ró¿añcowych.

SCHOLA DZIECIÊCA

– W  K A ¯ D ¥  S O B O T Ê

godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00  (sala Rycerska)

ŒWIECKI ZAKON KARMELITÓW

BOSYCH (OCDS)
– trzecia sobota miesi¹ca

godz. 10:00 (sala nad zakrysti¹).

ewentualne zmiany
w numerze styczniowym

Œw. Jana Aposto³a i Ewan-
gelisty (œwiêto).
Œwiêto œœ. M³odzianków,
mêczennkiów.
NIEDZIELA ŒW.
RODZINY: Jezusa,
Maryi i Józefa.
Œw. Sylwestra. Msza œw.
dziêkczynna za 2018 r.
o godz. 18-tej.

Cz.

Pt.

Nd.

Pn.

27.

28.

30.

31.

Gdy œliczna Panna Syna
ko³ysa³a
Z wielkim weselem tak jemu
œpiewa³a:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieci¹teczko
Li, li, li, li, laj, œliczne Pani¹teczko
[...]

Czcigodni Ojcowie Solezanci –

Sylwestrze i Szczepanie
z okazji dni Waszych Patronów

niech Syn Bo¿y weŸmie w Swoj¹ opiekê

wszystkie troski, zdrowie a narodzone Dzieci¹tko

niech we wszystkim Wam b³ogos³awi

bo to czynicie przecie¿ jako Jego Kap³ani

a w modlitwach Was ogarniaj¹

Wspólnoty z naszego Karmelu
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„Przynale¿noœæ do rodziny Kar-
melu reformowanego, bosego,
bardziej ni¿ powodem do chwa³y,
jest dla nas zobowi¹zaniem do
powa¿nej odpowiedzialnoœci” –
podkreœla o. dr hab. Szczepan
Praœkiewicz OCD, zakonnik pra-
cuj¹cy w Wadowicach i Rzymie.
28 listopada minê³o 450 lat od
reformy Zakonu Karmelitañskie-
go, daj¹cej pocz¹tek Zakonowi
Karmelitów Bosych (OCD), jaki
wy³oni³ siê z Zakonu Karmeli-
tów (OCarm). W zwi¹zku z ju-
bileuszem we wszystkich klaszto-
rach karmelitów bosych na œwie-
cie celebrowane s¹ nabo¿eñstwa
dziêkczynne, zakonnicy odnawia-
j¹ œluby zakonne, maj¹ miejsce
sesje i sympozja naukowe i im-
prezy kulturalne.

Zdaniem o. Praœkiewicza, przy-
nale¿noœæ do rodziny Karmelu
reformowanego, bardziej ni¿ po-
wodem do chwa³y, jest zobowi¹-
zaniem do powa¿nej odpowie-
dzialnoœci. „Chodzi o to, by na
wzór Œwiêtych Karmelu dzieliæ
troskê i odpowiedzialnoœæ za Koœ-
ció³, kochaæ go jako Mistyczne
Cia³o Chrystusa, prowadziæ œwiê-
te ¿ycie na jego us³ugach, podej-
mowaæ dla jego dobra modlitwy
i ofiary, czerpaæ ze skarbów ³aski,
które nam ofiaruje, s³uchaæ jego
Magisterium, i byæ aposto³ami je-
go jednoœci” – podkreœli³ i przy-
pomnia³, jak wa¿na w ducho-
woœci karmelitów bosych jest
„szko³a Maryi, Gwiazdy Morza
jaœniej¹cej nad Gór¹ Karmel”.

„Powinni poznaæ te realia
zw³aszcza podczas ich formacji
nasi najm³odsi wspó³bracia; po-
winni oni niejako nasyciæ, napro-
mieniowaæ siê nimi, aby mog³y
one owocowaæ w nich przez ca-
³e ¿ycie. Winni oni nas, wczeœ-
niej urodzonych, zara¿aæ m³odzieñ-
czym entuzjazmem i przeœcigaæ
w doskona³oœci” – doda³ konsul-
tor ds. kanonizacyjnych w Kurii
Rzymskiej i Metropolitalnej Kra-
kowskiej.

Zakon karmelitów powsta³ na
prze³omie XII i XIII w. na Gó-
rze Karmel w Ziemi Œwiêtej.
W XVI w. œw. Teresa od Jezusa i œw.
Jan od Krzy¿a podjêli siê w Hisz-
panii jego reformy, wskutek cze-
go powsta³y dwie ga³êzie karme-
litów, tj. karmelici dawnej ob-
serwy (OCarm – Ordo Carmeli-
tarum) i karmelici bosi (OCD –
Ordo Carmelitarum Discalceato-
rum).

Zakon karmelitów bosych w Pol-
sce ma dwie prowincje – krakow-
sk¹ i warszawsk¹. Prawie 400 za-
konników pracuje w Polsce, na
misjach w Burundi i Rwandzie,

w Argentynie i na Syberii. De-
legatury prowincjalne utworzone
przez polskie prowincje istniej¹
na Bia³orusi, S³owacji i Ukrainie,
istnieje te¿ klasztor polskich za-
konników w Rydze na £otwie.
Zakonnicy z Polski w³¹czyli siê
te¿ w dzie³o nowej Ewangeli-
zacji w zachodniej Europie (Niem-
cy, W³ochy) i w Stanach Zjed-
noczonych (Chicago, Munster,
Korona). Polskich karmelitów bo-
sych nie brakuje tak¿e w cen-
tralnych instytucjach zakonu
w Rzymie (Kuria Generalna, Pa-
pieski Wydzia³ Teologiczny „Te-

resianum”) i na Górze Karmel
w Ziemi Œwiêtej.

W Polsce istnieje nadto 29 kla-
sztorów mniszek karmelitanek bo-
sych, które za³o¿y³y te¿ klasztory
na Islandii, w Norwegii, na S³owa-
cji, Ukrainie, Syberii i w Kazach-
stanie. Do karmelitów bo-sych
s¹ te¿ prawnie agregowane ¿eñ-
skie, powsta³e w Polsce zgromadze-
nia zakonne sióstr karmelitanek
Dzieci¹tka Jezus i sióstr terezja-
nek, oraz przyby³e w ostatnich dzie-
siêcioleciach do Polski zgroma-
dzenia hiszpañskie sióstr karme-
litanek misjonarek i sióstr karmelita-
nek misjonarek terezjanek.

za: KAI

KARMEL BOSY
JEST ZOBOWI¥ZANIEM DO POWA¯NEJ
ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA KOŒCIÓ£
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K

narodowym karmelitañskim
sanktuarium maryjnym w Ber-

dyczowie na Ukrainie œwiêtowano
11 listopada stulecie niepodleg³oœci
Polski. Stró¿e sanktuarium, karme-
lici bosi Krakowskiej Prow. Zakonu,
nie zapomnieli dawnego porzekad³a,
które mówi, ¿e „czym Jasna Góra
dla Polski, a Ostra Brama dla Litwy,
tym Berdyczów dla Ukrainy”. Dla-
tego te¿ podczas niedzielnej sumy
modlili siê z wiernymi za Polskê,
w wymowny jubileusz stulecia jej nie-
podleg³oœci, polecaj¹c nasz¹ Ojczyz-
nê opiece Matki Najœwiêtszej.

Przed g³ównym o³tarzem berdyczowskiej bazyliki
z ³askami s³yn¹cym obrazem Matki Bo¿ej Szkaplerz-
nej spoczywa³a bia³o-czerwona polska flaga narodowa,
a zgromadzonych na Eucharystii wiernych przywita³
i do ³¹czenia siê w modlitwie z Polakami zachêci³ ku-
stosz sanktuarium, o. Rafa³ Myszkowski OCD. Mszy œw.
przewodniczy³ o. Pawe³ Ferko OCD, duszpasterzuj¹cy przy
sanktuarium, w koncelebrze z o. Józefem Kucharczykiem
OCD, delegatem prowincjalnym na Ukrainie i o. Pa-

w³em Urbañczykiem OCD z bliŸniaczego sanktuarium
karmelitañskiego Matki Bo¿ej Szkaplerznej z Czernej
k. Krakowa. Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³
o. przyby³y z Rzymu o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD,
postulator, który mówi¹c o œwiêtych bohaterach pol-

skiej niepodleg³oœci przybli¿y³ przede
wszystkim postaæ œw. Rafa³a Kalinow-
skiego, patrona sybiraków i odnowiciela
¿ycia zakonnego w Polsce, sk¹d karme-
lici bosi osiedlili siê tak¿e na Ukrainie
i owocnie na niej pos³uguj¹ Ludowi
Bo¿emu. Przybywaj¹c z Wiecznego Mia-
sta, kaz-nodzieja przywo³a³ s³owa
wypowiedziane podczas niedawnego Sy-
nodu Biskupów w Rzymie, przez Ojców
Synodalnych z Ukrainy o nadal trwaj¹-
cym na wschodzie kraju stanie niesprawie-
dliwej wojny spowodowanej agresj¹ ro-
syjsk¹, zachêcaj¹c do modlitwy o pokój.

Wspóln¹ modlitwê wszystkich zwieñ-
czy³ wykonany po polsku przed cudownym obrazem
Matki Boskiej Berdyczowskiej œpiew Apelu Jasno-
górskiego. Tê, która promieniuje swym œwiat³em na
„stepy Ukrainy, wzgórza Podola i Wo³yñskich lasów,
jako przecudowna w berdyczowskim obrazie Maryja”
(okrasa ta ochoronyca ukrainskich zemel – jak J¹ nazywa
jedna z dawnych pieœni), proszono tak¿e, jako Kró-
low¹ Polski, o dalsz¹ opiekê nad nasz¹ Ojczyzn¹.

(informacja w³asna)

W BERDYCZOWIE
ŒWIÊTOWANO STULECIE

NIEPODLEG£OŒCI POLSKI

W

armelici bosi z delegatury
Prowincji Krakowskiej na

Ukrainie œwiêtowali jubileusz
450-lecia reformy mêskiej ga³êzi
Zakonu (1568–2018). Mia³o to
miejsce w sobotê 10.XI.2018 r.,
w Instytucie Nauk Religijnych
œw. Tomasza z Akwinu w Kijo-
wie, gdzie odby³o siê sympo-
zjum naukowe zatytu³owane
„P³odne ziarno”.

Na sympozjum przyby³ i je zai-
naugurowa³ nuncjusz apostolski na
Ukrainie, abp. Claudio Gugerotti.
Natomiast referaty wyg³osili nastê-
puj¹cy prelegenci: o. lic. Józef Ku-
charczyk OCD, delegat prowincjalny
na Ukrainie: (Nie)zwyczajna historia.
Powstanie pierwszej wspólnoty karme-
litów bosych; o. dr hab. Szczepan T. Praœ-
kiewicz OCD, konsultor Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie,
by³y sekretarz generalny Misji: Mi-
syjny duch Karmelu. Przybycie kar-
melitów bosych na Ukrainê i ich pos³u-
ga ewangelizacyjna wczoraj i dziœ; ks.
dr Witalij Hrabatyn, greko-katolicki
wyk³adowca Wy¿szego Semina-

rium Archidiecezji Lwowskiej
w Gródku: Pismo Œwiête – si³a i dyna-
mizm nadziei w duchowoœci œw. Teresy
od Jezusa; o. dr Pawe³ Urbañczyk
OCD, mariolog z Sanktuarium Mat-
ki Bo¿ej Szkaplerznej w Czernej
k. Krakowa: Maryjny duch Karmelu
i dialog ekumeniczny; o. lic. Rafa³
Myszkowski OCD, kustosz Narodo-
wego Sanktuarium Matki Bo¿ej
Berdyczowskiej: „Pieœñ duchowa”
œw. Jana od Krzy¿a. Mistyka, jakiej
Koœció³ na Ukrainie nie powinien za-
pomnieæ. Moderatorem prac sesji i jej
t³umaczem dla prelegentów nie mó-
wi¹cych po ukraiñsku by³ o. Vitalij
Kozak OCD z klasztoru kijowskiego.

Obszern¹ aulê dominikañskiego
kijowskiego Instytutu wype³nili po
brzegi nie tylko karmelici bosi,
s³uchacze z oœrodków karmelitañ-
skich z Kijowa, Berdyczowa i Gwoz-
dawy, wœród których wiele m³o-
dzie¿y, ale tak¿e cz³onkowie œwiec-
kiego zakonu karmelitañskiego
z Berdyczowa, Kijowa, Chmielnic-
kiego i rodz¹cej siê wspólnoty z Char-
kowa, liczni kap³ani diecezjalni

i zakonni, osoby konsekrowane,
Siostry Terezjanki. Z uczestnikami
Sesji ³¹czy³y siê duchowo Siostry Kar-
melitanki b. z Kijowa i Charkowa.

Sympozjum zwieñczy³o teatralne
przedstawienie Pieœñ nad pieœniami
w wykonaniu grupy Notes de Vita
z Berdyczowa oraz podsumowanie
i b³ogos³awieñstwo o. Benedykta
Kroka OCD, prze³o¿onego klasz-
toru karmelitów b. w Kijowie.

Jesteœmy przekonani, ¿e tak jak
„p³odne ziarno” Reformy Zakonu
sprzed 450. lat przynios³o wspania³e
owoce pos³ugi eklezjalnej tak¿e we
Wschodniej Europie, podobnie
ziarno rzucone podczas kijowskie-
go sympozjum przyniesie owoc
wiêkszego zaanga¿owania w ¿ycie
duchowe i pos³ugê apostolsk¹ dla
wszystkich jego uczestników i tych,
którzy siêgn¹ po przed³o¿one na
nim treœci.

Gratulujemy z serca Wspó³-
braciom z Delegatury Ukraiñskiej
Zakonu, wspania³ym organizato-
rom kijowskiego sympozjum.

(inf. w³asna)

W KIJOWIE ŒWIÊTOWANO KARMELITAÑSKI JUBILEUSZ
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a¿dy naród w swej historii
mia³ dni chwa³y i czasy klêsk

i wtedy wo³a³ s³owami proroka:
Pan nas opuœci³, Pan o nas zapom-
nia³! A przecie¿ Bóg nie zos-
tawia wiernych swych synów na
pastwê losu, dlatego na chwile
trudne daje narodom proro-
ków, by wskazywali drogi ra-
tunku.

Tak te¿ by³o w dziejach naszej
Ojczyzny, ¿e Bóg wierny przymie-
rzu chrztu œw. przyjêtego za
Mieszka I dawa³ nam proroków,
którzy upominali siê o prawo
Narodu do wolnoœci, lub ginêli, by
swym przyk³adem wskazywaæ, ¿e
Polska jest tak wielk¹ œwiêtoœci¹,
i¿ nawet ¿ycie warto za Ni¹ oddaæ.
Boles³aw Chrobry, Jagie³³o, niezwy-
ciê¿ona polska husaria, Sobieski
pod Wiedniem, Pi³sudski z dziel-
nymi legionami, kaznodzieja sej-
mowy ks. Skarga, Norwid, Sien-
kiewicz, Orlêta polskie, ks. Popie-
³uszko, prymas Wyszyñski, pow-
stañcy listopadowi, styczniowi i war-
szawscy, Traugutt, Paderewski i Cho-
pin upominaj¹cy siê o Polskê mu-
zyk¹ i piórem – ilu¿ ich by³o…
Dla nich Bóg, Ojczyzna i honor

by³y wartoœciami œwiêtymi. Oto
najwiêkszy nasz kompozytor Cho-
pin po upadku powstania listopa-
dowego przyby³ w 1831 r. do Pa-
ry¿a. Jego s³awa otwiera³a mu
salony i pa³ace królewskie. Wielcy
œwiata ubiegali siê o jego wzglêdy,
ofiaruj¹c mu wspania³e posady.
I zdarzy³o siê, ¿e ambasador Rosji
zaproponowa³ Chopinowi tytu³ pia-
nisty u cara rosyjskiego. Wi¹za³y
siê z tym ogromne korzyœci i car-
skie odznaczenia. Na te propo-
zycje Chopin tak odpowiedzia³
rosyjskiemu ambasadorowi: Jedyny
zaszczyt, jaki sprawia mi dumê, to
tytu³ polskiego emigranta, bo sercem
jestem z powstaniem, które teraz kona
w walce z krwaw¹ rêk¹ carskiego
despoty. Tymi s³owami – jak¿e od-
wa¿nymi, godnymi dumnego Po-
laka, Chopin na zawsze zamkn¹³
sobie drogê powrotu do kraju, bo
nigdy ju¿ nie dosta³ carskiej zgody
do powrotu na ziemie pod rosyj-
skim zaborem.

Ale dziêki takim Polakom, jak
Chopin i jemu podobnym, dziêki
ich wiernoœci wierze katolickiej,
poczuciu honoru i godnoœci Po-
laka, mo¿emy chodziæ dzisiaj po
wolnej ziemi naszych ojców, czy-
taæ narodow¹ literaturê, a ojcowie
i matki mog¹ swe dzieci uczyæ
pacierza w ojczystej mowie.

Wœród nich by³ tak¿e Józef
Kalinowski: In¿ynier, matematyk,
dowódca powstania styczniowe-
go na okrêg Litwy, za co od od-
wiecznych wrogów Polski dosta³
wyrok œmierci, zamieniony 10-let-
ni¹ katorgê syberyjsk¹. Potem ju¿,
jako mój wspó³brat zakonny, kar-
melita bosy, znany z imienia Rafa³.
On, wielki przez trud szukania
Boga (sam przyzna³, ¿e przez 10 lat
by³ niepraktykuj¹cy, nie spowiada³
siê), a potem gorliwy zakonnik i ka-
p³an wielki mi³oœci¹ do Polski, któ-
r¹ wy¿ej stawia³ nad w³asne ¿ycie.
Poniewa¿ by³ in¿ynierem, wojsko-
wym, wychowawc¹ ksiêcia Augusta
Czartoryskiego i zes³añcem na
Syberiê, dlatego mo¿e byæ uwa¿a-
ny za reprezentanta wszystkich

grup spo³ecznych naszego Narodu.
On – wra¿liwy na ludzk¹ niedolê,
na Syberii zbiera³ dzieci polskich
zes³añców, opiekowa³ siê nimi,
uczy³ historii Polski, literatury i re-
ligii. Powtarza³, ¿e wiara, jeœli ma
byæ rzetelnie wyznawana, musi wy-
ra¿aæ siê w praktyce na co dzieñ.
Znane jest jego powiedzenie, ¿e
ró¿ne s¹ powstania w obronie
Ojczyzny: S¹ powstania krwawe
na polu bitwy, s¹ intelektualne
powstania Narodu przez kszta³ce-
nie m³odzie¿y, by póŸniej mog³a
sw¹ wiedz¹ i prac¹ s³u¿yæ Naro-
dowi i s¹ te¿ powstania – te naj-
trudniejsze, mianowicie dŸwiganie
siê z wad narodowych i z grze-
chów osobistych. S¹ powstawania
z egoizmu, dla s³u¿by drugiemu
cz³owiekowi.

Rafa³ przypomina, ¿e nie ma ta-
kiego czasu i takiej sytuacji,
w której nie by³oby mo¿liwe kie-
rowanie siê wiar¹ i dbanie o Oj-
czyznê. Przecie¿ ¿y³ w czasach
o wiele trudniejszych, ni¿ nasze.
W szkole nie móg³ siê uczyæ w oj-
czystym jêzyku, na ulicach ro-
dzinnego miasta Wilna codziennie
widzia³ rosyjskich so³datów; gim-
nazjum, w którym siê kszta³ci³,
znajdowa³o siê naprzeciw klasztoru
zamienionego na wiêzienie, z któ-
rego Polaków wyprowadzano tyl-
ko w dwóch kierunkach: Na szu-
bienicê, albo na Sybir. Trudne cza-
sy wymagaj¹ mocnych ludzi. On
nale¿a³ do mocnych duchem. A za-
pytasz, sk¹d na to bra³ si³y? Sam
to wyjaœni³ w s³owach: Moje si³y bra-
³y siê z sakramentów i z modlitwy.
A sk¹d miliony Polaków bra³o si³y
i odwagê do walki z wrogiem, do
upominania siê o polskoœæ, do he-
roizmu na rosyjskich zes³aniach,
w niemieckich obozach i po woj-
nie na torturach zadawanych przez
komunistycznych katów? Sk¹d
nasi rodacy, jak Traugutt i tysi¹ce
jemu podobnych bohaterów mieli
tyle dumy i poczucia honoru Pola-
ka, ¿e prowadzeni na szubienicê,
czy na rozstrzelanie, odwa¿nie pa-
trzyli zbrodniarzom w oczy, a w ostat-
niej chwili ¿ycia byli w stanie za-
wo³aæ: Niech ¿yje Chrystus i Polska?
Tê odwagê i si³ê ducha mieli tylko
z mocnej wiary, z prawoœci sumie-

RAFA£ KALINOWSKI –
– ŒWIÊTY WIAR¥ I MI£ OŒCI¥ OJCZYZNY

K
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Zamieszczone foto przypomni nam, ¿e
kilkanaœcie lat temu u góry krzy¿a by³ napis:
Bóg, Honor, Ojczyzna

BÓG, HONOR, BÓG, HONOR, BÓG, HONOR, BÓG, HONOR, BÓG, HONOR,                                    OJCZYZNAOJCZYZNAOJCZYZNAOJCZYZNAOJCZYZNA
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nia i z dumy, ¿e s¹ Polakami,
co wpajano im w zdrowych mo-
ralnie rodzinach, w œwi¹tyniach
i w szkole.

Ale Rafa³ – naczelnik powstania
styczniowego na okrêg Litwy, wszech-
stronnie wykszta³cony, dobrze zna³
historiê Narodu i wiedzia³, co de-
cydowa³o o potêdze Polski na prze-
strzeni dziejów, a jakie czynniki po-
wodowa³y jej upadek. Dlatego

przestrzega³: Biada narodowi, który
zaniedbuje wiedzê o w³asnej historii,
a modlitwê lekcewa¿y. Taki kraj bez
poczucia w³asnej godnoœci i bez trwa-
nia w wierze ojców upadnie!

Jeœli on mia³ racjê, to spytajmy,
jak obecnie wygl¹da troska nasze-
go Narodu o chrzeœcijañskie i pa-
triotyczne wychowanie m³odych
pokoleñ? Jak bronimy wra¿liwe
umys³y dzieci i m³odzie¿y przed
wp³ywami genderowskiej seksedu-
kacji, czy satanistycznych obrzê-
dów typu halloween? Co powie-
my o treœciach obcych polskiej
duszy i narodowej tradycji, gdy od
lat okrajano w szko³ach per³y
literatury polskiej: Sienkiewicza,
Norwida, Reymonta, Konopnickiej
i innych, zostawiaj¹c jedynie jej

szcz¹tkowe fragmenty? Przecie¿ to
od nich nasi ojcowie uczyli siê tra-
dycji ludowych, patriotyzmu, du-
my Polaka i silnej wiary. Co po-
wiedzieæ, gdy ludzie niegodni
imienia Polaka niszcz¹ szacunek
dla œwiêtoœci i nierozerwalnoœci
rodziny, szacunek dla ojca, matki,
kap³ana, nauczyciela? Czy Naród
s³uchaj¹cy podszeptów zdegenero-
wanej moralnie Europy, która wy-

rzek³a siê wiary ustêpuj¹c miejsca
islamowi nienawidz¹cemu chrzeœci-
jañstwa, – czy taki naród bêdzie
móg³ przetrwaæ?

Ale jest jeszcze w Polsce wiele
rodzin, gdzie wiara i mi³oœæ Oj-
czyzny s¹ najwy¿szymi wartoœ-
ciami. Jest wielu wzorowych oj-
ców i œwiêtych matek, wielu przy-
k³adnych duchownych, zatroska-
nych o zbawienie ludzi. Jest ogrom-
na czêœæ wspania³ej polskiej m³o-
dzie¿y, kochaj¹cej Boga i tradycje
narodowe. Duch wiary i mi³oœci Oj-
czyzny, przebija siê wreszcie przez
bezbo¿ne i antypolskie treœci, na-
rzucane nam przez obcych. Z reli-
gijnych i narodowych inicjatyw,
dumni s¹ patrz¹cy na nas z góry
rodacy z czasów Piastów i Jagiel-

lonów, mocarze ducha, jak ks.
Skorupka z cudownych dni nad
Wis³¹, prorocy Narodu, jak Wyszyñ-
ski, Popie³uszko, wyklêci bohater-
scy ¿o³nierze, sponiewierani przez
zdrajców. Owocuje praca, modli-
twa i pokuta wielu Polaków – nie-
z³omnych, choæ wyœmiewanych
w mediach zatrutych i op³acanych
przez si³y obce i wrogie Polsce. Bo
nie da siê uratowaæ Narodu i za-

bezpieczyæ przysz³oœci nastêpnym
pokoleniom, bez odnowy moralnej
i duchowej.

Polsce potrzeba nie tylko krwi na
polu bitwy, ale potu w uczciwej pracy
i Boga w sercu, mówi³ œw. Rafa³. Nie
wystarczy urodziæ siê cz³owiekiem, ale
cz³owiekiem sumienia trzeba byæ przez
ca³e ¿ycie! By jednak byæ cz³owie-
kiem, który ma odwagê stawaæ
w obronie prawdy i nie milczy, gdy
innym dzieje siê krzywda, trzeba
wo³aæ pomocy od Boga.

I po to jesteœmy teraz na mod-
litwie do œw. Rafa³a, by za jego przy-
czyn¹ prosiæ Boga o wiarê siln¹
i odwagê s³u¿enia wspólnej nam
Matce, której Polska na imiê. Za-

dokoñczenie na str. 18

Œw. Rafa³ Kalinowski jako powstaniec, zes³aniec na Syberii, zakonnik i kap³an (tryptyk Jerzego Kumali).
Warto zobaczyæ go odwiedzaj¹c kaplicê œw. Rafa³a w Czernej. Reprodukcje pochodz¹ z ksi¹¿ki Niebo Karmelu,
której autorem jest O. Szczepan T. Praœkiewicz OCD
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pytajmy wiêc: Jak¹ wartoœæ ma dla
nas historia Ojczyny, praca i krew
ojców naszych, któr¹ p³acili za to,
byœmy dzisiaj wolnymi byli. Jak¹
przysz³oœæ szykujemy tym, którzy
po nas przyjd¹? Czy za to, co po
sobie zostawimy bêd¹ nas oni b³o-
gos³awiæ, czy przeklinaæ? Jan Pawe³
wo³a³: Moi rodacy, jestem synem
Narodu, którzy przetrzyma³ straszne
doœwiadczenia dziejów, gdy s¹siedzi
skazywali nas na œmieræ – a Naród
pozosta³ przy ¿yciu i pozosta³ sob¹.
Pod zaborami, za okupacji i w cza-
sach bezbo¿nego systemu, Polska zacho-
wa³a to¿samoœæ – nie w oparciu o po-
têgê militarn¹, ale przez w³asn¹ kul-
turê i wiarê, która okaza³a siê silniej-
sza od obcych potêg. Bo przysz³oœæ
Ojczyzny zale¿y od ¿ycia w prawdzie

i od wzajemnego zaufania. Bo tylko
mi³oœæ buduje – nienawiœæ potrafi tylko
burzyæ!

Siostry i bracia, tak nam trzeba
¿yæ. Przez wiarê przek³adan¹ na
¿ycie codzienne. Przez wychowa-
nie dzieci i m³odzie¿y w mi³oœci
do Ojczyzny. Tak nam trzeba, by
nie zmarnowaæ krwi ojców na-
szych, przelanej w imiê wiernoœci
Bogu i OjczyŸnie. Oto w obozie
koncentracyjnym na Radogoszczy
w £odzi – tam, gdzie Niemcy
¿ywcem palili nasze polskie dzieci,
jest napis: W ka¿dej grudce polskiej
ziemi krwawej histori¹ jest mi³oœæ do
Polski i wiara ojców, którzy szli przed
nami.

B¹dŸmy wiêc godni ojców na-
szych. ¯yjmy tak, byœmy w wie-
cznoœci, gdy spotkamy siê ze œw.
Rafa³em i z rodakami wiernymi
Bogu i OjczyŸnie, mogli z dum¹

odebraæ od nich gratulacje, ¿e nie
zmarnowaliœmy ich pracy, krwi i mi-
³oœci. I ¿e te wartoœci przejête od
nich, a powiêkszone o nasz wk³ad,
przekazaliœmy nastêpnym pokole-
niom Polaków.

*   *   *
Nie by³oby tego tekstu w naszej

gazetce gdyby nie pewne zrz¹dze-
nie.

20 listopada to w Karmelu œw.
Rafa³a Kalinowskiego (œwiêto) i ule-
cia³o mi z pamiêci ale intuicja pod-
powiada³a „idŸ” na Karmel.

Po wyjœciu kap³ana z zakrystii
uœwiadomi³em sobie, ¿e jest to œwiê-
to œw. Rafa³a. Te¿ nie by³oby nic
szczególnego w tym ale treœæ ho-
milii przepojona treœciami religijno-
-patriotycznymi powinna byæ uwiecz-
niona co powy¿ej znalaz³o miejsce
na naszych skromnych ³amach.

red.

dokoñczenie ze str. 17

RAFA£ KALINOWSKI –...

REKOLEKCJE BRACTWA ŒW. JÓZEFA
dniach 16 do 18 listopada b.r.,
na naszym przemyskim

Karmelu mia³y miejsce zamkniête
rekolekcje dla mê¿czyzn z na-
szego Bractwa œw. Józefa. Przy-
gotowywaliœmy siê do nich doœæ
d³ugo – bo 8 lat. Tak, tyle doj-
rzewa³a nasza myœl o wspólnych
rekolekcjach, o wspólnym byciu
ze sob¹ w jednym miejscu przez
tak d³ugi czas, a przede
wszystkim na wspólnej
modlitwie i czuwaniu.
Zaprosiliœmy te¿ do
nich  naszych zaprzyjaŸ-
nionych Braci z Rze-
szowa, z Parafii œw.
Józefa. Z powodu ró¿-
nych perturbacji – z³y
zawsze miesza jak siê
coœ dobrego dzieje –
przyby³ tylko jeden
brat Eugeniusz z Rze-
szowa.  W tym szcze-
gólnym spotkaniu wziê-
³o udzia³  12 braci. Naj-
wa¿niejszy by³ jednak temat:
mê¿czyzna w Koœciele; mê¿czyzna
œw. Józefa; mê¿czyzna oddany œw.
Józefowi i rodzinie. Jak postrzega-
my œw. Józefa i czego oczekujemy
od mê¿czyzny w Koœciele; Czego

oczekujemy od Koœcio³a jako
mê¿owie i ojcowie. A czego Koœ-
ció³ oczekuje od nas. Co to jest
mi³oœæ, dzielenie siê ni¹ i czer-
panie jej od Boga jak ze Ÿród³a
wody ¿ywej. By³a te¿ mowa
o wiernoœci, tej ma³ej i tej du¿ej,
o tolerancji i o zachowaniu zasad
i przykazañ Bo¿ych. Mówiliœmy
te¿ o pentekostalizacji czyli „uzie-

lonoœwi¹tkowianiu” Koœcio³a
katolickiego przez ró¿nego ro-
dzaju charyzmatyków szczególnie
z koœcio³ów protestanckich
BETHEL i  Toronto blesing i ja-
kie z tego p³yn¹ zagro¿enia dla

naszej  wiary. A tak w ogóle, to
wreszcie mogliœmy siê wspólnie
nagadaæ szczególnie na tematy
wiary, które le¿¹ nam g³êboko na
sercu. Nad wszystkim czuwali:
Ojciec Stefan i Ojciec Andrzej
Szewczyk, który g³osi³ nam kon-
ferencje i prowadzi³ modlitwy.

Jesteœmy wdziêczni  Karmeli-
tom, ¿e udostêpnili nam swój

wspania³y dom rekolek-
cyjny i za wspania³e wy-
¿ywienie. Wszystko zapa-
d³o nam g³êboko w pa-
miêci.

Ju¿ umawialiœmy siê na
nastêpne rekolekcje na
wiosnê. Te,  by³y jako przy-
gotowawcze z okazji nad-
chodz¹cego jubileuszu bra-
ctwa, zaœ w miesi¹cu mar-
cu, specjalnie na jubile-
usz przypadaj¹cy w Wiel-
kim Poœcie, S³owo Bo¿e
bêdzie nam g³osi³ Ojciec
Jakub Mentel OFM – z Se-

kretariatu Ewangelizacyjnego Bra-
ci Mniejszych z Piñczowa. Ju¿
dziœ serdecznie wszystkich zapra-
szamy na uroczystoœci od 22 do
24 marca 2019 roku.

t. i fot. brat Józef

w
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LIST Z BAWARII

Dziœ w mieœcie Dawida
narodzi³ siê wam Zbawiciel...

d 11 lat mieszkam w Ba-
warii, pod Monachium. Je-

stem tutaj bardzo szczêœliwy,
znalaz³em swoje miejsce na
ziemi.

Bawaria to piêkny region, gó-
ry, jeziora i las. Bardzo mili s¹
sami Bawarczycy, którzy byli na-
szymi przyjació³mi przez ponad
900 lat. Tego nas nie uczono
w szko³ach na lekcji historii, ale
o tych faktach innym razem na-
piszê. Co nie znaczy, ¿e nie tê-
skniê i nie ¿yjê swoj¹ Ojczyzn¹
i Przemyœlem.

Zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie,
a wiêc chcê napisaæ i podzieliæ
siê z Wami, jak ten piêkny okres
w Bawarii jest obchodzony. Te¿
ju¿ od 1-szej niedzieli Adwentu
w koœciele na Mszy Œwiêtej za-
palana jest pierwsza œwieca i tak
w ka¿d¹ kolejn¹ niedzielê, a¿
do Bo¿ego Narodzenia. S¹ te¿
roraty, tylko wieczorem. Dzieci
uczestnicz¹ z lampionami w pro-
cesji.

W Monachium od 1-szej nie-
dzieli Adwentu rozpoczyna siê

wielki kiermasz, festyn bo¿o-
narodzeniowy. Mieszkañcy w ra-
dosny sposób oczekuj¹ œwi¹t.
Sprzedawane s¹ ozdoby œwi¹-
teczne i pija siê grzane wino
(Glühwein).

Niestety nie wszyscy s¹ wie-
rz¹cymi, wiêc nie ka¿dy tak sa-
mo podchodzi do tego czasu,
danego nam chrzeœcijanom, aby
radoœnie oczekiwaæ nadejœcia na-

rodzin Dzieci¹tka
Jezus. Zauwa¿y-
³em, ¿e tutaj jeœli
ktoœ wierzy, to wie-
rzy i nie wstydzi
siê swojej wiary, czy
to jest prosty cz³o-
wiek, czy profesor,
adwokat lub nau-
czyciel. Ci ludzie
œwiadomie ucze-
stnicz¹ w ¿yciu Koœ-
cio³a, nie robi¹ te-
go na pokaz.

Nie ma tutaj ogól-
nie zwyczaju ³ama-
nia siê op³atkiem
i spo¿ywania wie-
czerzy wigilijnej –

oprócz polskich rodzin – nato-
miast jest uroczyste œniadanie
w dzieñ Bo¿ego Narodzenia.

Pasterka jest wieczorem w wi-
giliê. W koœciele s¹ wygaszone
œwiat³a, a jedynie wierni œwiec¹
œwiece. Kap³an z procesj¹ wcho-

Szopka w centrum handlowym

Z LISTÓW

POLSKICH   EMIGRANTÓW

„NASZE RODZINY EMIGRACYJNE”

dzi do koœcio³a, a ludzie œpiewaj¹
piêkn¹ kolêdê „Cicha noc” (Stille
Nacht), która jest znana w Pol-
sce. Zostaj¹ zapalone œwiat³a na
choinkach i w ca³ym koœciele.

Jest te¿ inna tradycja ni¿ w Pol-
sce, gdy¿ w Bawarii choinki i do-
my ubiera siê i przyozdabia ju¿ od
1–szej niedzieli Adwentu. Co
roku na centralnym dworcu kole-
jowym w Monachium (Haupt-
bahnhof) Polska Misja Katolicka
stawia szopkê i jest to  uroczyste
otwarcie.

Przez ostatnie lata nie ma zbyt
du¿o œniegu, ale czuæ atmosferê
bo¿onarodzeniow¹. Polacy miesz-
kaj¹cy w Bawarii mog¹ uczestni-
czyæ w nabo¿eñstwach bo¿onaro-
dzeniowych, które s¹ w polskim
koœciele przy Polskiej Misji
Katolickiej w Monachium.

I to tyle, wszystkim ¿yczê:
Niech blask Chrystusowego œwiat³a
opromieni nasze ¿ycie,
wnosz¹c w nie pokój i radoœæ,
a prze³amanie siê
wigilijnym op³atkiem

niech bêdzie znakiem
chrzeœcijañskiej mi³oœci i jednoœci.

Z Chrystusowym pozdrowie-
niem i wyrazem modlitewnej
pamiêci.

Ryszard Puchyr

o
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Jesteœmy szczêœliwi, bo w pod-
nios³ych chwilach naszego ¿ycia,
jak w prze¿ywaniu Wigilii Bo¿e-
go Narodzenia, przychodzi nam z
pomoc¹ poezja narodowa. Po-eta
Jan Kasprowicz wypowiada w
strofach swego wiersza trady-cje
narodow¹ i chrzeœcijañsk¹:

Przy wigilijnym stole,
£ami¹c op³atek œwiêty,
pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty;
¯e, jak mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orêdzie,
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
Bóg w waszym domu zasi¹dzie.
Sercem Go przyj¹æ gor¹cym,
Na œcie¿aj otworzyæ wrota
Oto co czyniæ wam ka¿e
Mi³oœæ, najwiêksza cnota.

Tym wierszem zapraszamy do
wys³uchania œwi¹tecznej opo-
wieœci. Bóg, Jezus Chrystus, któ-
ry zst¹pi³ z nieba pod postaci¹
cz³owieka, i dziœ szuka mieszkania
w sercach ludzkich, aby móg siê
w nich narodziæ, On, który jest sa-
m¹ mi³oœci¹. Gdy zaœlepieni odma-
wiaj¹ Mu miejsca w gospodzie
swego serca i ze z³oœci¹ zatrza-
skuj¹ przed Nim drzwi, Jego mi-
³oœnicy zawsze gotowi s¹ Go
przyj¹æ, choæby nawet w najbar-
dziej ubo¿uchnych warunkach
swego ¿ycia. Dzisiejsza pogadanka
zwraca siê do wszystkich ludzi
dobrej woli, by przyjêli Bo¿e
Dzieci¹tko gor¹cym sercem. Daje
jej tytu³:

WIGILIA NA SYBERII

Czas niewoli

Artysta-malarz Jacek Malczewski
pod koniec ubieg³ego wieku po-
zostawi³ szereg obrazów zwanych
,,cyklem syberyjskim”. Jeden ob-
raz przedstawia ,,Wigilie na Sy-
berii”. Malowid³o wstrz¹sa widzem
do g³êbi i wywo³uje w nim odruch
protestu.

Kontrasty, do których malarz
siê ucieka, potêguj¹ grozê niesz-
czêœcia, bólu, osamotnienia i upo-
korzenia polskich zes³añców. Wzrok
widza uderza widok pustej œciany,
spod której w kierunku sto³u po-
chylaj¹ siê zamyœlone, posêpne
twarze mê¿czyzn w sile wieku.
Ale i tu w katorgach zes³ania rodzi
siê Chrystus! Stó³ jest pokryty
bia³ym obrusem, spod którego wy-
zieraj¹ ŸdŸb³a siana. Nie widaæ tra-
dycyjnego op³atka. Listy od ro-
dzin nie dotar³y. A zes³añcy w nie-
przyjaznych warunkach nie mogli
upiec op³atków. S¹ tylko puste
misy, ³y¿ki i kawa³ek razowego
chleba. Twarze zes³añców rozœwie-
tla blask œwiecy. Nikt nie je.
Wszyscy oniemieli z bólu, osamo-
tnienia i roz³¹ki z rodzinami. Ktoœ
ociera ukradkiem ³zy. Zalega cisza
nikt nie otwiera ust. U jednych po-
wieki przymkniête, u innych wzrok
natê¿ony, jakby si³¹ myœli chcieli
dosiêgn¹æ kraju i swoich ukocha-
nych. Wiêzi ich g³êboka tajga, lecz
dusz¹ w tê Œwiêt¹ Noc wybiegaj¹
daleko, daleko do utraconej Ojczy-
zny, rodzinnego domu i swego koœ-
cio³a. £¹czy ich przecie¿ jedna wia-
ra œwiêta, jedyna nadzieja prze-
trwania, dlatego choæ na chwilê
zapomn¹ o swych cierpieniach
i ca³ym sercem przy³¹cza siê do
tych, którzy z wiar¹ i mi³oœci¹ ko-
lêduj¹ Bo¿emu Dzieciêciu, dziœ
nam narodzonemu, bo kolêdy
mówi¹ nam o tajemnicy Wcie-
lenia Syna Bo¿ego.

Nowa próba dziejowa

Min¹³ d³ugi wiek niewoli upa-
miêtniony zes³aniami na Sybir
politycznych wiêŸniów, m³odych,
najbardziej wartoœciowych synów
Narodu Polskiego. Ale Bóg ulito-
wa³ siê nad mêk¹ Narodu i Pol-
ska zmartwychwsta³a, odzyska³a
upragnion¹ wolnoœæ. Od¿y³y tra-
dycje narodowe i religijne. Led-
wie zdo³a³o wyrosn¹æ jedno po-

kolenie w upragnionej i wywal-
czonej wolnoœci, gdy rozpêta³a siê
okropna druga wojna œwiatowa,
któr¹ nazwano totaln¹. Objê³a nie
tylko ¿o³nierzy i obiekty wojsko-
we, lecz tak¿e ludnoœæ cywiln¹,
spokojne miasta i wioski. I znowu
wywlekano z ³ó¿ek poœrodku no-
cy starców, ojców, matki, czêsto ciê-
¿arne, niemowlêta i kazano im
zebraæ siê w ci¹gu godziny. Zno-
wu uprowadzano bezbronnych
w nieznane, przera¿aj¹ce prze-
strzenie Sybiru. Musieli pozosta-
wiæ dom, zagrodê, byd³o, spich-
lerz, ca³y dorobek, a przede wszyst-
kim ukochan¹ ziemiê ojczyst¹
i swój koœció³ parafialny. Dla
tysiêcy i milionów nie wystarczy-
³oby wozów kibitek, jak dla daw-
nych zes³añców. Podstawiono im
towarowe, bydlêce wagony. Mor-
dercza podró¿, trwa³a czêsto cztery
d³ugie tygodnie poœród ostrej
zimy.

Naród polski utraci³ w czasie
tej wojny oko³o dwa miliony sa-
mych dzieci, w tym 600.000 dzie-
ci ¿ydowskich. Ma³o z nich ocala-
³o, bo w zamyœle tyranów wszyst-
kie by³y skazane na zag³adê.

Op³atek w tajdze

Jedna z dziewcz¹t zes³ana na
Sybir opisuje osobliw¹ Wigiliê,
jak¹ prze¿y³a wraz z kole¿ank¹ na
nieludzkiej ziemi. Oto jej opo-
wieœæ. Wywieziono je na dalek¹
pó³noc do krainy nieprzebytych
lasów i œniegów. Co dzieñ sypa³a
i nie przestawa³a sypaæ œnie¿yca
ju¿ od kilku dni. Sk¹d te m³ode
dziewczêta znajdowa³y si³ê, by po
spo¿yciu wodnistej zupy iœæ do
lasu oddalonego o 8 km i praco-
waæ ca³y dzieñ przy zwalaniu drze-
wa, po pas w œniegu i jeszcze do-
wlec siê z powrotem do baraku
na noc. Jakoœ do tej pory uda-
wa³o siê im to [...] Ale by³y u kre-
su si³ i wyczerpania. Tak¹ sam¹
pracê musia³y wykonaæ równie¿
pamiêtnego 24 grudnia, a wiêc
w sam¹ Wigiliê Bo¿ego Naro-
dzenia.

Tym razem usiad³y na pniu i od-
dycha³y ciê¿ko. Do posio³ka, do
ich baraku mia³y jeszcze dobrych

WIGILIA NA SYBERII
Witam Was Zacni Rodacy i Mi³e Rodaczki staropolskim Niech

bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!

�
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5 kilometrów, ale zabrak³o im zu-
pe³nie si³. Nogi dr¿a³y im z pot-
wornego wysi³ku i zimny pot sp³y-
wa³ po ich bladych czo³ach, a do
tego wszystkiego ogarnê³a je og-
romna beznadziejnoœæ jak czarny
ca³un, wt³aczaj¹c swoim nieznoœ-
nym ciê¿arem w spróchnia³y przy-
dro¿ny pieñ, na którym przy-
siad³y.

Co za dzieñ – wyszepta³a Irena.
Ty wiesz, ¿e dziœ Wigilia Bo¿ego
Narodzenia. Wszyscy wygnañcy
wiedzieli o tym. I mo¿e w³aœnie dla-
tego tak by³o im ciê¿ko na duszy.
Ludzie umêczeni u¿ywaj¹ nie-
raz zwrotu: ,,boli mnie serce!” Ale
i dusza potrafi boleæ, oj potrafi.

– Mów coœ, bo siê wœcieknê!
– warknê³a Irena do milcz¹cej
kole¿anki, i rozmyœla³a dalej. – Ha,
mo¿e to by³oby i pewnego ro-
dzaju wyjœcie. Cz³owiek nie zdaje
sobie ju¿ sprawy z po³o¿enia, któ-
re staje siê, tak jak nasze, nie do
zniesienia.

Kto tam na przyk³ad teraz wie,
¿e my dwie, biedne, kompletnie
wyczerpane, g³odne, obdarte is-
toty siedzimy na tym pniu i cze-
kamy na jakieœ zmi³owanie Bo¿e,

bo nie mamy ju¿ si³ dowlec siê
do baraku? Wiadomo, ¿e ¿adna
pomoc nie przyjdzie, bo ju¿ daw-
no wszyscy siê rozeszli i my same
jesteœmy w tym ogromnym sy-
beryjskim lesie.

– Rano nas znajd¹, dwie zamar-
zniête figurki przytulone do sie-
bie, zapatrzone lodowatymi ocza-
mi w wiecznoœæ.

Zapanowa³a ciê¿ka i groŸna ci-
sza. Ogromne puszyste p³atki œnie-
gu pokrywa³y coraz grubsz¹ war-
stw¹ skulone dwie postacie.

W tym Irena zd³awionym g³o-
sem szepnê³a, szukaj¹c czegoœ
przy sobie.

Wiesz, zachowa³am ma³y ka-
wa³eczek chleba, to podzielimy siê
nim jak op³atkiem i oddamy siê
opiece Bo¿ej, niech robi z nami
co chce, bo przecie¿ nie mamy
ju¿ wiêcej si³ walczyæ z tym ¿y-
ciem.

Skostnia³e rêce szuka³y d³ugo
w podartej, watowanej kurtce zwa-
nej kufajk¹, a¿ wydosta³y kawa-
³eczek czegoœ, co przypomina³o
chleb. Rzeczywiœcie potrafi³a ja-
kimœ cudem zachowaæ tê odro-
binê chleba. Teraz dopiero zda³a

sobie sprawê, jak potwornie jest
g³odna, bo przy olbrzymim zmê-
czeniu i wyczerpaniu zapomnia³a
nawet o gryz¹cym g³odzie, naj-
wiêkszej udrêce syberyjskiej ka-
torgi.

Rozpoczê³a dziwny obrzêd. Wy-
szepta³a modlitwê. I ja z ni¹ po-
trafi³am otworzyæ usta, ale s³owa
uwiêz³y mi w œciœniêtym gardle,

tylko ³zy wielkiego ¿alu wydoby³y
siê z moich oczu i jednoczeœnie za-
marz³y na policzkach. Czy by³ to
¿al za zmarnowanym ¿yciem, czy
œwiadomoœæ, ¿e nawet Bóg nas
opuœci³ i zapomnia³ w tym œnie¿-
nym odludziu. By³yœmy tu zagu-
bione.

Po³ama³yœmy siê zamarzaj¹cym
ju¿ chlebem bez s³owa. Czu³am
tylko, ¿e dr¿ê na ca³ym ciele i gro-
zi mi œmiertelne niebezpieczeñ-
stwo. Przysz³a mi na pamiêæ wi-
gilijna wieczerza w rodzinnym
domu, Pasterka o pó³nocy i Ko-
munia œwiêta [...] Odczu³am
dziwny nap³yw si³ i niespodzie-
wanej nadziei. Pamiêtam dobrze
jak wyszepta³am:

Wigilie na Syberii. Jacek Malczewski.

dokoñczenie na str. 22
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– Nie pozwól, Panie, bym stra-
ci³a wiarê i œwiadomoœæ Twojej
obecnoœci przy mnie ...

Ocalenie

Jakby w odpowiedzi na moje
b³aganie, us³ysza³yœmy jakiœ od-
g³os. Mrok gêstnia³, wiêc trudno
by³o cokolwiek dojrzeæ. Ale jakieœ
g³osy zbli¿a³y siê coraz bardziej.
Up³ynê³o jeszcze dobrych kilka
chwil, zanim ukaza³y siê sanie ci¹-
gnione przez konia grzebi¹cego
siê po brzuch w œniegu. Skulone
dwie postacie podnios³y siê z pnia.

– Co wy tu robicie w tej œnie-
¿ycy? – zapyta³ nadje¿d¿aj¹cy oku-
tany ko³choŸnik. Wyjaœni³y mu, ¿e
wracaj¹ z pracy i usta³y w drodze
ze zmêczenia.

Chêtnie zabra³ je na sanie. Ro-
bi³ dostawê do miasta i nie wia-
domo dlaczego pêk³y mu sanie,
wiêc musia³ je na postoju zbijaæ
gwoŸdziami, ale chcia³ wróciæ na
noc do domu.

Dwa zamarzniête obdartusy
wdrapa³y siê z ty³u na wi¹zkê s³o-
my przytulaj¹c siê do siebie, by
uchroniæ siê od przenikaj¹cego
mrozu. Nie mog³y uwierzyæ w cud
zes³anej pomocy. Bóg raczy³ je
wys³uchaæ w pamiêtn¹ Noc
Bo¿ego Narodzenia w tajdze
syberyjskiej.

Polskie dzieci by³y rozproszone
po ca³ej Rosji, i w tajgach Sybiru,
stepach Kazachstanu i w tund-
rach pod Archangielskiem. Zado-
kumentowa³ to poeta:

Rozegna³a nas dola
Na bezdro¿a, na pola,
W tundry, tajgi, za góry, za morza.
Bieda by³a, oj bieda!
Trzeba by³o siê nie daæ,
Trzeba by³o byæ twardym, upartym
[...]

Wszyscy zes³añcy zgodnie przy-
znaj¹, ¿e w tej walce o prze-
trwanie najwiêksz¹ sile dawa³a
wiara œwiêta, modlitwa, wspo-
mnienie œwi¹t. Wigilia Bo¿ego
Narodzenia, Wielkanocy, Bo¿ego
Cia³a, Mszy œwiêtej i Komunii ...

O tej nadziei p³yn¹cej z wiary
mówi kolêda, która powsta³a
w jednym obozie za Uralem:
Witaj, gwiazdko z³ota, hen na
polskim niebie, / Z sercami w tê-
sknocie idziemy do Ciebie. / Pro-
mieniami swymi dotrzyj do Uralu, /
Osusz ³zy p³yn¹ce, serca z bólu, ¿alu.
/ W lasach syberyjskich ¿yje nas
tysi¹ce, / Liczymy niewolê na d³ugie
miesi¹ce. / Kiedy¿ siê to skoñczy?
/ O, Dziecino, ma³a, / Oby Twa
r¹czyna powrót, wolnoœæ da³a.
/ Dodawaj nam si³y, mocy do
wytrwania, / Przymieramy g³odem

i mêk¹ czekania. / Rozbite rodziny
z³¹cz, Bo¿a Dziecino, / I wspieraj
walcz¹cych, niech darmo nie gin¹.

Do ogromnej ofiary niewin-
nych dzieci w czasie drugiej woj-
ny œwiatowej mo¿emy odnieœæ
s³owa B³ogos³awionego Honorata
KoŸmiñskiego, który dysponuj¹c
na œmieræ lub na syberyjskie wyg-
nanie wiêŸniów politycznych, pow-
tarza³: ,,Pamiêtajcie, ¿e jesteœcie
ofiarami, po których przyjdzie Mi-
³osierdzie Bo¿e dla Kraju”.

Odrodzenie du-
chowe Polaków,
ich zwyciêstwo
wiary, solidarnoœ-
ci chrzeœcijañ-
skiej i mi³oœci,
na jakie dzisiaj pa-
trzymy, jakby na
drugi cud nad Wi-
s³¹, z ca³¹ pewno-
œci¹ jest równie¿
owocem niewin-
nej ofiary dzieci.

Znowu rozwa¿amy tajemnicê
Bo¿ego Narodzenia.

Oto Bóg przyszed³ na œwiat
pod postaci¹ Dzieci¹tka, aby wszys-
tkich zbawiæ od grzechu i zapaliæ
w naszych sercach mi³oœæ. Nasze
duchowe odrodzenie jest darem
Bo¿ego Dzieci¹tka, owocem mod-
litwy adwentowej, czuwania, Spo-
wiedzi, Komunii œwiêtej. Bo¿e Na-
rodzenie jednoczy wszystkich Po-
laków w Kraju i w ca³ym œwiecie
w s³usznych i sprawiedliwych stara-
niach o prawdziw¹ wolnoœæ i wszys-
cy modlimy siê s³owami kolêdy:

Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê,
/  B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹. /
W dobrych radach, w dobrym bycie
/  Wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹. / Dom
nasz i majêtnoœæ ca³¹ / I wszystkie
wioski z miastami. / A S³owo cia³em
siê sta³o / I mieszka³o miêdzy nami.

WIGILIA NA SYBERII. Radiowe
przemówienie wyg³oszone przez O. Kor-
neliana Dende, OFMConv., w ramach pro-
gramu GODZINY RÓ¯AÑCOWEJO.
JUSTYNA 24-ty grudzieñ, 1989

Aby nie nara¿aæ siê na karcery i szykany, modliliœmy siê indywidualnie, uwzglêdniaj¹c

miejscowe bie¿¹ce warunki – podczas pracy pod ziemi¹ w kopalni, [...] (ze wspomnie ñ )

WIGILIA NA SYBERII
dokoñczenie ze str. 21
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

N

kkb.biuro(q)gmail,com albo: ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków ,,Kurs Biblijny”.

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA OOOOO KORESPONDENCYJNYMKORESPONDENCYJNYMKORESPONDENCYJNYMKORESPONDENCYJNYMKORESPONDENCYJNYM KURSIEKURSIEKURSIEKURSIEKURSIE BIBLIJNYMBIBLIJNYMBIBLIJNYMBIBLIJNYMBIBLIJNYM

Wydzia³ Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje
Korespondencyjny KURS BIBLIJNY.

Celem kursu jest u³atwienie poznania i rozumienia ksi¹g Pisma Œwiêtego.
W kursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy zainteresowany Pismem Œwiêtym.

Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.
Informacje o kursie mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej:

www.kursbiblijny.deon.pl/
oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym.

arodziny ka¿dego dzieciêcia powinno byæ
Ÿród³em wielkiej radoœci w rodzinie i gronie

jej przyjació³ i znajomych. Natomiast te Betle-
jemskie Narodziny Dzieciêcia powinny staæ siê
Ÿród³em radoœci w rodzinach, ich przyjació³ i znajo-
mych na ca³ym œwiecie… i Wszechœwiecie, który
zrodzi³ siê z uœmiechu Boga…

Tymczasem nie koniecznie tak jest. Gdyby
bowiem tak w istocie by³o, nie istnia³yby domy
dziecka, czy rodziny zastêpcze, nie by³oby te¿
okien ¿ycia przy niektórych klasztorach. Sie-
rociniec, to dawna nazwa na dom dziecka i od-
zwierciedla³a istotê sytuacji przebywaj¹cego w nim
dziecka: ono by³o prawdziw¹ sierot¹, czyli jego
rodzice nie ¿yli. Dziœ w domu dziecka rzadko
przebywaj¹ prawdziwe sieroty. Wiêkszoœæ z nich,
to sieroty spo³eczne, maj¹ce rodziców, ale z ró¿-
nych powodów im odebrane. Czasem zdarza siê,
¿e niesprawiedliwie wydanym wyrokiem przeby-
waj¹ w domu dziecka dzieci kochane przez rodzi-
ców, tylko dlatego, poniewa¿ sytuacja ekono-
micz-na rodziny jest niezwykle trudna. Gdyby
zapytaæ takie dziecko, gdzie wola³oby byæ, czy w do-
mu dziecka, czy przy rodzicach, bez wahania wy-
bra³oby dom rodzicielski… Lepszy bowiem ka-
wa³ek suchego chleba w rodzinie ni¿ chleb z omast¹
u obcych.

Dzieciê Jezus przysz³o na œwiat w ubogiej
rodzinie i pod ubogim dachem. Jednak Bóg Oj-
ciec rozœwietli³ dla swego Syna nocne niebo nie-
zwyk³ej piêknoœci Gwiazd¹,  same zaœ niebiosa
rozdzwoni³y siê œpiewem chórów anielskich. Wkrót-
ce te¿ przybyli goœcie z bliska i daleka, biedni i bo-
gaci. Bóg Ojciec zadba³ o Œwiêt¹ Rodzinê i nie
pozwoli³ jej cierpieæ nêdzê. Tak te¿ i zatroszczy siê
o ka¿d¹ ziemsk¹ rodzinê, niechby tylko zawie-
rzy³a Mu swój los i obdarza³a Go i siebie nawza-
jem wytrwa³¹, oddan¹ mi³oœci¹…

Zatem niech zabrzmi w naszych domach, bied-
nych i bogatych w ten œwiêty Bo¿o Narodzenio-
wy czas stara kolêda:

Radujcie siê, radujcie!
Chrystus siê narodzi³
Z Mar yi Dziewicy,
radujcie siê!
Nadszed³ czas ³aski
Którego pragnêliœmy;
Pieœni radoœci
pobo¿nie œpiewajmy.
Bóg sta³ siê cz³owiekiem,
Natura siê zdumiewa;
Œwiat zosta³ odnowiony
Przez Chr ystusa Króla.

GAUDETE, GAUDETE!

CHRISTUS EST NATUS

EX  MA R I A  V I R G I N E ,
GAUDETE!
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Sk³adniki (na 12 sztuk): 2 jajka; 250 ml mleka;
1,5 szklanki oleju; 1,5 szklanki m¹ki; 1 czubata ³y¿e-
czka proszku do pieczenia; szczypta soli; 0,5 szklanki
cukru; 2 ³y¿ki kakao; 2–3 ³y¿eczki przyprawy do pier-
nika (w zale¿noœci czy chcemy mocniejszy czy delikat-
niejszy smak); powid³o œliwkowe (ma³y s³oik).

Wykonanie: Do jednej
miski daæ jajka, mleko, olej
i wymieszaæ mikserem.
W drugiej wymieszaæ wszyst-
kie suche sk³adniki (m¹kê,
proszek do pieczenia, sól,
cukier, kakao, przyprawê).
Nastêpnie mikserem po³¹-
czyæ sk³adniki suche z mo-
krymi na g³adk¹ masê. Bla-
chê do muffinek wy³o¿yæ
papilotkami i do ka¿dej nak³adaæ ciasto do ok. 1/

2
 wy-

sokoœci. Na to k³aœæ po 1 ³y¿eczce powid³a i przykryæ
ciastem do ok. 3/

4
 wysokoœci papilotki. Piec ok. 20 min.

w temperaturze 190oC. Upieczone i wystudzone muf-
finki dowolnie udekorowaæ (lukrem, roztopion¹ cze-
kolad¹, posypkami) lub posypaæ cukrem pudrem.

MufMufMufMufMuffinki pierfinki pierfinki pierfinki pierfinki pier nikownikownikownikownikoweeeee
z powid³emz powid³emz powid³emz powid³emz powid³em

Dziœ polecam:Dziœ polecam:Dziœ polecam:Dziœ polecam:Dziœ polecam:

Tatar ze œledziaTatar ze œledziaTatar ze œledziaTatar ze œledziaTatar ze œledzia

Sk³adniki: 10 filetów ze œledzia w oleju; 4 ogór-
ki kiszone; 1 ma³a czerwona papryka (œwie¿a) lub
zamieniæ na jab³ko pokrojone w kostkê i skro-
pione sokiem z cytryny; 2 ma³e cebule czerwone;
1 ³y¿ka koperku (mo¿na daæ wiêcej); 2 z¹bki czos-
nku; odrobina oliwy z oliwek lub oleju.

Wykonanie: Œledzie
ods¹czamy i kroimy w dro-
bn¹ kostkê. Czerwon¹ ce-
bulê kroimy równie¿
w kostkê i zalewamy wrz¹-
tkiem, odstawiamy na 3–5
min. Po tym czasie prze-
lewamy zimn¹ woda i solimy do smaku. Resztê sk³a-
dników kroimy w kostkê (ogórki kiszone, paprykê/
/jab³ko). Drobno kroimy koper. Czosnek wduszamy przez
praskê. Nastêpnie ³¹czymy sk³adniki ze sob¹ i doprawiamy
pieprzem wed³ug w³asnego uznania. Mo¿emy dodaæ
odrobinê oleju lub oliwy z oliwek do smaku. Wszystko
dok³adnie mieszamy. Sk³adniki przek³adamy do formy
(pierœcienia) lub podajemy na plasterku jab³ka skropionego
sokiem z cytryny albo na grzance. Dowolnie dekorujemy.
Porcje mo¿na zwiêkszyæ wed³ug uznania.

t. i fot. Barbara Hryniszyn

Od red. Cieszymy siê, ¿e tak udane przepisy poleca Pani Barbara. A sk¹d wiemy? –
– pozytwne opinie docieraj¹ do redakcji. Gratulujemy Pani Barbarze a z okazji
imienin ¿yczymy aby œw. Barbara roztacza³a nad Ni¹ opiekê. Karmel

Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a
pw. œw. Teresy od Jezusa w Przemyœlu.
Redaguje Zespó³.
nakarmelprzemyski@gmail.com

Adres redakcji: Karmelici Bosi, ul. Kar-
melicka 1; 37-700 Przemyœl, tel. (16) 678 60 14.

Redakcja nie wyp³aca honorariów, nie zwraca materia³ów
nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do ich skracania
oraz opracowania tekstów przyjêtych do druku.

DRUK: Tim grafik, ul. Wa³owa 9;
37-700 Przemyœl; tel. 16 675 16 85
e-mail: biuro@timgrafik.pl    www.timgrafik.pl

FURTA CZYNNA:
oprócz SOBÓT,

NIEDZIEL i  ŒWI¥T
od pon. do czwartku
 w godz. 8:00 – 13:00

i 15:00 – 17:30
w pi¹tek

od 8:00 do 13:00

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

16.
grudnia 2018 r.
o godz. 1000

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

oraz email: przemyslkarmel@gmail.com

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

Nauczycielka mówi do dzieci:
– Narysujcie teraz takie zwierz¹tko,

o którym mo¿ecie coœ zaœpiewaæ. Zosia
narysowa³a kota i zaœpiewa³a: ,,Wlaz³

kotek na p³otek i mruga”. Jasio narysowa³ pszczo³ê
i zaœpiewa³: ,,Tê pszczó³kê, któr¹ tu widzicie, zowi¹
Maja...”. Krzysio natomiast namalowa³ je¿a.

– A teraz Krzysiu, zaœpiewaj o je¿u – prosi pani.
Krzysio wstaje i uœmiechaj¹c siê œpiewa:
– Je¿u, malusieñki...

T Po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia do psychiatry
przychodzi ma³y Jasio i mówi: – Panie doktorze,
z moim tat¹ jest coœ nie w porz¹dku. Przed kilkoma
dniami przebra³ siê za starego dziadka i twierdzi³, ¿e
nazywa siê œw. Miko³aj!


