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FUNDATOR

KSI¥¯Ê

MARCIN  KRASICKI

O JCIEC

ANDRZEJ

BRZECHWA OCD

,,Bogu Najlepszemu, Najwy¿szemu i Seraficznej Dziewicy, Œwiêtej Teresie,
Zakonu Karmelitów Bosych fundatorce. Marcin Krasicki, Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego

hrabia, wojewoda podolski, przemyski starosta etc. od fundamentów wzniós³ 1630”

ŒWIÊTA TERESA  OD  JEZUSA  Z ÁVIL I

W NUMERZE M.IN.:

 STR. 2 – wspomnienie

o. Andrzeja Guta OCD;

STR. 13– o. Stefan

Skórnóg OCD –

– po¿egnanie;

STR. 14,15 – Wspólnota

przemyska...

Miniatura
naszego
koœcio³a

na obrazie
œw. Tekli

(obraz o³tarzowy)

autorstwa
Miko³aja

Tereinskiego
 (1732–1790)

U do³u obrazu
œw. Tekli

 zarys
nieistniej¹cych

schodów
prowadz¹cych
od podnórza
do naszego

koœcio³a

NA  KARMEL PRZEMYSKI KARMEL
IUBILEUM 400 ANNOS

w Przemyœlu

dyby nie by³o ini-
cjatywy hr. Marcina
Krasickiego to czy
Karmelici byliby

w Przemyœlu? Tak mo¿-
na by mno¿yæ ,,gdyby”…
Bo gdyby nie osobowoœæ
o. Andrzeja Brzechwy to
nie powsta³aby funda-
cja hr. Marcina Krasi-
ckiego…(?)

G
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y³ rok 1991. Do Przemyœla jecha³em z mie-
szanymi uczuciami. Nie zna³em ani prze-

myœlaków, ani tej mieszanimy kultur, jaka zwykle
charakteryzuje pogranicze. Wiedzia³em, ¿e i bu-
dynek klasztorny, i koœció³ wymagaj¹ remontu.
S³ysza³em, ¿e koœció³ zam-
kniêty, duchowieñstwo nie-
chêtne karmelitom, a wier-
ni bardzo zró¿nicowani. Nie
zna³em te¿ szczegó³ów kon-
fliktu. A mimo to dane mi
by³o pe³niæ funkcjê prze-
³o¿onego w tym  klasztorze
najd³u¿ej przez ca³¹ jego
400-letni¹ historiê.

Ówczesny prowincja³ œp.
O. Benignus Wanat da³ mi
24 godziny na podjêcie decy-
zji i wyjazd do Przemyœla,
zapewniaj¹c, ¿e z Bo¿¹ pomo-
c¹ podo³am wyzwaniu. Ot, ta-
ki wojskowo-zakonny rozkaz.

Zaraz po przyjeŸdzie po-
szed³em zg³osiæ siê do abpa
Ignacego Tokarczuka. Po dro-
dze minê³a mnie grupa ko-
biet. Jedna z nich splunê³a
w moim kierunku. Tego siê
nie spodziewa³em, ale… ¿y-
cie nie musi byæ us³ane ró¿a-
mi. Arcybiskup utrzyma³ zam-
kniêcie koœcio³a, a mnie udzie-
li³ jurysdykcji na odprawianie Eucharystii u Sióstr
Karmelitanek Bosych.

Tak zacz¹³ siê dla mnie czas konfrontacji tego
co s³ysza³em z tym co by³o rzeczywiste. Z czasem
dobrze u³o¿y³a siê wspó³praca z miejscowym du-
chowieñstwem (poza nielicznymi) i kuri¹ metro-
politaln¹.

Pamiêtam, jak modl¹c siê w zamkniêtym koœ-
ciele, ze wzruszeniem s³ucha³em pieœni „S³uchaj
Jezu, jak Ciê b³aga lud”, œpiewanej przed koœ-
cio³em przez grupê ludzi. PóŸniej ich pozna³em.
Szczerzy, otwarci, ¿yczliwi, gotowi podzieliæ siê ze
mn¹ ostatnim okruchem chleba.

PóŸniej znów mnie zaskoczyli. Stan¹³em przy
o³tarzu, by rozpocz¹æ Mszê œw. po otwarciu koœcio³a
i zobaczy³am przed sob¹ t³um ludzi, tak du¿y, ¿e
nie by³o gdzie wetkn¹æ przys³owiowej szpilki.
W sercu pomyœla³em Duchu Œw. przyb¹dŸ…

Kiedy nasz przyklasztorny koœció³ sta³ siê koœ-
cio³em garnizonowym a ja proboszczem garnizonu,
pomyœla³em: Panie Bo¿e, jak to wszystko pogo-
dziæ. Po jakimœ czasie cieszy³em siê ze wspó³pracy
tak ró¿nych grup ludzkich. W s³u¿bie liturgicznej

oficerowie wspólnie z szere-
gowcami i ministrantami, a ca-
³oœæ liturgii okraszona œpie-
wem chóru. W salkach spotka-
nia Bractwa Szkaplerznego
i Œwieckiego Zakonu Karme-
litów Bosych, prowadzony
przez o. Jana Ewangelistê
KREM a tak¿e innych grup
modlitewnych. Szczególne
miejsce w mojej pamiêci zaj-
muj¹ bardzo liczne pielgrzym-
ki parafian cywilnych i wojsko-
wych na Kalwariê Pac³aw-
sk¹, gdzie logistykê wziêli na
siebie ludzie w mundurach.

Pamiêtam pocz¹tki remon-
tów i pomoc wielu ludzi,
bezinteresown¹, p³yn¹c¹ pro-
sto z serca. By³y te¿ i przy-
kre niespodzianki, donosy na
policjê, ale o tym chcia³bym
zapomnieæ...

Mnie chyba najbardziej
utkwi³a w pamiêci Msza œw.,
która równoczeœnie by³a mo-
im po¿egnaniem z garni-
zonem przemyskim i z prze-

myskim Karmelem. Chór [mêski] po¿egna³ mnie
kolêd¹ „Nie by³o miejsca dla Ciebie”, a grupa funk-
cjonariuszy Bieszczadzkiego Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej piosenk¹ „Na granicy jest stra¿nica”.

Te 19 lat pos³ugi w przemyskim Karmelu to tylko
krótki wycinek z jego historii. Ale nauczy³o mnie one
szczególnej pokory i wielkiego szacunku dla dru-
giego cz³owieka. To Przyjaciele i Dobroczyñcy prze-
myskiego Karmelu wspierali mnie modlitw¹, dobrym
s³owem, a kiedy trzeba by³o tak¿e i groszem. Dzisiaj
z wdziêcznoœci¹ wspominam tamten okres i w mod-
litwie pamiêtam o ka¿dej z tych osób.

Od red. – wspomnienie o. p³ka Andrzeja Guta OCD

* Ka¿dy m³odzieniec marzy by byæ ¿o³nierzem ale gdy
równoczeœnie Bóg zsy³a powo³anie – trzeba coœ wybraæ
i tutaj – w treœci – mamy dalszy ci¹g tytu³u...

OJCIEC ANDRZEJ GUT OCD
PRZYOBLECZONY W KARMELU HABITEM

A  PAN BÓG DA£  MU TE  ̄ W NAGRODÊ

MUNDUR OFICERA WOJSKA POLSKIEGO*

B
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PAŸDZIERNIK 2020
DODATEK DLA DZIECI

W

JAK SOBIE KIEDYŒ RADZONO...
ka¿dym niemal podrêczniku
poœwiêconemu astronomii –

– we wstêpie wystêpuje tekst na
temat jej pocz¹tków.

Zapytajmy wiêc, jak ludzie ¿y-
j¹cy kilka tysiêcy lat temu zapoz-
nawali siê z otaczaj¹cym ich œwia-
tem – m.in. ze zjawiskami, które
dzia³y siê na niebie. Czym dyspo-
nowali?

Gdyby tak rozejrzeæ siê po œwie-
cie, choæby po Europie – to oka-
za³oby  siê, ¿e do dziœ istniej¹
œwiadectwa materialne metod obser-
wacyjnych, które by³y w tamtych
odleg³ych czasach stosowane.

Do najs³ynniejszych tego ro-
dzaju pami¹tek nale¿y Stone-
henge, pochodz¹ca z epoki neolitu
i br¹zu budowla megalityczna,
po³o¿ona w odleg³oœci 13 km od
miasta Salisbury w hrabstwie Witt-
shire w po³udniowej Anglii, która
po pracach renowacyjnych wygl¹-
da tak, jak na poni¿szym zdjêciu.

Stonehenge (Ÿród³o Wikipedia)

Stonehenge spe³nia³ prawdopo-
dobnie dwie funkcje: kultow¹ i astro-
nomiczn¹.

Nas interesuje ta druga. Na te-
renie Stonehenge przeprowadzono
liczne badania, które  prowadz¹ do
doœæ prawdopodobnego wniosku,
¿e by³ to kalendarz. Cztery kamien-
ne bramy zosta³y tak ustawione, ¿e
widoczne w nich by³o wschodz¹ce
b¹dŸ zachodz¹ce S³oñce w czte-

rech dniach: w dniach wiosennego
i jesiennego zrównania dnia z no-
c¹ oraz w dniach przesilenia let-
niego i zimowego. Z pomoc¹ takich
budowli mo¿na by³o ustaliæ m.in.
d³ugoœæ roku.

Znacznie prostszym instrumen-
tem astronomicznym by³ gnomon
– prostopadle ustawiony wzglêdem
pod³o¿a obelisk, wczeœniej by³ nim
zwyk³y kij wbity w ziemiê.

Gnomon (Ÿród³o: Wikipedia)

Za pomoc¹ tak prostego instru-
mentu mo¿na by³o ustaliæ, podob-
nie jak za pomoc¹ megalitycznych
kamiennych krêgów, ile dni ma
rok, miejsca wschodu i zachodu
S³oñca, tak¿e w tych wyj¹tkowych
czterech dniach w roku, a miano-
wicie, gdy dzieñ jest najkrótszy
i gdy jest najd³u¿szy. Poza tym gno-
mon by³ i jest te¿ do dzisiaj wska-
zówk¹ w zegarze s³onecznym.

Zegar s³oneczny w Parku £azienkow-
skim w Warszawie (Ÿród³o: Wikipedia)

Miko³aj Kopernik mia³ oprócz
gnomonu trzy drewniane du¿e
instrumenty, i jest te¿
prawdopodobne, ¿e do mierzenia
czasu u¿ywa³ oprócz zegara
katedralnego tak¿e zegara
piaskowego czyli klepsydry.

Model kwadrantu Miko³aja Kopernika,
jednego z trzech instrumentów (Ÿród³o:
Wikipedia)

Kwadrant s³u¿y³ Kopernikowi do
mierzenia wysokoœci S³oñca w po-
³udnie.

Zarówno wykonywanie obser-
wacji za pomoc¹ gnomonu, polega-
j¹ce na zaznaczaniu d³ugoœci jego
cienia na pod³o¿u,  jak i wykona-
nie zegara s³onecznego nie nale¿y
do bardzo trudnych zadañ. Obser-
wacje cienia rzucanego przez gno-
mon, którym mo¿e byæ zwyk³y kij
od szczotki prostopadle wbity w pod-
³o¿e, mo¿e daæ wiele radoœci – i przy-
nieœæ spor¹ satysfakcjê, gdy np.
uda nam siê za jego pomoc¹ wyzna-
czyæ kierunek pó³noc-po³udnie.
Jeœli siê nam to uda, to mo¿emy
sprawdziæ, czy kompas wskazuje
ten sam kierunek. A jeœli nie? To
warto poszukaæ odpowiedzi.

Pochylenie kija pod k¹tem rów-
nym szerokoœci geograficznej

dokoñczenie na str. 4
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(18)

MARYJA
I OPCJA PREFERENCJALNA

NA RZECZ UBOGICH

K
oœció³ od pamiêtnej encykliki œw. Paw³a VI
Populorum progressio, „dokonuj¹c fundamental-

nego wyboru, opowiada siê po stronie ubogich,
których otacza szczególn¹ mi³oœci¹, i tê opcjê pro-
ponuje wszystkim ludziom dobrej woli”. W tej¿e
opcji preferencjalnej
na rzecz ubogich, Koœ-
ció³ – jak czytamy
ju¿ w tekstach sobo-
rowych – nie przesta-
je ukazywaæ Najœwiê-
tszej Dziewicy Maryi
jako „zajmuj¹cej pierw-
sze miejsce wœród po-
kornych i ubogich Pa-
na, którzy z ufnoœci¹
oczekuj¹ od Niego
zbawienia i go dostê-
puj¹” (LG 55). Jest Ona
bowiem kobiet¹ o ser-
cu pokornym i ufaj¹-
cym Bogu (por. £k 1,48)
oraz dostrzega potrzeby bliŸnich (por. J 2,3). Czêsto
zagadnienia te porusza w swoim papieskim nau-
czaniu Ojciec Œwiêty Franciszek.

Ewangeliczne ubóstwo winno charakteryzowaæ
wszystkich uczniów Chrystusa. Doœwiadczenie

uczy nas, ¿e Koœcio³y lokalne i instytuty zakonne
ciesz¹ siê uznaniem, o ile daj¹ œwiadectwo ¿ycia
ubogiego i otwartego na s³u¿bê braciom. Przyk³ad
Maryi i Jej pieœñ uwielbienia Boga Magnificat –
– nazwana przez Dawida Mariê Turolda OSM
„marsyliank¹ chrzeœcijan” – zapraszaj¹ wyznaw-
ców Chrystusa do solidarnoœci z ubogimi i do
skromnoœci ¿ycia, do czego nawo³uj¹ te¿ Episko-
paty wielu Koœcio³ów lokalnych i Kapitu³y Gene-

ralne licznych za-
konów. „To do Niej
– czytamy w Instruk-
cji Stolicy Apostol-
skiej o chrzeœcijañ-
skiej wolnoœci i wyz-
woleniu – Koœció³, któ-
rego jest Matk¹ i wzo-
rem, winien zwracaæ
swój wzrok. [...] Dzie-
wica z Magnificat jest
mocnym wsparciem
nadziei, [...] jest naj-
doskonalsz¹ ikon¹
wolnoœci i wyzwolenia
ludzkoœci i wszech-
œwiata”.

Nadto œw. Jan Pawe³ II przypomnia³ w swej
maryjnej encyklice, ¿e „opcja na rzecz ubogich
ze strony Koœcio³a wpisana jest w maryjne Magni-
ficat w sposób zadziwiaj¹cy” [RM 37]. Opcje tê – pow-
tórzmy – przypomina ustawiczne papie¿ Fran-
ciszek.

miejsca obserwacji – to dobry po-
cz¹tek na zbudowanie zegara
s³onecznego.

W Internecie mo¿na znaleŸæ
szczegó³owy opis wykonania ze-
gara s³onecznego (zw³aszcza prze-
noœnego).

Warto dodaæ, ¿e dla ludów
osiad³ych, zajmuj¹cych siê hodowl¹
owiec (zw³aszcza w górach) i in-
nych zwierz¹t hodowlanych a tak-
¿e upraw¹ roli niezwykle istotna
by³a obserwacja przyrody i tego,
co dzieje siê na niebie. Tak¿e dla
¿eglarzy sygna³em np. do pozosta-

wania w portach by³o pojawienie
siê na nocnym niebie po d³ugiej
przerwie gromadki gwiazd – któ-
rym Grecy nadali nazwê Plejady –
poniewa¿ ich pojawienie siê na
niebie zapowiada³o nadejœcie je-
sieni, wiej¹cych silnych, niebez-
piecznych wiatrów. Gdy znika³y –
zbli¿a³a siê wiosna i mo¿na by³o
znowu wyp³yn¹æ w morze. Dla Egip-
cjan pojawienie siê na niebie po
raz pierwszy w danym roku gwia-
zdy o nazwie Syriusz by³o zapo-
wiedzi¹ wylewu Nilu, po którym,
gdy wody tej rzeki siê cofa³y po-
zostawia³y urodzajny mu³. Mo¿na
by³o rozpocz¹æ siewy.

Dziœ wspó³czesny cz³owiek,
zw³aszcza ten ¿yj¹cy w miastach,
zdziwi³by siê, gdyby mu powie-

dzieæ, ¿e nadal wa¿ne s¹ obser-
wacje nieba. Nie widzi takiej ko-
niecznoœci – ma Internet, smartfon,
w którym wyœwietla mu siê do-
k³adny czas, ma telewizjê – w któ-
rej podawana jest prognoza po-
gody, jest te¿ GPS…

Ale jednak, gdy chcemy
wybraæ siê w góry i jesteœmy na
szlaku, to po pewnych sygna³ach,
jakie wysy³a nam przyroda, mu-
simy umieæ podejmowaæ w³aœciwe
decyzje, np. wróciæ na czas do
schroniska, aby nie zaskoczy³a nas
burza, która w górach, jest szcze-
gólnie niebezpieczna…

Edyta Jurkiewicz-Pilska

JAK SOBIE KIEDYŒ
RADZONO...

dokoñczenie ze str. 3
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I. POCZ¥TKI I ROZKWIT

Pierwszy okres dziejów przemyskiego
Karmelu wpisuje siê w czasy potêgi im-
perium Rzeczypospolitej i póŸniejszy
schy³ek jej œwietnoœci bêd¹cy preludium do
dramatu rozbiorów.
1617 – powstanie polskiej prowincji zakonu p.w.

Ducha Œwiêtego.
13.V.1620 – wydanie zezwolenia na powstanie no-

wego klasztoru w Przemyœlu przez Definitorium Ge-
neralne podczas obrad Kapitu³y Generalnej w Rzymie.

Fundatorem klasztoru i koœcio³a œw. Teresy od Jezusa
by³ Marcin Krasicki herbu Rogala, kasztelan lwowski,
wojewoda podolski, starosta przemyski, lubomelski i
bolimowski. Oprócz przemyskiego Karmelu ufundowa³ te¿
koœció³ w Krasiczynie. Rozbudowa³ nale¿¹cy do niego
krasiczyñski zamek i przebudowa³ Zamek Kazimierzowski
w Przemyœlu. W 1620 przebywa³ w Lublinie na s¹dach
trybunalskich i w tamtejszym koœciele karmelitów bosych
us³ysza³ kazanie o. Andrzeja Brzechwy, które zainspirowa³o
go do za³o¿enia fundacji w Przemyœlu.

O. Andrzej Brzechwa (1584–1640), pierwszy
polski karmelita bosy, kaznodzieja i t³umacz dzia³ œw.
Jana od Krzy¿a na jêzyk ³aciñski.
6.VII.1620 – wyra¿enie zgody na karmelitañsk¹

fundacjê w Przemyœlu przez ordynariusza przemy-
skiego Jana Wê¿yka.

5.X.1620 – przekazanie przez Marcina Krasic-
kiego zakupionych wczeœniej nieruchomoœci na rzecz
zakonu (darowizna).

20.IX.1620 – mianowanie pierwszego przeora
przemyskiego Karmelu – o. Stefana od œw. Teresy
Kucharskiego.

O. Stefan od œw. Teresy Kucharski (1595–1653),
mistyk, kierownik duchowy, autor dzie³ duchowych
(niestety zapomniany), doradca króla W³adys³awa IV.
Zmar³ w opinii œwiêtoœci.
1624 – najazd tatarski – chan Kantymir Murza

pod murami Przemyœla.
Kantymir Murza (wódz ord przednich) naje¿d¿a³

Rzeczpospolit¹ wielokrotnie. Najazd w 1624 r.
spustoszy³ znaczn¹ czêœæ Ma³opolski, ale zakoñczy³ siê
dla Tatarów klêsk¹ pod Martynowem 20.VI.
12.VII.1624 – œmieræ mêczeñsk¹ za wiarê o. Ma-

karego Demeskiego wys³anego z delegacj¹ do tatar-
skiego obozu przez w³adze miasta – duchowy fun-
dament przemyskiego Karmelu.

Makary Demeski (1570–1624), wychowany w pra-
wos³awiu, póŸniej arianin. Po przegranej Dymitra
Samozwañca, którego wspiera³, zosta³ uwiêziony
w Moskwie. W celi wiêziennej przeszed³ nawrócenie,
spotka³ te¿ karmelitów bosych, równie¿ uwiêzionych
i zapragn¹³ zostaæ jednym z nich. Po wyjœciu z wiê-
zienia przyj¹³ wiarê katolick¹. W 1616 r. z³o¿y³ œluby

zakonne. Po œwiêceniach kap³añskich zosta³ zastêpc¹
przeora w Przemyœlu.

Mêczeñska œmieræ o. Makarego Demeskiego, M.J. Fida, (ol./p³.
91x125 cm), 1981, w³. prow. krakowskiej

1625 – rozpoczêcie budowy koœcio³a wed³ug pla-
nów w³oskiego architekta Galeazzo Appianiego.

1631 – Ukoñczenie budowy i konsekracja koœcio³a.
7.IX.1631 – œmieræ fundatora koœcio³a i klaszto-

ru – Marcina Krasickiego.
Marcin Krasicki zosta³ pochowany zgodnie ze

swoim ¿yczeniem w habicie karmelitañskim w pod-
ziemiach koœcio³a.
2.VII.1642 – nowicjat Zakonu.
Funkcjonowa³ w Przemyœlu tylko przez trzy lata.
1667 wzniesienie g³ównego o³tarza.

O³tarz g³ówny, z czarnego marmuru dêbnickiego,
dedykowany by³ œw. Teresie z Avila, patronce koœcio³a.
11.VIII.1669 erygowanie konfraterni œw. Józefa.
1716 otwarcie w Przemyœlu nowicjatu (trzeci w

prowincji polskiej).
Wczeœniej, ju¿ od 2.VII.1642 r., przez trzy lata

funkcjonowa³ tutaj nowicjat, jednak zosta³ przenie-
siony do Krakowa, natomiast utworzony w 1716 r.
nowicjat przemyski mia³ w latach 1739–1751 przer-
wê w funkcjonowaniu.
5.V.1724 – wystosowanie przez zebran¹ w prze-

myskim klasztorze Kapitu³ê Prowincjaln¹ propozycji
podzia³u prowincji polskiej na dwie prowincje: polsk¹
i litewsk¹.

1740 – Kolegium Filozoficzne dla kleryków.
1772 – upadek konfederacji barskiej i pierwszy

rozbiór Polski.
Ziemia Przemyska na 146 lat zosta³a przy³¹-

czona do Austrii.
1777 – wzniesienie w transepcie pary barokowych

o³tarzy: Pana Jezusa Cierniem Koronowanego i Naj-
œwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel.

400 lat Karmelu w Przemyœlu –
– kalendarium

�
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1779 – o³tarze œw. Tekli [obecnie œw. Rafa³a
Kalinowskiego] i œw. Józefa.

1780 – o³tarze œw. Jana od Krzy¿a i œw. Apolonii
(dzisiaj œw. Teresy z Lisieux).

II. WYGNANIE
Drugi okres dziejów klasztoru wi¹¿e siê z upad-

kiem Rzeczypospolitej. Bezprawna decyzja zaborcy
austriackiego usunê³a karmelitów z ich w³asnoœci
i przekaza³a j¹ w posiadanie grekokatolików,
którzy gospodarzyli tu ponad 160 lat.

1781 – wizyta cesarza Józef II w Przemyœlu.
Pañstwa zaborcze – niezale¿nie od wyznania – pro-

wadzi³y antykoœcieln¹ i antypolsk¹ politykê. Karmel
reformowany, który przed rozbiorami posiada³ w Rze-
czypospolitej 26 klasztorów i 448 zakonników zosta³
w wyniku tych dzia³añ stopniowo zredukowany do kilku
zakonników mieszkaj¹cych w klasztorze w Czernej. Pod
zaborem austriackim cesarz Józef II prowadzi³ politykê
zwiêkszania kontroli pañstwa nad Koœcio³em, likwi-
dowa³ klasztory i konfiskowa³ ich maj¹tki (józefinizm).
Podczas wizyty cesarza w Przemyœlu duchowieñstwo
grekokatolickie przedstawi³o mu potrzebê budowy nowej
cerkwi katedralnej (stara by³a ju¿ rozebrana ze wzglêdu
na z³y stan techniczny).
1784 – zamkniêcie klasztoru karmelitów bosych

i wywiezienie ich do Zagórza.
13.V.1784 – dekret cesarza o przekazaniu koœcio³a

grekokatolikom.
Po kasacie klasztoru karmelitów bosych w Przemyœlu

grekokatolicy otrzymali mo¿liwoœæ wyboru na swoj¹
katedrê jednego z trzech koœcio³ów: dominikanów,
jezuitów i karmelitów bosych. Wybrali karmelitañski
koœció³ œw. Teresy.
28.VI.1784 – przekazanie koœcio³a grekokatolikom.

Stolica Apostolska nigdy nie uzna³a faktu kasaty
klasztoru jak równie¿ nie mianowa³a koœcio³a œw. Teresy
katedr¹ unick¹.
5.VII.1785 – pierwsze nabo¿eñstwo w rycie

bizantyjskim.
1795–1801 – przebudowy klasztoru (m.in. wznie-

sienie drugiego piêtra).
1817 – przebudowa prezbiterium.
 Zlikwidowano barokowy o³tarz g³ówny z czarnego

marmuru, a wzniesiono ikonostas. Ju¿ wczeœniej
zamalowano freski w zakrystii i prezbiterium.
1836–1841 – kolejne ingerencje w architekturê

koœcio³a.
W tych latach rozebrano drewniane schody o 75 stop-

niach prowadz¹ce do koœcio³a, zniwelowano wzgórze,
a do œwi¹tyni urz¹dzono podejœcie z bocznych stron,
wzniesiono równie¿ trójarkadow¹ dzwonnicê.
1866 – wybudowanie neorenesansowej kaplicy œw.

Miko³aja (obecnie œw. Rafa³a Kalinowskiego) i kopu³y
bizantyjskiej w miejscu barokowej wie¿yczki.

1914 – za³o¿enie instalacji elektrycznej.
1.III.1884 – przybycie z Krakowa do Przemyœla

sióstr karmelitanek bosych.
1885 – powstanie III Zakonu Karmelitów Bosych

przy klasztorze karmelitanek bosych (zosta³ erygowany
dopiero w 1938 r.).

11.11.1900 – poœwiêcenie koœcio³a i klasztoru
sióstr karmelitanek bosych.

Ojcowie karmelici bosi sprawowali nad siostrami
opiekê (praca duszpasterska i wizytacje kanoniczne),
dlatego przeje¿d¿ali do Przemyœla, zw³aszcza œw. Rafa³
Kalinowski. Kapelan sióstr sprawowa³ wówczas opiekê
duchow¹ tak¿e nad III Zakonem.

III. POWRÓT, OBRONA I ODBUDOWA

Trzeci okres dziejów Karmelu w Przemyœlu
to czas powrotu zakonników do klasztoru
w trudnych warunkach powojennych, gdy
marionetkowe pañstwo PRL znajdowa³o siê
pod faktyczn¹ okupacj¹ sowieck¹ jako zew-
nêtrzna czêœæ sowieckiego imperium. Obejmuje
równie¿ póŸniejsz¹ OBRONÊ KARMELU
remonty koœcio³a i klasztoru oraz odbudowê
duszpasterstwa, a¿ do czasów dzisiejszych.

24.VI.1946 – koniec u¿ytkowania œwi¹tyni przez
grekokatolików.

1.VII.1946 – powrót karmelitów bosych do
Przemyœla.

Karmelici bosi wrócili do Przemyœla w uzgodnieniu
z prymasem Augustem Hlondem i przemyskim biskupem
Franciszkem Bard¹. Z punktu widzenia
komunistycznego pañstwa sytuacja ta mia³a charakter
tymczasowy – koœció³ i klasztor zosta³y powierzone
karmelitom bosym pod „dozór i opiekê oraz
prowizoryczny zarz¹d”.
21.VII.1946 – otwarcie koœcio³a dla wiernych:

niedzielna msza œwiêta w rycie rzymskim – pierwsza
od ponad 160 lat.

Fragment obrazu (ol./p³.80x100 cm) M.J. Fidy
(1982) przedstawiaj¹cy eksmisjê Karmelitów
bosych z Przemyœla do Zagórza w 1784 r. �
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9.XII.1946 – podniesienie klasztoru œw. Teresy
do rangi przeoratu na kapitule prowincjalnej w Kra-
kowie.

Przeorem zosta³ o. Remigiusz Czech, który od czasu
deportacji grekokatolików 24.VI., z psem i broni¹ paln¹
pilnowa³ zabudowañ przed szabrownikami, czyni¹c
jednoczeœnie starania o uregulowanie  stanu prawnego
klasztoru.
15.XII.1946 – przeniesienie III Zakonu do koœ-

cio³a karmelitów.
1946/47–1993 – okres istnienia karmelitañskiego

chóru „B³êkitni”.
29.VIII.1948 – uroczystoœæ erygowania bractwa

Dzieci¹tka Jezus (obecnie nie funkcjonuje).
3.X.1948 – œwiêcenia diakonatu udzielone trzem

m³odym karmelitom bosym w koœciele œw. Teresy
przez biskupa przemyskiego Franciszka Bardê.

26.III.1952 – uznanie klasztoru karmelitów
bosych za zabytek przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

8.VII.1952 – pismo Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie zawiadamiaj¹ce o przejêciu
klasztoru przez Urz¹d do Spraw Wyznañ.

15.VII.1952 – wtargniêcie funkcjonariuszy bez-
pieki do klasztoru i wywiezienie zakonników z Prze-
myœla do Pilzna.

Przejœcie z klasztoru do koœcio³a zamurowano, a w klasz-
torze otwarto bursê Szko³y Medycznej.
27.V.1958 – przyjazd o. Bogus³awa WoŸnickiego

do Przemyœla i mianowanie go rektorem „koœcio³a po-
karmelitañskiego” przez biskupa Franciszka Bardê.

X.1970 – zaprowadzenie œcis³ej klauzury.
Pozwoli³ na to stan prac remontowych i liczba odzy-

skiwanych stopniowo pomieszczeñ klasztoru.
5.IX.1977 – pocz¹tek rozbiórki drewnianego iko-

nostasu pozosta³ego po grekokatolikach.
VII.1978 – instalacja centralnego ogrzewania.
31.VII.1979 – ustawienie obecnego wielkiego

o³tarza.
17.XI.1979 – konsekracja o³tarza.
1979/1980 – odnowienie fresków w zakrystiach.
12.IX.1982 – poœwiêcenie obrazu Jezusa Mi³o-

siernego.
Obraz ten by³ pierwszym wizerunkiem Jezusa Mi-

³osiernego umieszczonym w koœciele na terenie Przemyœla.
5.II.1983 – pierwsza Msza œw. w ramach dusz-

pasterstwa osób niewidomych.
1984 – umieszczenie nowych obrazów œw. Jana

od Krzy¿a i œw. Teresy z Lisieux w o³tarzach bocznych.
1989 – zakoñczenie remontu kaplicy œw. Miko-

³aja/œw. Rafa³a Kalinowskiego.
1990 – odzyskanie przez karmelitów ca³ego budynku.
II.1991 – pojawienie siê zamiaru przekazania

przez w³adze koœcielne klasztoru i koœcio³a œw. Te-
resy grekokatolikom.

Zamiar ten wywo³a³ opór czêœci spo³eczeñstwa prze-
myskiego. Zawi¹zano „Spo³eczny Komitet Obrony Pol-
skiego Koœcio³a OO. Karmelitów Bosych”. W przededniu
IV pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny, Komitet
zwróci³ siê do Niego prosz¹c o ostateczne rozstrzygniêcie

sporu. OBRONA KARMELU by³a kluczowym mo-
mentem najnowszej historii naszego koœcio³a.
2.VI.1991 – przekazanie grekokatolikom na w³as-

noœæ koœcio³a pojezuickiego Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa i ustanowienie go katedr¹ diecezji obrz¹-
dku bizantyjsko-ukraiñskiego

Tego dnia Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w czasie IV Piel-
grzymki do Ojczyzny odwiedzi³ Przemyœl i w trakcie
wizyty m.in. przekaza³ grekokatolikom koœció³ pojezuicki,
a koœció³ œw. Teresy zostawi³ karmelitom.

10.IV.1991 – Komisja Maj¹tkowa przy Radzie
Ministrów przywróci³a karmelitom bosym prawo w³as-
noœci klasztoru i koœcio³a.

1.IX.1991 – 30.XI.2008 duszpasterstwo woj-
skowe.

29.IX.1991 – utworzenie przy koœciele parafii tery-
torialnej Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

1992 – powstanie Karmelitañskiej Grupy Modli-
tewnej „Mi³osierdzie Bo¿e” (póŸniejszy Karmelitañski
Ruch Prorocko-Ewangelizacyjny, a dzisiejszy Kar-
melitañski Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny).

1994–30.XI.2008 – duszpasterstwo Bieszczadz-
kiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

1996 – demonta¿ bizantyjskiej kopu³y.
Kopu³a by³a siê w z³ym stanie technicznym, po-

nadto  obci¹¿a³a nadmiernie konstrukcjê koœcio³a. Na
jej miejscu wzniesiono wie¿yczkê i przebudowano kon-
strukcjê dachu œwi¹tyni, powracaj¹c tym samym do
pierwotnego kszta³tu œwi¹tyni. Lata dziewiêædziesi¹te
to tak¿e okres intensywnych prac konserwatorskich nad
przywróceniem œwietnoœci o³tarzom bocznym w koœciele.
XI.1996 – ukazanie siê pierwszego numeru para-

fialnej gazetki „Na Karmel”.
1999 – powstanie Ogniska Misyjnego i Grupy

Szkaplerznej.
Ognisko Misyjne i Grupa Szkaplerzna wy³oni³y siê

z KREM-u.
8.XII.2000 – erygowanie Bractwa Szkaplerznego.
2001 – reaktywowanie chóru parafialnego jako

(„Flos Carmeli”).
2002 – powstanie Parafialnego Oddzia³u Akcji

Katolickiej.
2008 – inicjatywa odtworzenia Bractwa Œwiêtego

Józefa.
2008–2012 – w klasztorze mieœci³ siê postulat.
2009–2014 – spotkania religijno-kulturalne

w ramach „Piwnicy Duchowej”.
2009 – powstanie zespo³u „Twoje Niebo”.
2012 – reerygowanie Bractwa Œwiêtego Józefa.
2013–2017 – funkcjonowanie „Domu Goœ-

cinnego” w pomieszczeniach adaptowanych po po-
stulacie.

I.2018 – pierwsza Msza œw. zbiorowa w intencji
emigrantów, ich rodzin oraz zmar³ych na obczyŸnie.

Msze œw. w tych intencjach odprawiane s¹ do dzisiaj
w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 10:00
(wczeœniej comiesiêczne Msze œw. za emigrantów by³y
odprawiane od X.2008 jako sk³adkowe od OCDS). 

brat Jakub
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(31)

DOBRA
POD DOBR¥ OPIEK¥

P

�

arafia p.w. Matki Bo¿ej
Szkaplerznej we wsi Dobra

k. Limanowej, po³o¿onej w Beski-
dzie Wyspowym, w górnym biegu
rzeki £ososiny, na trasie wiod¹cej
z Nowego S¹cza do Mszany Dol-
nej, erygowana zosta³a 2 lipca
1361 roku przez biskupa krakow-
skiego Bodzantê z Jankowa
(1348–1366) przy drewnianej œwi¹-
tyni, która sp³onê³a noc¹ z 1/

2
 lip-

ca 1678 roku. Od 1991 roku Do-
bra ma nowy parafialny murowa-
ny koœció³ – ale jest coœ, co ³¹czy
te dwie œwi¹tynie – to jest obraz
Matki Bo¿ej Szkaplerznej, znaj-
duj¹cy siê zarówno w starym jak
i w nowym koœciele. Jako San-
ktuarium MB Szkaplerznej para-
fia w Dobrej og³oszona zosta³a
28 paŸdziernika 2013 r. przez bi-
skupa tarnowskiego Andrzeja Je¿a.
Wtedy te¿ Matka Bo¿a i Dzie-
ci¹tko otrzymali piêknie ozdobio-
ne korony na skronie.

ŒWI¥TYNIE

Pierwsza œwi¹tynia drewniana
sp³onê³a w 1678 roku. Nowy
koœció³ równie¿ drewniany, kon-
sekrowany zosta³ 24 czerwca
1684 r. przez bpa Miko³aja Obor-
skiego p.w. œwiêtych Aposto³ów
Szymona i Judy Tadeusza.
Szczêœliwie dotrwa³ do dziœ. Jest
to budowla o konstrukcji zrêbo-
wej, z wie¿¹ kwadratow¹ na s³up,
trzynawowa z wielobocznie zam-
kniêtym prezbiterium, do 1912 r.
kryta gontem i na ten gont w wy-
mienionym roku po³o¿ono sta-
low¹ blachê ocynkowan¹ pokry-
wan¹ farbami ochronnymi. Ko-
œció³ ten stanowi¹cy cenny przy-
k³ad barokowej, drewnianej ar-
chitektury sakralnej, z rokokowym
wyposa¿eniem i z uwagi na war-
toœci artystyczne, zabytkowe, kul-
turalne i historyczne zosta³ wpi-
sany do rejestru zabytków woje-

wództwa krakowskiego dnia 13 paŸ-
dziernika 1971 r. Na uwagê zas³u-
guje polichromia œcian nawy
i prezbiterium malowana w 1760 r.,
odnowiona przez Jana Stankie-
wicza z Oœwiêcimia w latach
1863–1865, w prezbiterium z po-
dzia³ami architektonicznymi we
wnêkach malowane postacie œwiê-
tych i aposto³ów, na stropie kap-
licy NMP polichromia ilustruj¹-

ca wezwania litanii loretañskiej,
w tradycji barokowej. W o³tarzu
g³ównym rokokowym, ,,drewnia-
nym, umieszczono barokowe taber-
nakulum z XVIII w., oraz obraz
Przemienienia Pañskiego typu
Veraicon malowany na desce (XIX-
-wieczna kopia obrazu z XVII w.)
w otoczeniu ma³ych pos¹gów
drewnianych Moj¿esza i Eliasza,
Piotra i Jana. W balustradzie przed
o³tarzem g³ównym w metalowej
kracie umieszczono herb Œrenia-
wa. W œrodku prezbiterium, przy
przeciwleg³ych œcianach znajduj¹
siê dwa drewniane o³tarze, zwró-
cone do siebie; lewy barokowy
z du¿ym obrazem Œwiêtej Rodzi-
ny (przemalowanym w 1864 r.
ks. prob. Jakub Jana w kronice
parafialnej odnotowa³, ¿e twarze
na tym obrazie s¹ poprawione,
wprzód inaczej wygl¹da³y) cie-

sz¹cej siê kultem w rodzie Ma³a-
chowskich – kolatorów tutejszej
parafii przez 140 lat. Po prawej
stronie w prezbiterium o³tarz ba-
rokowy ma równie¿ du¿y obraz
Matki Boskiej Ró¿añcowej nama-
lowany przez Micha³a Strzego-
ckiego w otoczeniu œw. Domi-
nika i œw. Katarzyny ze Sieny,
a w zwieñczeniu obraz œw. Alek-
sandra, patrona tutejszego probo-
szcza ks. Aleksandra Bogusza, za
którego ufundowano ten o³tarz.
Na lewej œcianie prezbiterium
z dojœciem z zakrystii kap³añskiej
usytuowana jest rokokowa am-
bona z XVIII w. wykonana
w drewnie z czterema polichro-
mowanymi p³askorzeŸbami Ewan-
gelistów, z nakryciem z 1865 r.

Po przeciwnej œcianie od ambony,
na zaokr¹glonym podwy¿szeniu
umieszczona jest drewniana baro-
kowa chrzcielnica z XVIII w.
W przednich naro¿nikach nawy
g³ównej znajduj¹ siê drewniane
o³tarze: z lewej barokowy z ob-
razem œw. Sebastiana patrona Se-
bastiana Lubomirskiego, pierwsze-
go twórcy potêgi rodu, kolatorów
tutejszej parafii przez 130 lat, z ma-
³ym olejnym obrazem na desce
Zwiastowania NMP w predelli
z XVIII w., w zwieñczeniu o³ta-
rza póŸnobarokowy obraz Ukrzy-
¿owania Jezusa; na zasuwie obra-
zu œw. Sebastiana Jan Stankie-
wicz w 1865 r. namalowa³ obraz
œw. Izydora patrona rolników.
W prawym naro¿niku nawy g³ów-
nej, w o³tarzu drewnianym jest
umieszczony obraz Jezusa typu

Stary koœció³ w Dobrej
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej
Maryjo, Królowo Szkaplerza œwiêtego, Matko
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Potrzebujê
Ciebie jako prawdziwej Matki. Dzisiaj oddajê siê
Tobie. Jako dziecko przychodzê do Ciebie,
przyjmij mnie proszê o Maryjo. Jestem grzeszny
i s³aby. Potrzebujê Twojej czystoœci, wiary i mi-

³oœci. Pragnê abyœ by³a moj¹ Pani¹, Matk¹
i Królow¹. Abyœ zawsze by³a Pani¹ mojej duszy,
mojego serca i mojego ¿ycia. Ucz mnie m¹droœci,
pokory, wiernoœci i wytrwa³oœci. Wyb³agaj mi
³askê zbawienia.

Amen.

Ecce Homo namalowany przez Ja-
na Stankiewicza z Oœwiêcimia
w 1865 r., a w zasuwie tego obrazu
Serce Jezusa – obraz wykonany
przez R. Regu³ê z Nowego S¹cza
w 1944 r. Stacje drogi krzy¿owej
wed³ug grafik z XVII w. namalo-
wa³ na p³ótnie w 1865 r. Jan
Stankiewicz.

OBRAZY MATKI BO¯EJ

SZKAPLERZNEJ

W kaplicy dobudowanej w roku
1760 przylegaj¹cej od strony pó³-
nocnej do nawy g³ównej (starego
drewnianego koœcio³a), znajduje
siê póŸno-barokowy o³tarz wyko-
nany dla obrazu Matki Bo¿ej Szka-
plerznej z woli biskupa krakow-
skiego Jana Ma³achowskiego sy-
na kanclerza Stanis³awa Ma³acho-
wskiego. Obraz (wym. 150x80 cm,
olejny na p³ótnie) powsta³y na prze-
³omie XVII i XVIII wieku zosta³

ufundowany przez ksiêdza Woj-
ciecha Juraszewskiego, który to
od roku 1692 by³ proboszczem pa-
rafii MB Szkaplerznej w Dobrej.
Na obrazie Maryja ofiarowuje œw.
Szymonowi Stock jednoczeœnie

dwa szkaplerze: zakonny (wiêkszy)
i bracki (mniejszy). Zgodnie z opi-
sem cudownej wizji Matka Bo¿a
objawia siê prosz¹cemu o pomoc
i opiekê zakonnikowi-karmelicie
jako Nikopoia (grec. Tronuj¹ca), sie-
dz¹ca na sk³êbionych chmurach
otoczona anio³ami wy³aniaj¹cymi
siê z ob³oków. Jej skronie wieñczy
wieniec z ró¿. Ubrana jest w bla-
doró¿ow¹ sukienkê z narzuconym
na ni¹ ciemnoniebieskim p³asz-
czem. Praw¹ rêk¹ podaje klêcz¹-
cemu Szymonowi szkaplerze, a le-
w¹ podtrzymuje siedz¹ce na Jej
kolanach Dzieci¹tko Jezus odzia-
ne w czerwon¹ sukienkê. Boskie
Dzieciê lew¹ rêk¹ trzyma kulê
(œwiat ca³y) natomiast praw¹ d³o-
ni¹ b³ogos³awi œw. Szymona Stocka

ubranego w karmelitañski br¹zo-
wy habit i bia³y p³aszcz. W prawym
dolnym rogu malowid³a przedsta-
wiono klêcz¹cego fundatora ob-
razu ks. Wojciecha Juraszewskie-
go. Ubrany w czarn¹ sutannê i bia-
³y mantolet z czerwonymi dodat-
kami sk³ada w modlitewnym geœ-
cie d³onie. Od XVI wieku noto-
wano istnienie przy parafii Brac-
twa Szkaplerza œw. i nawet po¿ar
œwi¹tyni nie zak³óci³ tego. A póŸ-
niej jeszcze bardziej kult MB Szka-

Obraz MB Szkaplerznej w Dobrej

Sanktuarium MB Szkaplerznej w Dobrej

plerznej rozwin¹³ siê i nadal od-
dzia³uje na ca³¹ okolicê. Ks. prob.
Sebastian Miko³ajski, w roku 1763
przyj¹³ do Bractwa a¿ 905 osób!
A ks. Hilary Kocañda (1901–1939)
w pocz¹tkach swego proboszczo-
wania w Dobrej narzeka³ na nad-
miar duchowieñstwa w dniu od-
pustu, twierdz¹c, ¿e ponad 120 na-
kryæ do sto³u musia³ przygotowaæ
dla okolicznych ksiê¿y i ich fur-
manów!

Obecnie w pierwotnym o³tarzu
umieszczono wiern¹ kopiê XVII/
/XVIII-wiecznego obrazu, po prze-
niesieniu orygina³u do o³tarza g³ów-
nego nowego koœcio³a p.w. MB
Szkaplerznej – konsekrowanego
16 lipca 1991 r. przez biskupa tar-
nowskiego Józefa ¯yciñskiego.

Znamienne, ¿e w tym dniu uzdro-
wienia zgangrenowanej nogi doz-
na³ p. Stanis³aw Ciê¿alik z Msza-
ny Dolnej, autor i wykonawca
stacji drogi krzy¿owej dla tej w³aœ-
nie œwi¹tyni, obecny na konsek-
racji. Do nowego koœcio³a ze sta-
rego przeniesiono te¿ figury œwiê-
tych Anny i Joachima – stoj¹ce
obok obrazu oprawionego w poz³a-
cane ramy, z którego rozchodz¹ siê
z³ocone promienie.
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XVIII)

P

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

O BRACIACH ZAKONNYCH
PRZEMYSKIEGO KLASZTORU

rzygl¹daj¹c siê tablicom za-
wieraj¹cym wykaz karmelitów

bosych pochowanych w prze-
myskim klasztorze, zauwa¿amy,
¿e oprócz ojców wymieniono tam
równie¿ dwudziestu trzech bra-
ci, w wiêkszoœci bez nazwiska,
tylko z samym predykatem, przy
niektórych dodano wyjaœnienie
kleryk (czterech braci), donat
(szeœciu braci), oblat (jeden brat).
Dwunastu braci, czyli wiêkszoœæ,
to bracia zakonni, tzw. konwersi
(czyli nawróceni), którzy sk³adali
œluby i wykonywali w klasztorze
proste czynnoœci zwi¹zane z ogro-
dem, kuchni¹, zakrysti¹ itp. Do-
natami, czyli ofiarodawcami byli
bracia, którzy nie sk³adali œlu-
bów, lecz z mi³oœci do Chrystu-
sa powierzali siê zakonowi i wy-
konywali ró¿ne po¿yteczne za-
dania, wed³ug w³asnych zdolno-
œci, których nie mogli wykonaæ
konwersi. Oblatami byli zakon-
nicy, którzy nie sk³adali œlubów
zakonnych, tylko przyrzeczenie
wytrwania, nazywano tak równie¿
oddane na naukê do zakonu dzie-
ci, które póŸniej opuszcza³y zgro-
madzenie i ¿y³y w œwiecie. Dziœ
nie wiemy kim by³ brat Stani-
s³aw od œw. Józefa (oblat) zmar³y
w 1781 r.

W historii zakonów bracia, zwol-
nieni z niektórych zajêæ monas-
tycznych wewn¹trz klasztoru,
wykonywali – w duchowej ³¹cz-
noœci z ca³¹ wspólnot¹ – prace
zewnêtrzne. Z czasem rola siê
odwróci³a: bracia wykonywali ko-
nieczne prace wewn¹trz klasztoru,
by inni – zw³aszcza kap³ani –
– mogli bez przeszkód oddawaæ
siê zewnêtrznym pracom apostol-
skim. Konwersów cechowa³a wola
poœwiêcenia swego ¿ycia Bogu we

wspólnocie z innymi, wyra¿aj¹ca
siê w praktyce pokory i naœladowa-
niu ukrytego ¿ycia Pana Jezusa.

Conrad de Meester OCD o bra-
ciach konwersach napisa³: Bracia
konwersi ¿yli w ukryciu, w wielkim mil-
czeniu Karmelu. Pod wzglêdem praw-
nym zajmowali ostatnie miejsce w do-
mu, nawet nowicjusze chórowi byli
przed nimi! Oprócz bardzo rzadkich
wyj¹tków, nie uczestniczyli w oficjum
chórowym, natomiast odmawiali
pewn¹ iloœæ „Pater [noster]” – za-
chwycaj¹cej modlitwy. W wiêkszoœci
dni z racji swoich obowi¹zków nie
mogli uczestniczyæ w godzinie wspólnej
modlitwy myœlnej rano ani te¿ wie-
czorem, ale zgodnie ze wskazówkami
prze³o¿onego odprawiali swoj¹ mo-
dlitwê w innych godzinach, bardzo
czêsto w nocy.

W historii Karmelu by³o wielu wy-
bitnych braci niekap³anów, bu-
downiczych, malarzy, muzyków,
intelektualistów, mistyków. Dziœ
w Polsce najbardziej znany jest
brat Wawrzyniec od Zmartwych-
wstania Pañskiego (1614–1691) z kla-

sztoru paryskiego, szewc, kucharz,
kwestarz i autor porad o prakty-
kowaniu ¿ycia w Bo¿ej obecnoœci.
Pracuj¹c fizycznie ¿y³ nieustannie
w obecnoœci Bo¿ej, a jego serce
sta³o siê jakby „przemienione w mo-
dlitwê”. Dzieli³ siê tym doœwiad-
czeniem z innymi w listach i roz-
mowach. Przeor brata Wawrzyñca
podsumowa³ powo³anie brata
konwersa jako „modlitwê i pracê
fizyczn¹”.

Jak napisa³ o. Jerzy Zieliñski
powo³anie brata zakonnego to
wielki dar i zobowi¹zanie. Bracia
którzy swoje obowi¹zki wykony-
wali z mi³oœci do Boga i dobra
wspó³braci, a nie dla w³asnej chwa-
³y pozostawili swoim ¿yciem prze-
s³anie, ¿e wielkoœæ cz³owieczeñ-
stwa nie zale¿y od urzêdu, jaki siê
piastuje i prac, które siê wykonu-
je, ale od zaakceptowania i umi³o-
wania tej drogi powo³ania, jak¹
ka¿demu wyznaczy³a Bo¿a Opa-
trznoœæ.

W najnowszych czasach zaczêto
traktowaæ braci jako wspó³odpo-
wiedzialnych za ¿ycie zakonne i za
wspó³pracowników w dzie³ach apo-
stolstwa. Dekret Perfectae Caritatis 
zawiera wyraŸne stwierdzenie, ¿e
„¿ycie zakonne niekleryckie stanowi
tak dla mê¿czyzn jak i dla nie-
wiast… stan profesji rad ewangelicz-
nych”. A przez profesjê rad ewange-
licznych nale¿y rozumieæ szczególnego
rodzaju konsekracjê /vita consecrata/,
zw³aszcza, gdy dokonuje siê ona „przez
œluby albo inne œwiête wiêzy natu-
r¹ sw¹ podobne do œlubów, którymi
brat oddaje siê ca³kowicie na w³asnoœæ
umi³owanemu nade wszystko Bogu…
i jeszcze œciœlej /intimius/ poœwiêca siê
s³u¿bie Bo¿ej”.

O braciach z klasztoru prze-
myskiego z czasów przed jego ka-
sat¹ nie wiemy nic, pozosta³ po
nich jedynie œlad na tablicach
w koœciele. Dziœ mo¿emy przy-
pomnieæ tylko braci pracuj¹-
cych w odzyskanym w 1946 r.

�

Z ca³ym przekonaniem, ¿e jest to Bo¿e powo³anie,
wybra³em drogê brata i nie ¿a³ujê!

�
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klasztorze jak
brat Walenty (ku-
charz, ogrodnik,

zakrystian), brat
Brokard (ku-
charz, zakry-
stian, organista),
brat Kryspin, któ-

ry po Mszy Œw. czêstowa³ „grze-
czne dzieci” cukierkami i mia³
w szufladzie, gdzie indziej niedo-
stêpne, ksi¹¿ki religijne, brat
Marek Gromotka, by³y misjonarz

z Rwandy, który przez pewien
czas opiekowa³ siê Ogniskiem
Misyjnym (po wyjeŸdzie na Ukra-
inê podj¹³ studia teologiczne i otrzy-
ma³ œwiecenia kap³añskie) i inni...

Niezatarty œlad i wielu przyja-
ció³ w Przemyœlu pozostawi³ po
sobie brat Ryszard ¯ak misjonarz
z Rwandy-Burundi, który w cza-
sie trwaj¹cego a¿ cztery lata „roku
szabatowego” (1991–1994), praco-
wa³ jako koœcielny, ekonom do-
mowy i mszalny, zelator misji i og-
rodnik, wykona³ tak¿e ³awki do
koœcio³a i Sali Rycerskiej, uczest-
niczy³ w spotkaniach i rekolek-
cjach powsta³ej w tym czasie gru-
py modlitewnej KRPE „Mi³o-
sierdzie Bo¿e” (dziœ KREM) i piel-
grzymkach do Kalwarii Pac³aw-
skiej, a przede wszystkim swoj¹
obecnoœci¹ i opowieœciami z misji
budzi³ w s³uchaczach œwiadomoœæ
misyjn¹ i pragnienie pomocy dla
pracuj¹cych w Afryce misjonarzy
i ludzi, wœród których oni pracuj¹.
Wychodzi³ przed koœció³ po Eucha-
rystii i rozmawia³ z ludŸmi w naj-

prostszy sposób o modlitwie i o swo-
ich przygodach misyjnych, odpo-
wiada³ te¿ na liczne pytania. Gor-
liwie modli³ siê w powierzonych
mu intencjach, a my modliliœmy
siê o jego zdrowie i powrót do
Afryki. On sam wspomina: Wierzê,
¿e to dziêki modlitwie tej grupy
mog³em ponownie wróciæ na misje.
Z wdziêcznoœci¹ wspominam s. Kry-

stynê, felicjankê, która uszy³a dla mnie
bia³y habit, wiernych z Przemyœla
i grupy KREM, którzy zaopatrzyli
mnie w odzie¿, narzêdzia pracy,
a nawet CB-radio o du¿ej mocy. [...]
Dziêkujê przyjacio³om z KREM-u
i Trzeciego Zakonu Karmelitañskiego,
którzy i wtedy, i wiele razy póŸniej,
a¿ po dzieñ dzisiejszy wspiera-
j¹ moj¹ misyjn¹ pos³ugê. Niech Bóg
nagrodzi was hojnie nagrod¹ mi-
sjonarza!

Powo³anie na brata zakonnego
jest piêkne i pochodzi od Boga. Brat
Ryszard ¯ak tak opisuje dzieje
swojego powo³ania: Bêd¹c uczniem
szko³y podstawowej, s³u¿y³em czêsto do
Mszy œw. jako ministrant i dziwi³em siê,
dlaczego ten ksi¹dz (br. Marceli) nie od-
prawia Mszy œw. Nie s³ysza³em wów-
czas nic o braciach zakonnych.

Pewnej niedzieli 1971 r. podczas
og³oszeñ duszpasterskich us³ysza³em, ¿e
br. Marceli Szlósarczyk, pracuj¹cy
dotychczas w klasztorze w Wado-
wicach, wyje¿d¿a na misje do Bu-
rundi w Afryce. Po raz pierwszy w ¿y-
ciu powo³anie brata zakonnego w mo-
ich oczach ukaza³o siê piêkne i war-
toœciowe. Pomyœla³em wówczas, ¿e
byæ bratem zakonnym – to jest w³aœ-
nie to! To jest coœ dla mnie! Mówi¹,
¿e jedn¹ z oznak powo³ania zakon-
nego jest oczarowanie tym stylem ¿ycia
i przekonanie o jego wartoœci. Tak

by³o w moim przypadku. Bóg prze-
mówi³ do mnie przez br. Marcelego.
Ziarno powo³ania kie³kowa³o we
mnie i dojrzewa³o w ukryciu. [...]
Wiele by³o powodów dla których zre-
zygnowa³em ze zdawania matury.
Jednym z nich by³a obawa, ¿e gdy j¹
zdam, ³atwiej bêdzie mnie sk³oniæ do
obrania drogi ¿ycia kap³añskiego,
a tego nie chcia³em. Czu³em, ¿e Bóg

pragnie ode mnie czegoœ innego. Dla-
tego zdecydowa³em siê na wst¹pienie
do zakonu karmelitów bosych z prag-
nieniem s³u¿enia Bogu jako brat za-
konny. [...] Pod koniec nowicjatu
jeszcze raz musia³em stan¹æ przed wy-
borem – kap³añstwo czy ¿ycie brata
zakonnego. Z ca³ym przekonaniem,
¿e jest to Bo¿e powo³anie, wybra³em
drogê brata i nie ¿a³ujê!

Obchodz¹c jubileusz 400-
-lecia przemyskiego klaszto-
ru, podziêkujmy Panu Bogu
równie¿ za ¿ycie i powo³anie
wszystkich braci zakonnych,
którzy w nim pracowali...

Od red.: ... z pamiêci cytuj¹c mo¿-
na wymieniæ jeszcze: S³awomir,
Kazimierz, Andrzej, [...] Maciej, ...
a przedostanim na chwilê obecn¹
by³ W³adys³aw a teraz pos³uguje
Artur.

LITERATURA: Brat Wawrzyniec od Zmar-
twychwstania (Nicolas Herman OCD),
Pisma i rozmowy o praktyce obecnoœci Bo¿ej,
Wyd. Flos Carmeli, Poznañ–Kraków 2012;
br. Marceli Szlósarczyk, br. Ryszard ¯ak,
¯niwo wielkie. Wspomnienia i listy Braci
Karmelitów Bosych misjonarzy (1971–2015),
WKB , Kraków 2019; o. Boles³aw Rafinski
OP, Teologiczny wymiar powo³ania brata
zakonnego; https://www.zyciezakonne.pl/

brat Walenty

br. Brokard
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I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Intencja szczegó³owa:
W roku jubileuszu 400-lecia koœcio³a i klasztoru za

wszystkich kap³anów pracuj¹cych w tej œwi¹tyni. Dla
zmar³ych o dar nieba, dla ¿yj¹cych o Bo¿e ³aski.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Intencja szczegó³owa:
W roku jubileuszu 400-lecia koœcio³a i klasztoru

w intencji nowych, œwiêtych powo³añ do kap³añstwa,
¿ycia konsekrowanego i misyjnego.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Intencja papieska:
Intencja szczegó³owa:
W roku jubileuszu 400-lecia koœcio³a i klasztoru w intencji

budowniczych i wszystkich darczyñców naszej œwi¹tyni.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Intencja papieska:
Intencja szczegó³owa:
W roku jubileuszu 50-lecia misji karmelitañskich

w Rwandzie i Burundi o œwiête powo³ania z tych kra-
jów do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego.

Intencje ¯ywego Ró¿añca na paŸdziernik
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, aby wierni œwieccy, a szczególnie

kobiety, na mocy chrztu w wiêkszym stopniu byli
w³¹czani w podejmowanie odpowiedzialnoœci za
Koœció³.

Orêdzia Papie¿a Franciszka na
Œwiatowy Dzieñ Misyjny,

Rzym, u œw. Jana na Lateranie,
31 maja 2020, uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego: W tym roku,

naznaczonym cierpieniami i wyz-
waniami spowodowanymi przez
pandemiê Covid 19, to misyjne
pielgrzymowanie ca³ego Koœcio³a trwa
nadal w œwietle s³owa, które znaj-
dujemy w opisie powo³ania proroka
Izajasza: „Oto ja, poœlij mnie!” (Iz 6, 8).
Jest to nieustannie nowa odpowiedŸ
na pytanie Pana: „Kogo mam po-
s³aæ?” (tam¿e). To powo³anie pochodzi

z serca Boga, z Jego mi³osierdzia, które
rzuca wyzwanie zarówno Koœcio³owi,
jak i ludzkoœci w obecnym kryzysie œwia-
towym. […] Misja jest woln¹ i œwiado-
m¹ odpowiedzi¹ na powo³anie Boga.

Ale to powo³anie mo¿emy dostrzec tylko
wtedy, gdy prze-¿ywamy osobist¹ relacjê
mi³oœci z Jezusem ¿yj¹cym w swoim
Koœciele. […] Czy jesteœmy gotowi, aby
byæ pos³anymi wszêdzie, ¿eby œwiadczyæ
o naszej wierze w Boga, Mi³osiernego Oj-
ca, aby g³osiæ Ewangeliê zbawienia
Jezusa Chrystusa, aby mieæ udzia³
w Bo¿ym ¿yciu Ducha Œwiêtego
buduj¹c Koœció³? […]

 „OTO JA, POŒLIJ MNIE!” (IZ 6,8).
ŒWIATOWY DZIEÑ MISYJNY 2020*

Z

Piêædziesi¹t lat temu to misyjne
wezwanie Boga us³yszeli karmelici
bosi polskiej Prowincji pw. Ducha
Œwiêtego. W dniu 9.XI.1970 r.
Rada Prowincjalna przyjê³a misjê
w Burundi, a 22.VI.1971 r. od-
by³o siê w Poznaniu uroczyste po-
¿egnanie pierwszej grupy misjonarzy.

W nadchodz¹cym tygodniu mi-
syjnym ogarnijmy modlitw¹ misjo-
narzy karmelitañskich aktualnie
pracuj¹cych nadal w Afryce, tych
którzy odeszli ju¿ do Pana po wie-
czn¹ nagrodê i tych którzy obe-
cnie pe³ni¹ inne pos³ugi w Zako-
nie i Koœciele. Pamiêtajmy szcze-
gólnie o naszym ojcu Sylwestrze
Potocznym, którego wspomnienia
z misji bêdziemy zamieszczaæ w na-
stêpnych numerach Na Karmel.

* Œwiatowy Dzieñ Misyjny obchodzo-
ny jest od 1926 r., kiedy papie¿ Pius XI
na proœbê Papieskiego Dzie³a Rozkrze-
wiania Wiary og³osi³ „Dzieñ Modlitwy
i upowszechnienia idei misyjnej”. Jest
to dzieñ solidarnoœci misyjnej w ca³ym
Koœciele powszechnym. Anga¿uje wszyst-
kich katolików do wspó³pracy misyjnej
przez modlitwê i sk³adanie ofiar na rzecz
Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wia-
ry. Dzieñ Misyjny przypada corocznie
w przedostatni¹ niedzielê paŸdziernika
Odnowa misyjna rozpoczê³a siê we Fran-
cji, zapocz¹tkowana za³o¿eniem w 1822 r.
z inicjatywy osoby œwieckiej, Pauliny
Jaricot,  Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
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Karmel na obrazach

Karmel z pierwotnymi schodami (mal. NN) – w³asnoœæ
naszej Prowincji

Pocztówka z 1910 r. Po prawej stronie widoczny fragment
wie¿y koœcio³a sióstr Karmelitanek bosych.

27 wrzeœnia 2020 r. podczas
uroczystej Mszy œw. o godz. 11.30
po¿egnaliœmy o. Stefana Skórnóga
OCD, który po 14 latach pos³ugi
w Przemyœlu udaje siê na kolejn¹
placówkê do Kluszkowiec.

Zas³u¿onego kaznodziejê, re-
kolekcjonistê i spowiednika ¿eg-
na³a rzesza wiernych, szczególnie
z naszych grup duszpasterskich.
Po po³udniu cz³onkowie Bractwa
Œw. Józefa przygotowali po¿egnal-

nego grilla, dziêkuj¹c jeszcze raz
ojcu Stefanowi.

Od red. Po¿egnanie nie wy-
klucza spokania w Przemyœlu jak
choæby zapewne ju¿ 15.X. br. na
uroczystoœci 400-lecia Karmelu.

Niewykluczone, ¿e przyjedzie do
nas jako rekolekcjonista bo otrzyma³
dar od Pana Boga w tym kierunku

PO¯EGNANIE O. STEFANA OCD
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Urodzi³em siê 19 marca 1958 ro-
ku w Wieprzu ko³o Andrycho-
wa. Klasztor karmelitów w Wa-
dowicach zna³em od dzieciñ-
stwa. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej to tam kontynuo-
wa³em szko³ê w Ni¿szym Se-
minarium. Pierwsz¹ profesjê
zakonn¹ z³o¿y³em w Czernej
23 lipca 1978 r. Po studiach filo-

zoficznych w Poznaniu i teologicznych w Krakowie
otrzyma³em œwiêcenia kap³añskie 19 marca 1984 r. Po
roku przygotowañ do pracy misyjnej 13 lipca 1985 r.
wyjecha³em do Belgii na naukê jêzyka francuskiego.
25 marca 1986 r. pojecha³em do Rwandy. Po krótkim
pobycie w Butare do³¹czy³em do moich Wsó³braci
pracuj¹cych w pobliskiej parafii w Rugango. W tym
czasie zmieni³a siê sytuacja polityczna w Burundi.
Zmieniono prezydenta kraju. Postanowiliœmy wróciæ
do Burundi, do naszej dawnej parafii w Musongati –
2 lutego 1990 r. Równoczeœnie chcieliœmy kontynu-

Pochodzê z malowniczego
miasteczka Œwidwin na Po-
morzu Zachodnim, 40 km w li-
nii prostej od morza.

W czasie pobytu w zakonie
pos³ugiwa³em jako redaktor
naczelny „G³osu Karmelu”,
odpowiedzialny za „Dom mod-
litwy” w Piotrkowicach ko³o

Kielc, a ostatnio jak delegat prowincja³a ds. Œwieckiego
Zakonu, co pozwoli³o przy okazji realizowaæ jedn¹
z pasji, jak¹ jest poznawanie nowych osób i miejsc.

Mia³em ku temu wiele okazji, gdy¿ Œwiecki Zakon
w naszej prowincji sk³ada siê z 45 wspólnot ¿yj¹-
cych w szeœciu krajach.

Poza podró¿ami lubiê dobr¹ ksi¹¿kê lub napraw-
dê dobry film.

Pisz¹c kilka zdañ o sobie
zacznê od tego, i¿ bêdzie to
moja krótka próba podzielenia
siê tym czym ¿y³em w ostat-
nich latach.

W Karmelu jestem od 1994 ro-
ku pierwsze œluby zakonne z³o-
¿y³em w Sanktuarium Matki
Bo¿ej Szkaplerznej i Œw. Rafa³a
Kalinowskiego w Czernej w 1995 r.

Po odbyciu nowicjatu i ukoñczeniu formacji semi-
naryjnej z³o¿y³em na rêce Ojca Prowincja³a Szczepana
Praœkiewicza w Krakowie w 2000 r. profesjê wieczyst¹,
a rok póŸniej otrzyma³em œwiêcenia kap³añskie.

Swoj¹ pos³ugê dotychczas pe³ni³em w klasztorach
znajduj¹cych siê: w Wadowicach, Krakowie i Czernej.

Od roku 2015 przebywam w tutejszym klasztorze
Karmelitów Bosych, gdzie pe³ni³em i pe³nie g³ównie
pos³ugê duszpastersk¹.

Obecnie bêdzie mi dane wspó³tworzyæ ¿ycie
i dzia³alnoœæ wœród dwóch grup istniej¹cych przy na-
szym przemyskim konwencie, a wiêc Bractwie Œw.
Józefa i wspólnocie Domowego Koœcio³a, oraz wspól-
nocie naszego Œwieckiego Zakonu dzia³aj¹cej przy pa-

rafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Cieszê siê tak¿e
bardzo, i¿ tutaj w Przemyœlu mogê wspó³pracowaæ
z ro¿nymi grupami, które propaguj¹ idê zwi¹zan¹
z ¿yciem w trzeŸwoœci, myœlê o grupach samopomo-
cowych, Krucjacie Wyzwolenia Cz³owieka, Stowarzy-
szeniu Animatorów TrzeŸwoœci.

W ci¹gu czterech lat mojej obecnoœci w tych krê-
gach dzia³o siê bardzo wieli ciekawych inicjatyw
i wydarzeñ, z których skorzysta³em tak¿e ja, za co bar-
dzo gor¹co pragnê podziêkowaæ.

Generalnie ca³y piêcioletni okres w naszym prze-
myskim klasztorze by³ dla mnie osobiœcie niezwykle
przyjemny i ciekawy. Nie tylko ze wzglêdu na pos³ugê
duszpasterska, któr¹ pe³ni³em praktycznie we wszyst-
kich istniej¹cych przy naszym konwencie wspólnotach,
ale tak¿e ze wzglêdów osobistej formacji kap³añskiej, któ-
r¹ mog³em pog³êbiæ w Instytucie teologicznym, dzia³a-
j¹cym przy Wy¿szym Seminarium Duchownym
w Przemyœlu, za co jestem bardzo wdziêczny.

Koñcz¹c moj¹ skromn¹ notatkê bardzo proszê o mo-
dlitwê i wsparcie, aby moja pos³uga wœród Was by³a
bardziej owocna ni¿ dotychczas.

Z braterskim pozdrowieniem

owaæ nasze zaanga¿owanie w Rwandzie. Z tego powo-
du musieliœmy zrezygnowaæ z jednej parafii w Rwan-
dzie i przekazaæ j¹ ksiê¿om diecezjalnym. Zrezygnowa-
liœmy z Rugango. Ja pojecha³em na pó³noc kraju do
Gahunga w diecezji Ruhengeri. Po kilku miesi¹cach,
po wizycie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, od strony pó³-
nocy Rwanda zosta³a zaatakowana przez rebeliantów
Tutsi. Wspomagani oni byli przez wojsko z Ugandy.
Od 1 paŸdziernika 1990 r. pó³nocna czêœæ Rwandy
by³a oblegana przez rebeliantów. Przez 3 i pó³ roku
równie¿ na terenie naszej parafii prze¿ywaliœmy ten
konflikt. Dwa razy byliœmy uprowadzeni do Ugandy.
Zabicie prezydenta Rwandy Juwenala Habyarimana do-
prowadzi³o do ludobójstwa na ca³ym terenie Rwandy.
Przejêcie w³adzy przez rebeliantów w niczym nie roz-
wi¹za³o konfliktu etnicznego, który narasta³ od mo-
mentu wszczêcia rebelii. Trudne by³y równie¿ lata po
oficjalnie zakoñczonej wojnie, zw³aszcza w granicz-
nym pasie wulkanów. Przez dzieñ obecnoœæ jednych
wojsk, a w nocy przychodzi³y grupy dawnego wojska

GORLIWOŒÆ O DOM TWÓJ PO¯ERA MNIE... ( J 2,13-25)

O. MAREK OD NIEPOKALANEGO SERCA MARYI (ŒLEZIAK):

O. KRZYSZTOF MARIA OD JEZUSA MI£OSIERNEGO (GÓRSKI):

O. SYLWESTER OD ŒW. TERESY OD DZIECI¥TKA JEZUS (POTOCZNY):

�
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rz¹dowego. Re¿im wojskowy w Kigali, aby umocniæ
sw¹ w³adzê, wysy³a³ swoje wojska na teren Konga –
Zair, aby tam walczyli z pozosta³oœciami ALIR-u.
W 2007 r. pojecha³em na rok szabatowy do Izraela
(Haifa).  Po powrocie do Afryki przeniesiono mnie do
Burundi, do Musongati w listopadzie 2008 r. W tej

parafii pracowa³em do lipca 2017 r. Wtedy to za-
cz¹³em odczuwaæ problemy zdrowotne. Przez kilka
miesiêcy by³em w Zawoi, a od 1 wrzeœnia 2018 roku
jestem zakonnikiem konwentualnym w naszym klasz-
torze w Przemyœlu.

O. ANDRZEJ OD KRZY¯A (RUSZA£A):

Urodzi³em siê 5 kwietnia
1984 r. w Krakowie, ale miesz-
ka³em z rodzicami i dwoma
braæmi nieopodal miasta kró-
lewskiego – najpierw w Kar-
niowicach, a póŸniej w Dêb-
niku, ma³ej wiosce moich przo-
dków  trudni¹cych siê prac¹ ka-
mieniarsk¹ przy obróbce wydoby-

wanego tam s³ynnego czarnego „marmuru” dêbnickiego,
zdobi¹cego wiêkszoœæ barokowych œwi¹tyñ w Polsce. 

Bliskoœæ klasztoru karmelitów bosych w Czernej
wp³ynê³a na moj¹ decyzjê o podjêciu ¿ycia zakon-nego.

Urodzi³em siê w 1977 r. Do
zakonu wst¹pi³em w 1996 r.,
a w 2003 roku przyj¹³em œwiê-
cenia kap³añskie w Czernej.
Pracowa³em w wydawnictwie
karmelitów bosych w Kra-
kowie w latach 2003–2006,
nastêpnie w Przemyœlu 2006–

Pierwsze œluby z³o¿y³em 18 wrzeœnia 2004 r., a œwiê-
cenia prezbiteratu przyj¹³em 22 maja 2010 r. Po-
s³ugiwa³em w sekretariacie Kurii naszej Prowincji, a na-
stêpnie jako duszpasterz dzieci i m³odzie¿y oraz dusz-
pasterz akademicki w krakowskim klasztorze przy ul.
Rakowickiej. Ostatnie trzy lata spêdzi³em w klaszto-
rze w Lublinie, studiuj¹c teologiê biblijn¹ na KUL. 

Moj¹ pasj¹ jest spowiadanie, kierownictwo duchowe
i praca z m³odzie¿¹. Zainteresowania oscyluj¹ wokó³
nauk biblijnych, archeologii wczesnochrzeœcijañskiej
i literatury historyczno-biograficznej. Jestem zami³o-
wanym pielgrzymem i przewodnikiem amatorem po
Rzymie i Ziemi Œwiêtej. 

–2008, potem przez dwie kadencje w latach 2008–2014
by³em przeorem w klasztorze w Krakowie przy ul.
Glogera. Nastêpnie w latach 2014–2020 przeby-
wa³em w krakowskim klasztorze przy ul. Rakowi-
ckiej, bêd¹c tam ekonomem.

Interesujê siê histori¹, ekonomi¹ oraz technik¹.

O. ANDRZEJ MARIA OD TRÓJCY ŒWIÊTEJ (CEKIERA):

O. KAROL OD MATKI MI£OSIERDZIA (MORAWSKI):

Urodzi³em siê w Krakowie
w 1971 roku Karmelitów bosych
znam od dziecka.

Po maturze wst¹pi³em do
nowicjatu w Czernej. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³em w 1997 roku.
Przez 9 lat pe³ni³em pos³ugê na

O. ANDRZEJ OD JEZUSA BOSKIEGO MISTRZA (SZEWCZYK):

Pochodzê z Boguchwa³y,
miejscowoœci niedaleko Rzeszo-
wa, której nazwa – jak ktoœ
¿artem powiedzia³ – jest tak zna-
na, ¿e jej nazwa wystêpuje na-
wet w „Godzinkach” do Matki
Bo¿ej… Moja droga do Kar-
melu nie by³a krótka: po ukoñ-
czeniu liceum w Rzeszowie, od-
by³em najpierw studia fizyki

na UJ, a potem rok obowi¹zkowego wtedy wojska.
O wst¹pieniu do Karmelu myœla³em ju¿ podczas stu-

diów i planowa³em zrealizowaæ to tu¿ po ich zakoñczeniu,
ale w miêdzyczasie dosta³em wezwanie do wojska. Uda³em
siê do Czernej, do nowicjatu, myœl¹c, ¿e wstêpuj¹c do
zakonu mo¿e uda mi siê unikn¹æ nastêpnego roku w woj-
sku, ale ówczesny odpowiedzialny za nowicjat ojciec
powiedzia³: „IdŸ sobie najpierw do wojska, nie zasz-
kodzi ci”. Poszed³em wiêc i dopiero po roku rozpo-
cz¹³em postulat i nowicjat w 1987 r.

Po odbyciu formacji zakonnej i kap³añskiej i po
przyjêciu œwiêceñ kap³añskich w 1994 r. i odbyciu
studiów z duchowoœci na „Teresianum” w Rzymie
przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ ¿ycia zakonnego pos³ugi-
wa³em w formacji braci przygotowuj¹cych siê do z³o-
¿enia uroczystych œlubów zakonnych i przyjêcia œwiê-
ceñ kap³añskich jako prze³o¿ony wspólnoty w Krako-
wie – Œródmieœciu, rektor Seminarium, czy te¿ wycho-
wawca braci kleryków i juniorystów. Dane mi by³o tak-
¿e pos³ugiwaæ jako radny prowincji oraz dwukrotnie ja-
ko prowincja³. Obecnie pe³niê pos³ugê egzorcysty w Ar-
chidiecezji Przemyskiej oraz moderatora wspólnoty
KREM, istniej¹cej przy naszym klasztorze. Ceniê
sobie tê mo¿liwoœæ kontaktu z ró¿nymi osobami, które
Pan Bóg stawia na drodze…

W wolnych chwilach lubiê coœ dobrego poczytaæ, na
miarê obecnej kondycji fizycznej tak¿e pospacerowaæ,
zw³aszcza w miejscach piêknych widokowo, czy in-
teresuj¹cych historycznie.

S³owacji. Oprócz tego 4 lata w Rzymie, a w Polsce
dotychczas pos³ugiwa³em w Krakowie i w Piotrko-
wicach.

Moj¹ pasj¹ s¹ ojcowie Koœcio³a, duchowoœæ patry-
styczna i teologia biblijna. Ulubionym hobby jest
gotowanie, ¿eglarstwo, turystyka i historia.
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czerwcu 1624 roku wódz tatarski Kantymir
Murza, zwany Krwawym Mieczem, który w mi-

nionych latach kilkakrotnie ju¿ naje¿d¿a³ Rzeczpos-
polit¹, przyby³ ze sw¹ armi¹ na ziemiê przemysk¹.
Pod Przemyœlem za³o¿y³ kosz tatarski, czyli g³ówny
obóz, z którego wyrusza³y mniejsze oddzia³y, aby
pl¹drowaæ okoliczne tereny. Radni Przemyœla posta-
nowili wys³aæ do wodza Tatarów delegacjê, aby
pertraktowaæ wysokoœæ okupu za odst¹pienie od
oblê¿enia. Udali siê wpierw do przeora przemy-
skiego klasztoru karmelitów bosych z proœb¹, aby
ojciec Makary od Najœwiêtszego Sakramentu (De-
meski), który zna³ jêzyk tatarski, stan¹³ na czele
delegacji i podj¹³ z Tatarami rozmowy. Przeor, choæ
niechêtnie, wyrazi³ zgodê. Chcia³ te¿ daæ ojcu Ma-
karemu jako towarzysza jednego z braci, ale ten, zda-
j¹c sobie sprawê z niebezpieczeñstwa sytuacji za-
decydowa³, ¿e pójdzie sam. Oœwiadczy³: „Dosyæ
bêdzie, gdy jeden za lud umrze”. Przed opuszcze-
niem klasztoru odprawi³ generaln¹ spowiedŸ, na
szyjê za³o¿y³ ró¿aniec, a do rêki wzi¹³ krzy¿. Gdy
przyprowadzono go przed Kantymira, ten siedz¹c
w otoczeniu doradców wyci¹gn¹³ nogê i poleci³ ojcu

Makaremu uca³owaæ buta. Tradycja podaje, ¿e
zakonnik spokojnie, ale stanowczo odmówi³. Stwier-
dzi³, ¿e taka czeœæ nikomu na ziemi nie przys³uguje
z wyj¹tkiem namiestnika Chrystusa, czyli papie¿a.
Ura¿ony Kantymir poleci³ odwlec ojca Makarego na
bok i zabiæ. Zakonnik otrzyma³ kilka œmiertelnych
ciêæ mieczami. Po kilku dniach Tatarzy zwinêli obóz
i odeszli spod Przemyœla. Wówczas zakonnicy wyszli
poza mury miasta, aby szukaæ cia³a swego wspó³-
brata. OdnaleŸli je zakrwawione, w pozycji klê-
cz¹cej, z g³ow¹ opart¹ o ziemiê. Sprowadzono je
uroczyœcie do miasta i pochowano w karmelitañskim
koœciele. Historyk zakonu, ojciec Jan Kanty Osierda
(1878–1948), naszkicowa³ z wyobraŸni scenê mê-
czeñstwa ojca Makarego. Kantymir Murza siedzi przed
swym namiotem, a nieco dalej, w jego obecnoœci,
Tatarzy zadaj¹ œmiertelne ciosy zakonnikowi, który œci-
ska w swych rêkach krzy¿ i ró¿aniec. Z prawej i le-
wej strony roz³o¿onego na ziemi dywanu widaæ
zwi¹zanych ludzi, wziêtych przez Tatarów do niewoli.
Natomiast u góry z prawej strony dostrzec mo¿na
p³on¹cy koœció³, a za nim mury miasta Przemyœl.

o. Jerzy Zieliñski OCD

PIERWSZY POLSKI MÊCZENNIK NASZEGO ZAKONU

w
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PAŸDZIERNIK 2020
Œw. Teresy od Dzieci¹-
tka Jezus, Dziewicy i dra
Koœcio³a (œwiêto).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
4.X.1582 r. † w Albie de
Tormes odesza do Oblu-
bieñca MN Teresa od Je-
zusa.
Rozpoczyna siê Nowen-
na przed uroczystoœci¹ œw.
MN Teresy od Jezusa (Pa-
tronki naszej œwi¹tyni).
Najœwiêtszej Maryi Panny
Ró¿añcowej.
W 2010 r. † o. Eustachy od
Niep. Serca Maryi (Paj¹k).
Œw. Teresy od Jezusa,
dziewicy, dra Koœcio³a
i Naszej Matki (uroczy-
stoœæ). W 1969 r. † s³. B. An-
zelm od œw. Andrzeja Cor-
sini (G¹dek).
W 2010 r. † o. Wojciech od
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
(Borcz).
Œw. Ignacego Antiocheñ-
skiego, bpa i mêczennika.
Œwiatowy Dzieñ Misyjny.
Rozpoczyna siê Tydzieñ
Misyjny (20–26).
W 1969 r. † o. Gerard od
Przemienienia Pañskiego
(Matoga).
Œw. Jana Pawa II, papie¿a.
W 1988 r. † o. Remigiusz
od Trójcy Œwiêtej (Czech).
Œwiêtych Aposto³ów Szymo-
na i Judy Tadeusza (œwiêto).

Cz.

Pt.

So.
Nd.

Wt.

Œr.

Œr.

Cz.

Pt.

So.

Nd.

Wt.

Cz.
Wt.

Œr.

1.

2.

3.
4.

6.

7.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

22.
27.

28.

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

– trzeci¹ sobotê miesi¹ca
o godz. 16:45 w koœciele.

BRACTWO ŒW. JÓZEFA

– druga oraz ostatnia œroda
miesi¹ca po wieczornej
Mszy œw. (sala nad zakrysti¹).

GRUPA BIBLIJNA

– w poniedzia³ki po wie-
czornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).

KARMELITAÑSKI RUCH EWAN-
GELIZACYJNO-MODLITEWNY

(KREM)
– w poniedzia³ki  po Mszy

œw. o 18.00, adoracja,
modlitwa uwielbienia,
dzielenie siê S³owem
Bo¿ym w koœciele.

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 chóru)

ŒWIECKI ZAKON KARMELI-
TÓW BOSYCH (OCDS)

– druga sobota miesi¹-
ca godz. 1000 (w koœciele).

W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU

ewentualne ZMIANY
w numerze listopadowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwanunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

Do œwiêtej Teresy z Lisieux

Witaj Patronko ufnej wiary
zadziwionej cudem ¿ycia…

Swoj¹ œwiêtoœæ budowa³aœ
starannie, wytrwale
z szarych kamyków codziennoœci:
– z dmuchawców chwil,
– z promyków wzruszeñ,
– z drobinek trosk…
Ostro¿nie,
by siê nie zawieruszy³
listek uœmiechu,
p³atek radoœci,
okruszek bólu…
Tak dzieñ po dniu –
coraz wy¿ej i wy¿ej,
nad miastem,
nad œwiatem,
nad ¿yciem.
              TERESA PARYNA

Wszystkim Solenizantom
obchodz¹cym w miesi¹cu paŸdzierniku imieniny,

urodziny i rocznice
¿yczymy

aby dobry Pan Bóg obdarza³ Ich ³askami zdrowia,
uœmiechu na codzieñ, pokory w swoim sercu

Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu

MSZA ŒW. – w miesi¹cu paŸdzierniku – za Zmar³ych
Braci Karmelitów pos³uguj¹cych w przemyskim Karmelu za œp.:

o. EUSTACHEGO Paj¹ka, 14.X. o godz. 18-tej
o. WOJCIECHA Borcza, 16.X. o godz. 18-tej.
Z okazji jubileuszu i 10 rocznicy Ich œmierci

w dniach od 14.X. do 16.X. bêdzie otwarta krypta pod koœcio³em
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hcia³bym w kilku s³owach
podzieliæ siê z Wami moimi

wra¿eniami z pielgrzymki do
Medjugorie. Na wstêpie bardzo
serdecznie dziêkujê tym wszyst-
kim, dziêki którym mog³em
uczestniczyæ w tej pielgrzymce.

W pierwszej kolejnoœci dob-
remu Bogu, dalej O. Przeorowi jak
równie¿ organizatorom pielg-
rzymki z naszej przemyskiej stro-
ny, czyli Bractwu œw. Józefa i Panu
Jackowi.

Po wielu niepewnoœciach zwi¹-
zanych z czasem pandemii, uda³o
siê wyruszyæ do Medjugorie w dniu
8 wrzeœnia br.

Pielgrzymowanie rozpoczêliœ-
my w Przemyœlu, jednak komplet-
n¹ wspólnotê utworzyliœmy w Czê-
stochowie. Tam te¿, u stóp Jasno-
górskiej Pani sprawowaliœmy Eu-
charystiê, w czasie której powierza-
liœmy dni, które by³y przed nami.
Nastêpnie udaj¹c siê przez: Czechy,

Austriê, S³oweniê, Chorwacjê dotar-
liœmy do Boœni i Hercegowinyi doce-
lowo do Medjugorie.

Od samego pocz¹tku naszej piel-
grzymki da³o siê zauwa¿yæ, ¿e
wszyscy jej uczestnicy s¹ nastawie-
ni bardzo pozytywnie, radoœnie
i z ogromn¹ otwartoœci¹ serca na
spotkanie z Bogiem i Maryj¹
w miejscu (tak wierzymy), nazna-
czonym Jej obecnoœci¹.

Po przybyciu zostaliœmy zakwa-
terowani, niemal¿e w centrum mia-
sta z dobr¹ baz¹ hotelow¹ i dobrze
usytuowanym miejscem na rozpo-
czêcie wszelkich wêdrówek do
miejsc, zazwyczaj w Medjugorie
nawiedzanych. Zauwa¿yliœmy jednak
opustosza³e miasto i brak wiêkszej
iloœci zorganizowanych grup piel-
grzymkowych z ca³ego œwiata. Oczy-
wiœcie wszystko na skutek panuj¹-
cej w œwiecie pandemii korona
wirusa. Polskie grupy, choæ w niewiel-
kiej iloœci, jednak by³y obecne.

Pierwszy dzieñ pobytu, rozpoczê-
liœmy od pójœcia zorganizowan¹
grup¹ na Górê Objawieñ, rozwa¿aj¹c
i odmawiaj¹c wspólnie trzy czêœci
ró¿añca œwiêtego. Dotar³szy przed
figurê Matki Bo¿ej, oddaliœmy siê

indywidualnej modlitwie przepro-
wadzonej w absolutnym skupieniu
i ciszy. Po kilku minutach, modl¹c
siê zeszliœmy w okolice Niebieskiego
Krzy¿a, aby dalej uwielbiaæ Pana. 

Po tych wyj¹tkowych dla ka¿de-
go chwilach pojechaliœmy wys³u-
chaæ przejmuj¹cego œwiadectwa
Gorana – Chorwata, który prze¿yw-
szy swoje g³êbokie nawrócenie
i wyzwolenie z krzy¿owych uzale¿-
nieñ osiedli³ siê w Medjugorie, za³o¿y³
rodzinê i dzisiaj cieszy siê odzyska-
nym ¿yciem. Œwiadectwo to poru-
szy³o wiele serc, a na policzkach piel-
grzymów da³o siê zauwa¿yæ czêsto
sp³ywaj¹ce ³zy. 

Czeœæ popo³udniowa, ka¿dego
dnia oparta by³a na programie sta-
³ym: czyli wspólnej modlitwie ko-
ronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, posi³-
ku, czasie wolnym, nastêpnie od
godziny 17-tej uczestniczyliœmy
w bloku wieczornym w Sanktuarium
pod wezwaniem œw. Jakuba. 

Program w zale¿noœci od poszcze-
gólnych dni sk³ada³ siê na przemian: 
z jednej czêœci ró¿añca odmawianej
przed Eucharysti¹, Eucharystii, 
nastêpnie dalszych czêœci ró¿añca lub
adoracji Eucharystycznej, b¹dŸ
w pi¹tek z adoracji Krzy¿a. Ca³oœæ
koñczy³a siê ok. godz. 20. Warto do-
daæ, ¿e spora czêœæ pielgrzymów,
jeszcze po tych chwilach modlitwy
udawa³a siê na Podbrdo–Górê

Objawieñ lub na Krizevac pod Krzy¿,
by kontynuowaæ relacjê z Bogiem. 

Dziel¹c siê prze¿yciami z tych
momentów, wszystkie formy liturgii

MOJA REFLEKSJA Z MEDJUGORIE...
O. MAREK

ŒLEZIAK OCD



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nr 10 (2020) Str. 19N A  K A R M E L

pozostawia³y w nas g³êboki œlad.
Jednak dla wielu, wyj¹tkowym mo-
mentem modlitwy oprócz oczywiœ-
cie codziennej Eucharystii by³a piê-
knie inicjowana i prowadzona ado-
racja Pana Jezusa w Najœwiêtszym
Sakramencie.

Kolejne dni pielgrzymki spêdzi-
liœmy w podobnie duchowej at-
mosferze. Odwiedziliœmy Wspólnotê
B³ogos³awieñstw, gdzie wys³uchaliœ-
my piêknej i g³êbokiej katechezy

siostry Miriam. Tam te¿ odnowi-
liœmy przyrzeczenia chrzcielne
i dokonaliœmy aktu oddania siebie
i bliskich Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi, po czym udaliœmy siê do Wspól-
noty Cenacolo wys³uchaæ mocnych
œwiadectw dwóch m³odych ludzi. 

Podobnie zreszt¹ w kolejnym
dniu, gdzie przed po³udniem po-
szliœmy do Patryka i Nancy – ma³-
¿eñstwa, które prze¿ywszy g³êbokie
i wymowne nawrócenie zmieni³o
przede wszystkim swoje ¿ycie, ale
równie¿ miejsce pobytu z Kanady
na Medjugorie, aby jak sami powie-
dzieli byæ szczególnie blisko Maryi,
w miejscu które jak wierz¹ nawie-
dza sama.

Ju¿ od ponad dwudziestu lat,
Nancy i Patryk pomagaj¹ wielu lu-
dziom odnaleŸæ drogi do Boga,
udzielaj¹c siê na ró¿ne sposoby
w tym tak¿e charytatywnie. Wszys-
tkie œwiadectwa, które s³yszeliœmy
by³y niezwykle g³êbokie i pokaza³y,

¿e cz³owiek mo¿e pokonaæ ka¿de
przeciwnoœci, aby odnaleŸæ drogê
do Boga i ludzi. 

Oczywiœcie w pierwszej kolej-
noœci, ka¿de z nich by³o manife-
stacj¹ wielkiej mi³oœci Boga do
cz³owieka i jego mi³osierdzia wzglê-
dem nas. Znacz¹ce by³o tak¿e to, i¿
ka¿de z tych œwiadectw podkreœla³o
w naszym ¿yciu i drodze do Pana
ogromn¹ wagê sakramentów
(pokuty i pojednania, Eucharystii,
Kap³añstwa i Ma³¿eñstwa).

Po tych pierwszych dniach,
pe³nych wra¿eñ i us³yszanej treœci,
prze¿yliœmy w Medjugorie dzieñ
wyj¹tkowy. Spora czêœæ naszej
grupy pielgrzymkowej, g³ównie
osoby, które czu³y siê na si³ach uda³a
siê w œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a na
Krizewac Górê Krzy¿a, gdzie w nie-
dzielne przedpo³udnie sprawo-
wana by³a na szczycie Euchary-
stia. Pod¹¿aj¹c na Krizewac, wspólnie
rozwa¿aliœmy poszczególne stacje
drogi krzy¿owej. Mimo znacz¹cego
upa³u, wszyscy staraliœmy siê bardzo
g³êboko prze¿yæ ten czas. 

Celebruj¹cy Eucharystiê kap³an
z zakonu franciszkanów przypom-
nia³ o znaczeniu i roli Krzy¿a
w historii zbawienia i naszym co-
dziennym ¿yciu. Znamienne by³y

s³owa, i¿ w naszej pobo¿noœci, czê-
sto fascynujemy siê Jezusem w oder-
waniu od Krzy¿a. Przyj¹æ Jezusa bez
Krzy¿a – Jezus ,,tak”, krzy¿ „nie” –
po prostu siê nie da. Wracaj¹c do
miejsca zakwaterowania, bracia i sio-
stry dzielili siê duchowymi owocami
tego dnia. Widaæ by³o, ¿e ka¿dy jest
bardzo szczêœliwy z mo¿liwoœci, któ-

dokoñczenie na str. 20
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r¹ da³ nam Pan. Zw³aszcza, ¿e trze-
ba by³o tak¿e na tej drodze pokonaæ
nie jeden trud.

Nastêpny dzieñ pielgrzymki, do-
starczy³ nam kolejnych wra¿eñ
w czasie spotkania z Alin¹ – kobie-
t¹ pochodz¹ca z Litwy. Jej historia
¿ycia, równie¿ poruszy³a wiele serc.
Piêkne by³y s³owa nie tylko o na-
wróceniu i o odkryciu Boga we
w³asnym ¿yciu, ale tak¿e w odnie-
sieniu do czystoœci i ma³¿eñstwa,
o szukaniu woli Pana w codzienno-
œci, tak¿e w sprawach zawodowych
i rodzinnych. Œwiadectwo to by³o
niezwykle wymowne, zw³aszcza wo-
bec trendów panuj¹cych w wspó³-
czesnych czasach.

Kolejne godziny tego dnia prze-
¿yliœmy rekreacyjnie, wœród piêk-
nej przyrody, jeziora i wodospadów,
gdzie czêœæ z nas skorzysta³a z mo¿-
liwoœci k¹pieli w piêknej scenerii.
Po czym wróciliœmy do hotelu na
posi³ek i udaliœmy siê do Sanktua-
rium na blok modlitewny. Myœla-
³em wówczas, ¿e bêdzie to ju¿ ra-
czej ostatni akt naszej wspólnotowej
modlitwy przed zbli¿aj¹cym siê na-
stêpnego dnia powrotem do Polski.
Jednak mi³ym akcentem by³a ini-
cjatywa sporej grupy osób, aby
jeszcze raz noc¹, udaæ siê na górê
objawieñ i pok³oniæ siê Maryi,
zawierzyæ Jej wstawiennictwu spra-
wy, które ka¿dy z nas nosi³ w swoim
sercu. Okaza³o siê, ¿e nie byliœmy
sami w tym postanowieniu. Da³o siê
ju¿ zauwa¿yæ coraz wiêksz¹ iloœæ
osób przybywaj¹ca do Medjugorie.
Mimo wszystko, ka¿dy z nas odna-
laz³ swoje miejsce i chwilê, ¿eby
jeszcze raz przemodliæ wszystkie
swoje sprawy.

Prze¿ywszy tych kilka, piêknych
dni nadszed³ czas po¿egnania z tym
wyj¹tkowym miejscem. Przez Chor-
wacjê, gdzie sprawowaliœmy Eucha-
rystie w kolejnym urokliwym zak¹t-
ku, dalej korzystaj¹c przez chwilê
z uroków morza, udaliœmy siê do
S³owenii, Austrii i Czechy po czym
wróciliœmy do Polski.

Z ca³¹ pewnoœci¹ pielgrzymka
do Medjugorie zostawi³a w jej uczest-
nikach bardzo wiele duchowych
wra¿eñ. Da³o siê je us³yszeæ z ró¿-
nego rodzaju rozmów, mo¿na to
by³o zauwa¿yæ po zachowaniach

ludzi i twarzach na których widnia³
uœmiech i pokój. 

Czas ten by³ okresem wyj¹tko-
wym. Mo¿na go te¿ odebraæ w ka-
tegoriach ogromnej ³aski ze wzglê-
du na sytuacjê panuj¹c¹ na œwiecie.

W normalnych okolicznoœciach miej-
sce to by³oby wype³nione ogromn¹
iloœci¹ ludzi. Natomiast my zasta-
liœmy je prawie kompletnie opusto-
sza³e. Jednak sprzyja³o to atmosferze
modlitwy, refleksji, skupieniu i ci-
szy, tak aby ka¿dy, móg³ w abso-
lutnym komforcie spotkaæ siê Bo-
giem.

Myœlê, ¿e warto odnieœæ siê jesz-
cze do jednego faktu. Stanowiliœmy
zró¿nicowan¹ wspólnotê osób, z ró¿-
nych miejsc, œrodowisk, terenów
Polski. Z Przemyœla byliœmy bodaj
najliczniejsz¹ grup¹. To wszystko
mia³o wp³yw na bogactwo klimatu
panuj¹cego w naszej autokarowej
rodzinie, która bardzo ¿ywo dzieli³a
siê doœwiadczeniem wiary wyra¿a-
nej w ró¿nych jej formach. Ca³y ten
okres, nie tylko sam pobyt w Me-
djugorie, ale tak¿e podró¿, by³ piê-

knym czasem nieustannej z serca
p³yn¹cej modlitwy. Ubogacanej
przez doœwiadczenie religijne po-
szczególnych osób. 

Du¿y wk³ad w atmosferê i na-
stawienie odegra³a tak¿e nasza Pani

przewodnik- Karolina, która dba³a
niemal¿e o ka¿dy szczegó³ nasze-
go pielgrzymowania. Nie tylko
w kwestiach organizacyjnych, ale
tak¿e duchowych. Wielki szacunek
i podziêkowanie z naszej strony
wobec Niej.

Tegoroczna pielgrzymka do Me-
djugorie, choæ organizowana w tru-
dzie i z ró¿nego rodzaju komplika-
cjami wywo³anymi przez pandemiê
w koñcu dosz³a do skutku. By³a ona
czasem wyj¹tkowy. Bardzo obficie
prze¿ytym. Sk³adamy za to dobre-
mu Bogu i Jego Œwiêtej Matce wielkie
podziêkowanie i wyra¿amy wdziê-
cznoœæ. Jeszcze raz, zawierzaj¹c siê
Jej opiece i wstawiennictwu. Maryjo
Królowo Pokoju! – módl siê za nami.
Amen.

fot. br. Józef
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organizowane przez w³adze
miasta uroczystoœci rozpoczê³y

siê o godz. 16:00 od uroczystej
Mszy œw. w intencji Ojczyzny oraz
bohaterów poleg³ych w czasie
II Wojny Œwiatowej.

W naszej œwi¹tyni zgromadzili
siê przedstawiciele lokalnych w³adz

Z

MSZA ZA OJCZYZNÊ I UROCZYSTOŒCI

PIERWSZOWRZEŒNIOWE W PRZEMYŒLU

wszystkich szczebli na czele z pre-
zydentem miasta Wojciechem Baku-
nem, przewodnicz¹cym rady mia-
sta Maciejem Kamiñskim, wicesta-
rost¹ powiatu Markiem Kud³¹ oraz
marsza³kiem województwa Piotrem
Pilchem.

Byli obecni tak¿e przedstawi-
ciele wojska, s³u¿b mundurowych,

czwartek, 17 wrzeœnia 2020 r., w Przemyœlu
uroczyœcie obchodzono Œwiatowy Dzieñ Sybiraka

oraz upamiêtniono 81. rocznicê sowieckiej napaœci na
Polskê. Te trudne
wydarzenia z 1939 r.
ci¹gle gromadz¹ wie-
lu mieszkañców mia-
sta na wspólnej mo-
dlitwie i zadumie
nad histori¹ naszej
Ojczyzny, ale moty-
wuj¹ tak¿e do dzia³añ
na rzecz jej rozwoju,
a przede wszystkim
krzewienia to¿samoœ-
ci i mówienia o naj-
nowszej historii.

Uroczystoœci roz-
poczê³a Eucharystia
sprawowana o godz.
16:00 w dawnym koœciele garnizonowym u Ojców
Karmelitów Bosych. Modlitwie przewodniczy³ ks. pra³.
Jan Mazurek, kapelan Zwi¹zku Sybiraków Od-

dzia³ w Przemyœlu, a homiliê wyg³osi³ ks. pra³. Stani-
s³aw Czenczek, wiceoficja³ S¹du Metropolitalnego
w Przemyœlu i kapelan harcerzy.

W homilii kazno-
dzieja mówi³ o tym,
¿e coroczne obcho-
dy Dnia Sybiraka
zawsze maj¹ cel, któ-
rym jest wspólna
modlitwa. – Dlatego
dzisiaj przychodzi-
my do koœcio³a, aby
Panu Bogu dziêko-
waæ za przetrwanie
tych strasznych wy-
darzeñ, modliæ siê
za ofiary poleg³ych
w czasie wojny i wy-
wózek na Sybir,
i dziêkowaæ za nasz¹
dzisiejsz¹ wolnoœæ

od wojny i deportacji, i za woln¹ Ojczyznê – powie-
dzia³ ks. pra³. Czenczek.

za: Radio ,,FARA”

kombatantów, organizacji strzel-
ców i harcerzy. Mszy przewod-
niczy³ i wyg³osi³ homiliê nasz prze-
or, o. Krzysztof Górski w asyœcie ks.
pra³ata Stanis³awa Czenczka, ka-
pelana œrodowisk niepodleg³oœcio-
wych oraz ks. Tadeusza Bia³ego.
W homilii podkreœli³ godny do naœ-
ladowania przyk³ad mi³oœci do Mat-
ki Ojczyzny, wyp³ywaj¹cy z 4 przy-
kazania, a tak¿e koniecznoœæ budo-
wania jednoœci na zgodzie i zaan-
ga¿owaniu we wspólne dobro na-
szego kraju.

o. Andrzej M. Cekiera OCD

OBCHODY DNIA SYBIRAKA
I  81. ROCZNICY SOWIECKIEJ NAPAŒCI NA POLSKÊ

w
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Cz³onkowie Zwi¹zku Sybiraków w Przemyœlu
i Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku

z g³êbokim ¿alem ¿egnaj¹ nieod¿a³owanej pamiêci Kolegê

urodzonego w 1925 roku.
Wiêzieñ £agrów Syberyjskich.

Aresztowany 25.08.1944 r. i skazany z art. 64 i 76. Osadzony
w wiêzieniu w Miñsku nastêpnie od 1946 r. do 1949 r. – Gorki.

Od 1949 do 1952 r. Karaganda budowa oœrodka górniczego
w Czurbajmura. Od 25.03.1952 r. przebywa³ w Krasnojarskim Kraju.

Do Polski powróci³ w grudniu 1955 r.
Odznaczony Krzy¿em Zes³añca Sybiru i Odznak¹ Honorow¹ Sybiraka.

Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê w dniu 26 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:0 wyprowadzeniem z kaplicy Cmentarza G³ównego

na miejsce wiecznego spoczynku.
Msza œw. ¿a³obna odprawiona by³a w dniu 26 sierppnia 2020 r.

o godz. 8:00 w koœciele Karmelitów Bosych w Przemyœlu.

    Roz³¹ka Jest Naszym Losem – Spotkanie Nasz¹ Nadziej¹

Rodzinie Zmar³ego
sk³adamy wyrazy wspó³czucia

Spoczywaj w spokoju
Zarz¹d Oddzia³u

Zwi¹zku Sybiraków

œp.  Eugeniusza Egierd

naszej parafii dzia³aj¹ cztery
ró¿e ró¿añcowe. Ich po-

s³uga jest bardzo ewangeliczna.
Sam Jezus mówi o modlitwie po-
dejmowanej w ukryciu, gdy¿ Oj-
ciec widzi w ukryciu. To zna-
czy, ¿e Bóg szczególnie ceni czy-
ny, które s¹ podejmowane dla
Niego i ze wzglêdu na Niego.
Nie s¹ podejmowane dla pochwa-
³y, uznania, docenienia. Uczest-
nictwo we wspólnocie ¯ywe-
go Ró¿añca to bardzo pokona,
dlatego tak owocna pos³uga
dla parafii, Koœcio³a i Ojca œwiê-
tego.

Niebawem, 7 paŸdziernika bê-
dziemy prze¿ywali wspomnienie
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Te-
go dnia, w czasie Eucharystii
o godz. 18.00 w naszym koœcie-
le spotkaj¹ siê cz³onkowie ¯y-
wego Ró¿añca. Ka¿da z Ró¿ otrzy-
ma ró¿aniec przywieziony z Wa-
tykanu i pob³ogos³awiony przez
papie¿a Franciszka. Jako pierw-
sze bêd¹ goœciæ ró¿añce w swych
domach zelatorki poszczegól-

...NA RÓ¯AÑCU PROŒ
w

nych Ró¿. Po miesi¹cu ró¿aniec
trafi do kolejnych osób. Przeka-
zywany bêdzie w trakcie zmiany
tajemnic w pierwsz¹ niedzielê
miesi¹ca.

W Ró¿ach brakuje do „komp-
letu” kilku osób, które podjê³y-
by misjê cichej, pokornej mod-
litwy, któr¹ papie¿ Jan Pawe³ II

nazywa „Ewangeli¹ opowiadan¹
przez Maryjê”.

Zapraszamy zatem osoby, któ-
rym bliska jest duchowoœæ ma-
ryjna, szczególnie modlitwa ró¿añ-
cowa. Spraw i wydarzeñ do omo-
dlenia jest bez liku.

o. Krzysztof Górski OCD
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JUBILEUSZ S. HIACYNTY OCD
CZUWAJ USTAWICZNIE ...

ubileusz 65-lecia profesji
zakonnej siostry HIA-

CYNTY od Matki Bo¿ej Fa-
timskiej OCD (Korzuch)
z klasztoru przemyskiego
sióstr Karmelitanek Bosych.

W dniu 8 wrzeœnia, w œwiêto
Narodzenia Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny, siostra Hiacynta
od Matki Bo¿ej Fatimskiej, po
szeœædziesiêciu piêciu latach
w rodzinie Mniszek Bosych
Zakonu Najœwiêtszej Maryi
Dziewicy z Góry Karmel, odno-
wi³a swoje œluby zakonne. Uro-

czystej Mszy Œwiêtej przewod-
niczy³ przeor o. Krzysztof Górski
OCD, a koncelebrowali o. Syl-
wester Potoczny i o. Karol Mo-
rawski.

Ta podnios³a uroczystoœæ by³a
zewnêtrznie bardzo skromna,
w koœciele trwa bowiem remont,
a z powodu pandemii nie mog³a
przyjechaæ ze Œl¹ska rodzina ju-
bilatki.

W homilii o. Krzysztof na-
wi¹za³ do czytanego w tym dniu
rodowodu Jezusa ((Mt 1, 1-16.
18-23), a w oryginale „ksiêgi ro-
dowodu Jezusa”, w której – ja-

ko wszczepieni w drzewo gene-
alogiczne Jezusa – jesteœmy za-
pisani my i jest te¿ zapisana sio-
stra Hiacynta.

Za jej wiarê, wiernoœæ Bogu,
mi³oœæ i ofiarê w imieniu wszyst-
kich obecnych podziêkowa³ Bogu
i siostrze Hiacyncie.

Po homilii jubilatka odnowi³a
swoje œluby zakonne pos³uszeñ-
stwa, czystoœci i ubóstwa, a na
ofiarowanie przekaza³a na rêce
celebransa pal¹c¹ siê lampkê oliw-
n¹, symbol swego oddania siê
Bogu przez modlitwê i ofiarne

czuwanie, by wype³niæ we wszyst-
kim wolê Bo¿¹. Lampka spo-
czywa³a do koñca Mszy Œwiêtej
na o³tarzu.

Na zakoñczenie liturgii ce-
lebrans powiedzia³: Droga siostro
jubilatko, na zakoñczenie uroczy-
stej liturgii przyjmij tê p³on¹c¹
lampkê oliwn¹, znak twojej usta-
wicznej wiernoœci ³asce kontempla-
cyjnego powo³ania. Niechaj nigdy
nie zabraknie w twoim sercu oliwy
modlitwy, która podsyca ogieñ
mi³oœci. Jako rozwa¿na dziewica
czuwaj ustawicznie w oczekiwaniu
na Oblubieñca, a¿ do chwili, w któ-
rej On sam wezwie Ciê, abyœ po-
dzieli³a Jego chwa³ê w zgroma-
dzeniu œwiêtych. Niechaj bêdzie ci
przyk³adem Najœwiêtsza Dziewica
Maryja i niech ca³e twoje ¿ycie, up³y-
waj¹ce w nieustannym uwielbianiu
Boga, stanie siê w Koœciele usta-
wicznym wyœpiewywaniem rados-
nego „Magnificat”.

Nastêpnie – podczas œpie-
wu hymnu CIEBIE BOGA
WYS£AWIAMY – celebrans

podszed³ do kraty i wrêczy³ ju-
bilatce lampkê. Potem odczyta³
tekst B³ogos³awieñstwa Papie-
skiego i udzieli³ b³ogos³awieñ-
stwa jubilatce i uczestnicz¹cym
w uroczystoœci.

tekst i fot.
Alicja K. OCDS

J
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B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski,
Pan z Tob¹, b³ogoslawiona jesteœ
miêdzy niewiastami (£k 1,28).

prost i akurat z tego w³aœ-
nie powodu, ¿e w wieku

XVII wkroczyli do Polski Szwe-
dzi, nikt w naszym kraju w wo-
dzie nie uton¹³. Ale czasy te –mo-
¿e pod wp³ywem tytu³u powieœci
Sienkiewicza – nazywa siê pow-
szechnie potopem. Bo s¹ s³owa-
-symbole, które lepiej oddaj¹ rze-
czywistoœæ ni¿ naukowe opisy.
Patrz¹c w dzieje Europy, raz po
raz mówi siê zreszt¹ o jakimœ zale-
wie. W œredniowieczu prze¿ywa³a
Europa zalew Mongo³ów. PóŸniej
przez kilka wieków trwa³y próby
zalania œwiata chrzeœcijañskiego
przez wyznawców Mahometa,
których politycznym i zbrojnym
ramieniem by³o pañstwo tureckie.
Ostateczn¹ tam¹ temu zalewowi
sta³o siê zwyciêstwo wiedeñskie
Sobieskiego. Ci, którzy dzisiaj w ja-
kikolwiek sposób pracuj¹ nad tym,
aby œwiat nie zosta³ zalany, rozu-
miej¹, jakie powszechne przera¿e-
nie i lêk ogarniaæ musia³y w tam-
tym czasie ludzi œwiadomych, co
oznaczaæ mog¹ poddañstwo ducha
i codzienna niewola.

Modlitwa ró¿añcowa znana by³a
w Koœciele ju¿ od XIII w., od cza-
sów œw. Dominika. Ale dopiero
kiedy w niedzielê 7 paŸdzierni-
ka 1571 roku flota europejska Œwiê-
tej Ligi odnios³a zwyciêstwo nad
Pó³ksiê¿ycem pod Lepanto – dla
upamiêtnienia radoœci, jaka ogarnê³a
wtedy wszystkie chrzeœcijañskie
kraje katolickie – na dzieñ ten usta-
nowiono œwiêto Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej, które rych³o doczeka³o siê
upowszechnienia.

Czy dzisiaj jesteœmy w sytuacji
zagro¿enia? Czy dzisiaj mamy
powód przybli¿aæ siebie do Tej,
która we wszystkich objawieniach
ukazuje siê z ró¿añcem? Czy
mo¿na J¹ do siebie przybli¿yæ?

W doœæ uproszczonym wyk³a-
dzie kaznodziejskim mówi siê
niekiedy, ¿e w Matce Bo¿ej wie-
rz¹cy mê¿czyzna znajduje najdosko-
nalszy wyraz kobiecoœci, jakiej
poszukuje jego natura, a kobieta
– najwy¿szy i najbardziej idealny
wzór. Mam do tej wersji przed-
stawiania roli Matki Bo¿ej pewne
zastrze¿enia. Wydaje siê, ¿e ani

mê¿czyzna nie zachwyca siê kobie-
coœci¹ Matki Bo¿ej, ani wspó³cze-
sna kobieta nie szuka w Niej prze-
de wszystkim wzoru. Nasza dro-
ga do Matki Bo¿ej jest nieco inna.
Wynika z sytuacji nieustannie zbli-
¿aj¹cego siê zalewu, który przede
wszystkim zagra¿a. ani nie temu,
co dzisiejsze, ani nie temu, co pol-
skie, ani nie temu, co europejskie.

Ludzie niewierz¹cy zagro¿eñ
upatruj¹ ze strony mo¿liwej woj-
ny, dewastacji i zatrucia przyrody
czy ze strony nie daj¹cych siê
opanowaæ medycynie chorób na-
szego czasu. Wierz¹cy w Boga, wie-
rz¹cy w Boga Ukrzy¿owanego
i widz¹cy pod krzy¿em Syna sto-
j¹c¹ Matkê, przez wiarê wyczu-
waj¹, ¿e œmieræ Pana, Jego zmar-
twychwstanie i udzia³ w tych ta-
jemnicach Maryi – to tama przed
ca³kiem innym zalewem. Kto kie-
dykolwiek zmaga³ siê z niewielk¹
choæby morsk¹ fal¹, ten wie jak

ona od brzegu odpycha, oddala.
Rozumiemy – ale tylko w jêzyku,
w przekonaniu wiary – ¿e choæ-
by nawet œwiat zamieni³ siê nagle
w ziemiê pokoju, zgody, dobro-
bytu i wolnoœci wszystkich, pozosta-
nie zagro¿enie. Fala odpycha nas
od brzegu, na którym stoi czeka-
j¹cy Zbawiciel.

Nie kobietê najcudowniejsz¹
i najbardziej szlachetn¹ widzi
wierz¹cy mê¿czyzna w Maryi. Nie
wzór kobiecoœci widzi w Niej dzi-
siejsza kobieta. Razem – jedna-
kowo po mêsku i po kobiecemu
– widzi w Niej Matkê i Pomoc,
co w³aœciwie na jedno wychodzi.
Pomoc i Matka w losie cz³owieka,
z którym poza matk¹ idzie siê
tylko do najukochañszej osoby.
Pomoc i Matka w szarpaninie ¿y-
cia zewnêtrznego i rozterkach du-
cha. Pomoc i Matka w kleszczach
grzechu. Pomoc i Matka w choro-
bie, niepokoju, lêku, samotnoœci,
beznadziejnoœci.

Modlitwa ró¿añcowa przez Ni¹
wybrana. Czy mam wprost do
ró¿añca zachêcaæ? Podczas pew-
nego zebrania jeden z kap³anów
powiedzia³ biskupowi, ¿e nie jest
zdania, aby w dzisiejszym œwiecie
wskrzeszaæ organizmy obumar³e,
jak pobo¿ne stowarzyszenia, jak
ró¿aniec... Nie martwy to pieñ
ten ró¿aniec, ale drzewo, o któ-
rym w³aœciciel zapomnia³, ¿e ma
i  takie w swoim ogrodzie – tylko
zaniedbane.

Niech nas wszystkich ogarnie
myœl radosna. ObudŸmy w sobie
myœl o Matce Boskiej. Jak jest ko-
chaj¹ca, tak potê¿na; jak jest po-
tê¿na, tak cierpliwa i nie zra¿a siê
nami.

Koronkê ró¿añcow¹ poœwiêcon¹
miejmy przy sobie w domu, na
ulicy, w samochodzie, w tram-
waju. A kto mo¿e, niech zdecy-
duje siê na próbê. Mo¿e dozna
nawet smaku duchowego w mod-
litwie, która ka¿e – widz¹c histo-
riê Jezusa i Matki – powtarzaæ
Ojcze nasz i Zdrowaœ Mario?

B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski,
Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ
miêdzy niewiastami – powiedzia-
³em, jak prawdziwie w sobie my-
œlê i czujê, pragnê.

CDN

MATKA BO¯A WSPOMO¯YCIELKA
PRZEZ MODLITWÊ RÓ¯AÑCOW¥(5)

KS. JULIAN MICHALEC

Obraz Matki Bo¿ej Pompejañskiej
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ó³ wieku temu, 27 wrzeœnia
1970 r., papie¿ Pawe³ VI og³o-

si³ doktorem Koœcio³a wielk¹ mi-
styczkê hiszpañsk¹, Teresê od Je-
zusa, reformatorkê zakonu kar-
melitañskiego. By³o to wydarzenie
bezprecedensowe, bo wczeœniej ¿ad-
na kobieta nie otrzyma³a w Koœcie-
le tego tytu³u.

Rzeczywiœcie, decyzja œw. Paw-
³a VI by³a bardzo odwa¿na i da³a
ona pocz¹tek nowej epoce. Dziœ
kobiety stanowi¹ 9% Doktorów Koœ-
cio³a, bo jest ich 4 w grupie 36.
œwiêtych przyozdobionych tym za-
szczytnym tytu³em. Sam Pawe³ VI
w tydzieñ po doktoracie œw. Tere-
sy od Jezusa og³osi³ doktorem Koœ-
cio³a œw. Katarzynê ze Sieny, a œw.
Jan Pawe³ II przyzna³ ten tytu³ œw.
Teresie od Dzieci¹tka Jezus. Z ko-
lei Benedykt XVI przyozdobi³ tytu-
³em doktorskim œw. Hildegardê
z Bingen.

Pamiêtam jak 25 lat temu, tj.
w 1995 roku, œwiêtowaliœmy
w naszym zakonie srebrny jubile-
usz doktoratu œw. Teresy od Jezu-
sa, naszej matki (bo tak j¹ w Kar-
melu nazywamy). Dzia³o siê to
akurat w roku, w którym kobieta,
jej godnoœæ i jej misja w Koœciele
i w œwiecie by³y przedmiotem szcze-
gólnej refleksji z racji roku kobiety
og³oszonego przez ONZ, kiedy to
sam œw. Jan Pawe³ II napisa³ swój
pamiêtny List do kobiet, mówi¹c
w nim m.in., ¿e Koœció³ na prze-
strzeni wieków pozna³ w pe³ni
geniusz kobiety, a to dziêki wielkim
niewiastom, które wywar³y istotny
i dobroczynny wp³yw na swoje
czasy. Wœród tych niewiast Jan
Pawe³ II przywo³a³ te¿ imiê. Te-
resy od Jezusa.

W nauce tej¿e œwiêtej, zwanej
potocznie Teres¹ Wielk¹ (w od-
ró¿nieniu od œw. Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus, zwanej Ma³¹) znaj-
duj¹ siê bowiem bardzo wyraziœcie
okreœlone elementy dotycz¹ce
pos³annictwa kobiety w Koœciele
i w œwiecie. Mo¿na nawet mówiæ
o terezjañskiej koncepcji roli ko-

biety w spo³ecznoœci zarówno ekle-
zjalnej, jak i ludzkiej, ale nie
mo¿na tego czyniæ w œwietle dzi-
siejszych perspektyw feministy-
cznych, zara¿onych liberalizmem
i konsumpcjonizmem. Sk¹din¹d,
otwarta na g³os Ducha Œwiêtego –
a jest to szczególna cecha œwiêtych
– uprzedzi³a ona czasy i wbrew

powszechnie panuj¹cym w XVI
wieku opiniom, nie tylko odkry³a
i doskonale wype³ni³a – jako ko-
bieta – szczególn¹ misjê, jak¹ Bóg
j¹ obdarzy³, ale wiêcej, w Pismach
swoich pozostawi³a nam wspania³e
i ci¹gle aktualne s³owa dotycz¹ce
miejsca kobiety w Koœciele i w œwie-
cie. Pomyœlmy np. o tym, ¿e my,
karmelici bosi, jako jedyny zakon
w Koœciele odwo³ujemy siê do niej
jako do Matki, bo reformuj¹c Kar-
mel, sta³a siê Matk¹ nowej jego
ga³êzi. Mamy owszem Ojca – œw.
Jana od Krzy¿a, którego sama po-
zyska³a do dzie³a reformy, ale – jak
¿aden inny zakon – mamy te¿
Matkê... I dokona³a ona tak
wielkiego dzie³a reformy w cza-
sach, w których kobietom naka-
zywano zarówno w Koœciele, jak
i w ludzkiej spo³ecznoœci raczej

milczeæ... Teresie nie zabroni³
jednak zabieraæ g³osu nawet srogi
inkwizytor, który wykreœli³ z jej
Pism chocia¿by nastêpuj¹ce s³owa:
„M¹dry teolog niech siê temu nie
dziwi, jakoby to by³y rzeczy niepo-
dobne, ale niech siê zdobywa na
wiarê i niech siê upokarza i uzna,
¿e Pan mocen jest daæ, i nieraz
mo¿e daje wiêcej œwiat³a ubogiej
jakiej starej kobiecinie, ni¿ jemu
z ca³¹ nauk¹ jego”. Wbrew pr¹-
dom swej epoki, Teresa od Jezusa,
modl¹c siê do swego Pana i Mi-
strza, snu³a miêdzy innymi nastê-
puj¹ce refleksje: „Gdyœ jeszcze
mieszka³ na tej ziemi, nie gardzi-
³eœ, Panie, niewiastami, które gar-
nê³y siê do stóp Twoich; przeciw-
nie, z wielk¹ dobroci¹ je przyjmo-
wa³eœ”. Okreœla³a ona sam¹ siebie
jako „nieuczon¹”, mówi¹c wprost, ¿e
by³a „dos³ownie jak te papugi, któ-
re potrafi¹ mówiæ, a które nie
umiej¹c nic nad to, czego je wyu-
czono, wci¹¿ to samo powtarzaj¹”.
Zna³a doskonale swe kobiece
uwarunkowania, dlatego nie wsty-
dzi³a siê napisaæ, ¿e „natura nie-
wieœcia jest s³aba, a mi³oœæ w³as-
na, panuj¹ca w kobietach, bardzo
subtelna”.

Teresa pozostawa³a zawsze ko-
biet¹. Nie wstydzi³a siê – dla przy-
k³adu – opowiadaæ, jak w m³o-
doœci dba³a o swoje piêkno, lubi³a
siê „stroiæ i u¿ywaæ pachnide³,
dbaæ o utrzymanie r¹k i trefienie
w³osów”. A i w wieku podesz³ym,
brat Juan de la Miseria, który na-
malowa³ jej portret, us³ysza³ z jej
ust s³owa, w których objawi³a siê
ca³a kobiecoœæ Teresy: „Niech ci
to Bóg wybaczy, bracie Janie, ¿e
namalowa³eœ mnie tak brzydk¹
i zgrzybia³¹”. Na kilka miesiêcy
przed œmierci¹, 17 marca 1582 r.,
Teresa napisa³a do jednej ze wspó³-
sióstr: „Ju¿ nie jestem dobra do
niczego. Przestraszy³aby siê siostra
gdyby zobaczy³a jak bardzo sta³am
siê stara i brzydka”. I ta jej – po-
wiedzia³bym – „kobieca normal-
noœæ” nie przeszkadza³a jej byæ
osob¹ szczególnie zaanga¿owan¹
duchowo, przyjació³k¹ œwiêtych,
jak chocia¿by Jana od Krzy¿a, Pio-
tra z Alkantary czy Jana z Awila,

GENIUSZ KOBIECY
ŒW. TERESY WIELKIEJ

P

Powy¿szy obraz œw. Teresy od Jezu-
sa by³ u nas do koñca lat 70. obrazem central-
nym w g³ównym o³tarzu

dokoñczenie na str. 26
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ale przede wszystkim przyjació³k¹
Chrystusa, którego nazywa³a swym
Panem, Królem, Oblubieñcem, Mi-
³osierdziem, Najwy¿szym Dobrem
i Najwy¿sz¹ Prawd¹.

Teresa by³a pokorna, chodzi³a
w prawdzie przed Bogiem i przed
ludŸmi, bo przekona³a siê – jak
sama wyzna³a – ¿e „Bóg jest
prawd¹ najwy¿sz¹, a pokora ni-
czym innym nie jest, jeno cho-
dzeniem w prawdzie”. I chodz¹c
w prawdzie, potrafi³a sporz¹dziæ
fachowy kontrakt kupna-sprze-
da¿y, zainwestowaæ pieni¹dze, per-
traktowaæ z biskupami, podejmo-

waæ i prowadziæ praktyki dyploma-
tyczne na dworze królewskim czy
w urzêdach Stolicy Apostolskiej.
Ale umia³a te¿ ugotowaæ zupê czy
przekazaæ przepis kuchenny. Umia-
³a „znaleŸæ Chrystusa tak¿e wœród
garnków”, potrafi³a udzieliæ rady,
czym leczyæ ró¿norakie dolegli-
woœci oraz wykonywa³a artystyczne
dzie³a haftu.

By poznaæ jej zaradnoœæ ¿y-
ciow¹ wystarczy przeczytaæ Ksiêgê
Fundacji lub bogaty zbiór listów,
wydanych w ostatnich latach tak¿e
po polsku w Wydawnictwie Kar-
melitów Bosych w Krakowie, w t³u-
maczeniu zmar³ego niedawno
o. Jana Efrema Bieleckiego. Z dru-
giej jednak strony, chodz¹c w praw-
dzie i wspó³pracuj¹c z ³ask¹, nie

maj¹c ¿adnego teologicznego wy-
kszta³cenia, napisa³a ona dzie³a,
które stanowi¹ per³y chrzeœcijañ-
skiej literatury mistycznej, a swoje
duchowe córki – siostry karmeli-
tanki bose – napomina³a, aby „nie
okazywa³y siê niewiastami, ale by³y
jak mê¿owie odwa¿ne”. S¹dzê, ¿e
ka¿da kobieta, siêgaj¹c do jej Pism,
mog³aby znaleŸæ wiele œwiat³a i po-
mocy w realizacji swego ¿yciowego
powo³ania, bo Teresa od Jezusa
stanowi naprawdê szczególny wy-
raz „kobiecego geniuszu”, potwier-
dzonego nieomyln¹ pieczêci¹ Koœ-
cio³a, wyra¿on¹ w nadaniu jej, jako
pierwszej w historii kobiecie, naj-
wy¿szego tytu³u doktora przed pó³-
wieczem.

o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD

GENIUSZ KOBIECY ...
dokoñczenie ze str. 25

Pierwsza Komunia Œwiêta
w naszym   koœciele
20 wrzeœnia 2020 r.

Studio Foto Video;   Rafa³ Niebieszczañski, ul. Biskupa Glazera 10, Przemyœl, tel. 606712907
www.niebieszczanski.com   FB

Na fotografii oprócz Dzieci Pierwszokomunijnych: o. Andrzej Szewczyk OCD oraz s. Dorota Burczyk CSSMA
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Œp. kard. Marian Jaworski (zm.
5.09.2020) by³ wielkim czcicielem
Matki Bo¿ej Szkaplerznej – przy-
pomnia³ o. dr hab. Szczepan Praœ-
kiewicz OCD, relator Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzy-
mie. Zakonnik zwróci³ uwagê
w swoim wspomnieniu zamiesz-
czonym na karmel.pl na zwi¹zki
by³ego metropolity lwowskiego
z Karmelem Terezjañskim.

O. Praœkiewicz przyzna³, ¿e
mia³ stycznoœæ z kard. Jaworskim
przede wszystkim w latach 1999–
–2019. Wspomnia³ w szczególnoœci
wizytê hierarchy w karmelitañskim
klasztorze w Czernej, gdy 16 lip-
ca 2001 r. celebrowa³ on tam uro-
czyst¹ sumê odpustow¹.

Wed³ug o. Szczepana, kardyna³
by³ wielkim czcicielem Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej, czczonej w kar-
melitañskim, berdyczowskim san-
ktuarium jako „Królowa i Ozdoba
Stepów Ukrainy, wzgórz Podola
i Wo³yñskich lasów, przecudowna
w szkaplerznym obrazie Maryja”.
Zauwa¿y³, ¿e dziêki poparciu i li-
stowi postulacyjnemu kard. Ja-
worskiego Kongregacja Kultu Bo-
¿ego i Dyscypliny Sakramentów
pozwoli³a w 1998 r. na rekoronacjê
kopii berdyczowskiego obrazu,
poœwiêconego wczeœniej w Krako-
wie przez Ojca Œwiêtego. Tak¿e
dziêki kardyna³owi liturgiczna

agenda ³aciñskiego Koœcio³a na
Ukrainie zamieœci³a przedruk czer-
neñskiej nowenny szkaplerznej
i modlitwy do œw. Rafa³a Kali-
nowskiego, dostosowanych do sy-
tuacji berdyczowskiej. Poparciu
kardyna³a zawdziêczaæ te¿ nale¿y
to, ¿e, przed berdyczowsk¹ ikon¹
szkaplerzn¹ w 2001 r. sprawowa³ pier-
wsz¹ Eucharystiê na ziemi ukraiñ-
skiej, na kijowskim aerodromie
„Czajka” Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.

O. Praœkiewicz przypomnia³, ¿e
od 1950 r. zmar³y duchowny by³ pe-
nitentem karmelity bosego, œp.

o. Cherubina Pikonia (1921–2003).
„Widzia³ w nim cennego kierow-
nika duchowego, prowadz¹cego go
na szczyty doskona³oœci ewan-
gelicznej w duch karmelitañskiej
szko³y doskona³oœci” – stwierdzi³
autor wspomnienia. Jak zaznaczy³,
zmar³y kardyna³ sta³ siê orêdow-
nikiem wprowadzenia sprawy bea-
tyfikacyjnej o. Cherubina. „Bêd¹c
z ostatni¹ chyba swego ¿ycia cele-
br¹ u bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej z racji dnia ¿ycia
konsekrowanego, 2 lutego 2020 r.,
rozda³ wszystkim w refektarzu
klasztornym obrazek o. Cherubina,
a do o. Grzegorza Irzyka, ówczes-
nego przeora wadowickiego klasz-
toru karmelitañskiego, wypowie-
dzia³ o nim wiele s³ów uznania” –
– podkreœli³ zakonnik.

Karmelita wskaza³ te¿ na zwi¹-

zki kard. Mariana Jaworskiego
z karmelitankami bosymi z klasz-
toru kaliskiego. „Prawie 20 lat te-
mu kardyna³ odwiedzi³ ich klasztor
wraz z biskupem pomocniczym
Marianem Buczkiem, popiera³ sta-
rania o powrót sióstr do Lwowa,
gdzie spotyka³ siê ze œp. s. El¿-
biet¹ – Kazimier¹ Wa¿n¹ (zm.
2009 r.), mniszk¹ klasztoru kalis-
kiego, podejmuj¹c¹ podró¿e na
Ukrainê w celu tej refundacji. Przy-
j¹³ te¿ we Lwowie o. Mariusza
Jaszczyszyna, wspomagaj¹cego
siostry w staraniach, które jednak
z ró¿nych niezale¿nych przyczyn
sta³y siê bezowocne” – wyjaœni³.
Podkreœli³, ¿e kard. Jaworski by³
czytelnikiem klasyki karmelitañ-
skiej, zw³aszcza dzie³ mistyków
karmelitañskich, a tak¿e pism filo-
zoficznych œw. Teresy Benedykty

od Krzy¿a. „W rozmowach czyni³
aluzje do jej korespondencji z filo-
zofem Romanem Ingardenem, pro-
fesorem Uniwersytetu Lwowskie-
go. Niekiedy przyje¿d¿a³ do naszej
kurii prowincjalnej w Krakowie,
spotyka³ siê ze œp. o. Benignusem
Wanatem i nabywa³ nowe ksi¹¿-
ki w naszym Wydawnictwie” –
doda³.

„Dziœ, gdy œmieræ zabra³a ks.
kardyna³a Mariana spoœród ¿yj¹-
cych na ziemi, towarzyszy mu na-
sza wdziêczna modlitwa o ¿ycie
wieczne, by ze œwiêtymi Karmelu
i Maryj¹ móg³ kontemplowaæ Bo¿e
Oblicze przez ca³¹ wiecznoœæ” –
– zapewni³ na koniec karmelita.

https://ekai.pl/o-praskiewicz-ocd-kard-
jaworski-byl-wielkim-czcicielem-matki-
bozej-szkaplerznej/

ŒP. KARD. MARIAN JAWORSKI
WIELKI CZCICIEL

MATKI BO¯EJ SZKAPLERZNEJ

Poœwicenie obrazu przez Jana Pawa
II w koœciele œw. Jadwigi w Krakowie
(9.VI.1997 r.). Fot. Arturo Mari
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ORGANIŒCI PRZEMYSKIEGO KARMELU

Jak co miesi¹c od 2006 r.
(a po œmierci o. Bronis³a-

wa) uk³adam kalendarz do
gazetki i zrodzi³a siê re-
fleksja, ¿e jest zapis w ka-
lendarzu liturgicznym, i¿
„w roku 2006 zmar³ Br.
Brokard od Najœw. Serca
Jezusa (Krupnik)”. A jeœli
Br. Brokard to moja pa-
miêæ powêdrowa³a do koñ-
ca lat 50-tych. Ten¿e Brat

oprócz pos³ugiwania jako zakrystianin w czasie
prze³o¿eñstwa œp. O. Bogus³awa WoŸnickiego
OCD, by³ organist¹. Ka¿dy z ministrantów (a by³o
nas ok. 20-tu) mia³ zaszczyt kalikowania (wpompo-
wywania powietrza w fisharmoniê). Pomoc by³a niezbêd-
na bo Brat mia³ schorzenie nóg. W kolejnych latach
by³o ju¿ u³atwienie bo zamontowano dmuchawê.

A jeœli ju¿ mowa œp. Br. Brokardzie jako organiœcie
to warto odnotowaæ, ¿e od pocz¹tku lat 60-tych or-
ganist¹ by³ œp. W³adys³aw GRADOWSKI, który
tê funkcjê pe³ni³ do drugiej lat 70-tych... Kolejnym
organist¹ przez wiele lat by³ œp. Franciszek £APKA
tzn. od 1981 do 1993 r. Od 1993 r. nasta³a d³u¿sza pos³uga
p. Ryszarda WACHTY – do roku 2009. Po nim orga-
nist¹ by³ p. Krzysztof SAJ, natomiast od 2011 r. tê rolê
spe³nia³ p. Tobiasz WALCZAK, korzystaj¹cy wielo-
krotnie z zastêpstwa Les³awa ¯ó³tego i Piotra Piase-
ckiego... a obecnie, po wielu miesi¹cach vacatu, jest nim
Pawe³ WITYK z czego bardzo siê cieszymy...

Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e wielokrotnie wype³nia³
vacat organisty œp. Antoni Sander – solista chóru,
aktor „Fredreum”, ceniony pedagog, dyrektor w Zes-
pole Szkó³ Mechanicznych w Przemyœlu oraz Maciej
Stec – chórzysta – wk³adowca (anglista) na rzeszow-
skiej Politechnice.

Od roku 1946 do 1993 dzia³a³ nieprzerwanie chór
„B³êkitni”, który œpiewa³ na cotygodniowych Mszach
œw. w jêzyku ³aciñskim (oprócz wakacji) i nieprzerwanie
akompaniowa³a chórowi œp. prof. Stefania EBERLE
a jako „awaryjni” zastêpcy to prof. Danuta Iglantowicz
czy wspomniany prof. Antoni Sander.

Obecny chór korzysta(³) z uprzejmoœci etatowych
organistów chocia¿ wspó³pracuj¹(owa³y) te¿ z nami Panie
Anna Hop i Ewa Ÿrebiec.

Tytu³em informacji podam, ¿e dowiadywa³em siê
kto by³ organist¹ w latach 1946 do 1952 i nie uda³o siê
rozwik³aæ tê niewiadom¹. A mo¿e ten tekst pomo¿e...?

„Prze³omowym” momentem na
chórze by³o pojawienie siê organów
elektronicznych przy koñcu lat 70-tych
za spraw¹ chórzysty œp. Sylwestra
Parola, którego rodzina mieszka-
j¹ca w Belgii zorganizowa³a darowiz-
nê na rzecz Karmelitów od Polonii
belgijskiej...

Ps. Oczywiœcie ten tekst nie jest kompletny (brak materia³ów) ale gdyby
zainspirowa³ kogoœ do uzupe³nienia to bêdê wdziêczny... Mam œwiadomoœæ, ¿e by³o
wiêcej osób, które zasiada³y okazjonalnie do fisharmonii lub organów ale...

opr. Czes³aw Sza³yga

Stefania Eberle
od 1946 do 1993

Br. Brokard
od 1957 do 1960

Franciszek £apka
od 1981 do 1993

Ryszard Wachta
od 1993 do 2009

Krzysztof Saj
od 2009 do 2011

Tobiasz Walczak
od 2011 do 2018

Maciej Stec
od 1960 do 1970

Danuta Iglantowicz
od 1946 do 1993

Antoni Sander
od 1946 do 1993

Pawe³ Wityk
od 2019

W³adys³aw Gradowski
od 1961 do 1979
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TERESA PARYNA

Na nitce „babiego lata”

Ziarenko do ziarenka,
chwila do chwili –
Zdrowaœ, zdrowaœ...
Przesuwaj¹ siê sceny biblijne
na przemian z ojczystymi.

Witaj Panienko œwiêta,
Zielna, Siewna, Ró¿añcowa,
przeczysta, pe³na ³aski –
ju¿ dzieñ siê nachyli³
ku jesieni, ku mrokom,
zakwit³y zimowity i wrzosy.

dniach 5–6 wrzeœnia 2020 r. z parafii Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Wolbromiu

pielgrzymowaliœmy autokarem do Kalwarii Pac-
³awskiej, nawiedzaj¹c po drodze miejsca: Krasiczyn,
Przemyœl, Komañczê, Strachocinê. Uczestnicy tej piel-
grzymki to: parafianie, sympatycy Karmelu i przedsta-
wiciele wolbromskiej wspólnoty Œwieckiego Zakonu
karmelitañskiego. Opiekunem pielgrzymki by³ ks. Prze-
mys³aw, œwietny organizator i opiekun duchowy.

Dla nas, œwieckich karmelitów, najbardziej ocze-
kiwanym miejscem by³ Przemyœl, a szczególnie klasz-
tor Karmelitów Bosych. Mimo, i¿ byliœmy w Prze-
myœlu na Kongresie Œwieckiego Karmelu, gdy siê
raz zakosztuje tego co dobre dla ducha, to têsknota
drzemie gdzieœ tam w sercu i szuka siê sposobnoœci,
¿eby tam powróciæ. Przewodnikiem naszej grupy po
Przemyœlu by³ brat Jakub, który wspaniale i wyczer-
puj¹co wprowadzi³ nas w ducha Karmelu. Wszyscy
s³uchali z zaciekawieniem. W klasztorze by³y to
chwile odpoczynku nie tylko fizycznego, ale ducho-
wego i doœwiadczenia spotkania z Bogiem w ciszy.
Wiêkszoœæ osób by³a po raz pierwszy w Przemyœlu,
tym bardziej zachwyt by³ wiêkszy. My, œwieccy Kar-
melici, te chwile prze¿yliœmy z wielk¹ radoœci¹, ¿e
mogliœmy te¿ spotkaæ siê z ojcami karmelitami,
a szczególnie z o. Krzysztofem Górskim, nowym
przeorem, gdy¿ w czasie tej pandemii spotkania ogól-
noprowincjalne s¹ ograniczone, jest to bardzo trudny
czas, zw³aszcza dla rozwoju duchowego.

Dziêkujemy PANU BOGU za ten dar czasu, jaki
nam da³... Niech bêdzie chwa³a i uwielbienie ...dla
JEZUSA i MARYJI.

Wies³awa F. OCDS, Wolbrom

Dziêkujemy Panu Bogu!

PIELGRZYMKA Z WOLBROMIA

NA KARMELU

Rynek przemyski
fot.  OCDS Wolbrrom

w

Ju¿ zbo¿a zebrane,
zaorane pola,
odlecia³y bociany, jaskó³ki.
Rdza coraz œmielej
wgryza siê w pejza¿,
w ¿ycie…

Zdrowaœ, zdrowaœ…
A u nas Covid-19
zasiany wrog¹ rêk¹ –
groŸna choroba morowa,
co sieje lêk i niepewnoœæ…

A u nas
na nitce babiego lata
balansuje ¿ycie.

17 wrzeœnia 2020 r.
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

Z

Te same gwiazdy
a mo¿e jednak nie...

okazji 400-lecia za³o¿enia Zakonu Karmelitów
Bosych w Przemyœlu z fundacji wojewody podol-

skiego, starosty przemyskiego, w³aœciciela Krasiczyna,
postanowiliœmy zadaæ sobie niecodzienne pytanie,
które mo¿e przyjœæ do g³owy, jak s¹dzimy tylko astro-
nomowi, a mianowicie, jakie gwiazdy œwieci³y nad
g³owami Eliasza i pustelników zamieszkuj¹cych groty
na Górze Karmel – czy te same, które ozdabiaj¹ teraz
nocne niebo nad klasztorem Karmelitów Bosych w Prze-
myœlu? Dla wyjaœnienia, sk¹d taki temat siê pojawi³,
³atwo jest przytoczyæ uzasadnienie, gdy powo³amy siê
choæby na zainteresowanie rozgwie¿d¿onym niebem
Ma³ej Tereni – œw. Teresy z Lisieux, która zanim wst¹-
pi³a do Zakonu Karmelitanek Bosych czêsto wybie-
ra³a siê z Ojcem na wieczorne obserwacje nieba. Karme-
lici znani s¹ z umi³owania przyrody, muzyki i poezji,
w tym tak¿e wyhaftowanego gwiazdami nieba.

Aby wiêc na powy¿sze pytanie odpowiedzieæ, mu-
simy dowiedzieæ siê, m. in. jaka jest ró¿nica w po³o-
¿eniu na Ziemi obu miejsc. Ka¿de miejsce na Ziemi
okreœlaj¹ wspó³rzêdne geograficzne: d³ugoœæ i sze-
rokoœæ geograficzna. Przemyœl po³o¿ony jest dalej od
równika w kierunku pó³nocnym, ni¿ Góra Karmel,
(a ró¿nica w stopniach wynosi a¿ 17o 03’), a wiêc ju¿ to
pozwala nam wnioskowaæ, ¿e w Przemyœlu Gwiazda
Polarna jest widoczna pod wiêkszym k¹tem wzglê-
dem horyzontu ni¿ z Góry Karmel, a wiêc wiêcej
gwiazd nieba pó³nocnego widz¹ przemyscy Karmelici
Bosi ni¿ widzieli Eliasz i pustelnicy z Góry Karmel.
Natomiast oni mieli mo¿liwoœæ widzieæ wiêcej gwiazd
nieba po³udniowego ni¿ Ojcowie i Bracia z Zakonu
przemyskiego.

Tak wiêc ju¿ sama ró¿nica w szerokoœci geo-
graficznej wprowadza znacz¹ce ró¿nice w wygl¹dzie
nieba z obu miejsc. To jednak nie jest jeszcze wszy-
stko. Mieszkañcy obecnego Przemyœla za czasów
Eliasza (o ile tacy tu zamieszkiwali) mogli nie tylko
widzieæ wiêcej pó³nocnych gwiazd ale zarówno jedni
jak i drudzy mieli Gwiazdê Polarn¹ w innym miejscu
na niebie ni¿ to jest obecnie. A to z powodu pewnego
zjawiska, które odkry³ wielki astronom staro¿ytno-
œci – Hipparch, który ¿y³ w II wieku przed Chrystu-
sem, a mianowicie precesji osi obrotu Ziemi.

Wiadomo, ¿e Ziemia obraca siê wokó³ swojej osi
i dziêki temu wystêpuje nastêpstwo dnia i nocy. Oœ
obrotu Ziemi nie tkwi niezmiennie w przestrzeni, lecz
na skutek oddzia³ywania ze strony S³oñca, Ksiê¿yca
i planet, oraz tak¿e z powodu nie kulistego kszta³tu,
zakreœla  w przestrzeni powierzchniê sto¿kow¹, która

powoduje m.in. zmianê po³o¿enia Gwiazdy Polarnej
na niebie. Ruch ten zosta³ nazwany precesj¹.  Podob-
nie zachowuje siê zabawka dzieciêca – b¹k, który gdy
wytraca prêdkoœæ, jego oœ obrotu zaczyna zataczaæ
powierzchniê sto¿kow¹, inaczej mówi¹c – lejek.
Pe³ny sto¿ek precesji zatacza oœ obrotu Ziemi w ci¹gu
oko³o 26 000 lat. Od czasów Eliasza, który ¿y³ w IX wie-
ku przed Chrystusem,  do naszego XXI wieku dzieli
nas 30 wieków, czyli 2900 lat. Czy wiêc Eliasz i potem
zamieszkuj¹cy Górê Karmel pustelnicy widzieli Gwia-
zdê Polarn¹ w takim samym stopniu oddalon¹ od pó³-
nocnego bieguna nieba, jak to jest obecnie, czyli w tym
samym miejscu nieba? 2900 lat, to w przybli¿eniu 1/9

ca³ego okrêgu, jaki zatacza koniec osi obrotu Ziemi na
tle gwiazd, inaczej mówi¹c biegun pó³nocny nieba.

Na do³¹czonej mapce nieba (Ÿród³o: Wikipedia)
pokazana jest wêdrówka pó³nocnego bieguna nieba
(odpowiednik pó³nocnego bieguna Ziemi)  w czasie
na tle gwiazd, a co za tym idzie tak¿e i Gwiazdy
Polarnej. Za czasów Eliasza biegun pó³nocny nieba
znajdowa³ siê mniej wiêcej w po³owie ³uku miêdzy
0 a -2000.

(Czerwony punkt – to pó³nocny biegun ekliptyki – pozornej
rocznej drogi S³oñca widzianej z Ziemi).

Wokó³ tego punktu Gwiazda Polarna zakreœla³a w
ci¹gu doby okr¹g i za czasów Eliasza nie wskazywa³a,
jak to robi dzisiaj, kierunku pó³nocnego. Rolê
wspó³czesnej Gwiazdy Polarnej mog³a pe³niæ wówczas,
i to te¿ nie najlepiej, jedna z gwiazd Ma³ego Wozu – o
arabskiej nazwie Merak, która na mapce zaznaczona
jest jako drugie co do wielkoœci bia³e kó³ko w Ma³ym
Wozie. Dziœ Gwiazda Polarna jest oddalona od pó³-
nocnego bieguna nieba tylko o pó³ stopnia i jej ruch
wokó³ niego  jest dla nieuzbrojonego ludzkiego oka
niezauwa¿alny.

�
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Wraz z powolnym ruchem precesyjnym – wystê-
puje tak¿e powolna zmiana wygl¹du nieba w danym
miejscu obserwacji.  Na Górze Karmel i w miejscu,
gdzie obecnie wznosi siê przemyski klasztor Karme-
litów Bosych, wiêcej by³o widocznych gwiazd z ob-
szaru nieba po³udniowego, których dziœ na niebie nie
widzimy.

Na koniec poka¿emy widok nieba za czasów
Eliasza i w obecnych czasach na ten sam dzieñ
20 wrzeœnia o godzinie oko³o 23.

Pó³nocny biegun nieba, w którym oœ œwiata (czyli
przed³u¿ona do sfery niebieskiej oœ obrotu Ziemi)
przebija sferê niebiesk¹ (inaczej sklepienie niebieskie
lub po prostu niebo z gwiazdami) znajduje siê na uchu
Ma³ej NiedŸwiedzicy, a Gwiazda Polarna na koñcu jej
ogona. Jest w czasach Eliasza, z miejsca obserwacji
na Górze Karmel, oddalona od pó³nocnego bieguna
nieba o oko³o 18o i bierze udzia³ w obrocie noco-
dziennym sfery niebieskiej, nie doœæ na tym Wielka
NiedŸwiedzica czêœciowo zanurza siê pod horyzontem.

A powy¿sza mapka nieba prezentuje wspó³czesne
po³o¿enie Gwiazdy Polarnej z miejsca obserwacji na
Górze Karmel. Obie mapki wykonaliœmy z pomoc¹
programu internetowego Stellarium, który pozwala
cofn¹æ siê w czasie w tak odleg³e od dzisiejszych czasy.
W czasach Eliasza nie by³o gwiazdy, która by mog³a
wskazywaæ kierunek pó³nocny, ani ¿eglarzom, ani te¿
karawanom wêdruj¹cym po pustynnych bezdro¿ach
ówczesnego œwiata.

Warto zauwa¿yæ, ¿e same gwiazdozbiory w ci¹gu
2900 lat nie zmieni³y swych kszta³tów, poniewa¿ ru-
chy w³asne gwiazd ich tworz¹ce w przestrzeni kosmicz-
nej ogl¹dane z Ziemi s¹ znikome. Trzeba by kilkuset
tysiêcy lat, aby zmiany sta³y siê wyraŸne i doprowa-
dzi³y do zniekszta³cenia obecnie wyobra¿anych przez
nas rysunków gwiazdozbiorów.

Mamy nadziejê, ¿e nasze rozwa¿ania wzbudzi³y
zainteresowanie naszych Drogich Czytelników i mo¿e
sami bêd¹ chcieli sprawdziæ, jakie niebo ogl¹da³ Jezus
wêdruj¹c po palestyñskiej ziemi.

Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a pw.
œw. Teresy w Przemyœlu. Pod red.: o. Krzy-
sztofa Górskiego i o. Andrzeja Cekiery.
Adres e-mail: czeslaw.szalyga@op.pl

Adres pocztowy redakcji: Karmelici Bosi,
ul. Karmelicka 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: MAIL BOXES ETC. 2704
BLAUDER – Marek Kulpa

    ul. Mickiewicza 23
e-mail: mbe2704@mbe.pl www.mbe.pl/2704

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

fot. Instagram, Flickr

ycie zakonne ma to do siebie, ¿e s¹ przyj-
œcia i odejœcia. 14 lat temu witaliœmy

o. Stefana w naszym koœciele a dziœ wypada
jego wyjazd do nowego klasztoru, którym s¹
Kluszkowce i tam powinien czuæ siê te¿ jak
u siebie bo przecie¿ przeor o. Andrzej Gut,
o. Marcin Skowronek czy br. Ryszard ¯ak to
jest jakby dla nas „po³owa Przemyœla”.

Pisz¹c te s³owa, myœli swoje kierujê
czym jest dla nas (chórzystów) o. Stefan.
On sprawowa³ Msze œw. w ostatni¹ nie-
dzielê miesi¹ca o godz. 10 w j. ³aciñskim
gdy Przeorami byli: o. Andrzej i o. Pawe³.
Wprawdzie dziœ nie ma tej formy Mszy œw.
ale… A my jesteœmy pe³ni wdziêcznoœci, ¿e
wielokrotnie modliliœmy siê w tej formie.

Krótki tekst anonsuje wspomnienie
w szczególnoœci od Bractwa œw. Józefa.

Za chór – Czes³aw Sza³yga

BÓG ZAP£AÆ O. STEFANIE

¯
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Przedstawiciele Grup dzia³aj¹cych na przemyskim
Karmelu: Œwiecki Zakon OCDS, KREM, Bractwo œw.
Józefa, Akcja Katolicka, Bractwo Szkaplerzne,  Grupa
Biblijna, Chór parafialny..., aczkolwiek nie wszyscy s¹
na fotografiach... dziêkuj¹ O. Piotrowi za pracê na rzecz
przemyskiego Karmelu w minionych latach...

Celebrans o. Piotr Krupa OCD i koncelebransi,
od prawej ks. Dziekan Mieczys³aw Rusin,
o. Krzysztof Górski (przeor), o. Karol Morawski,
o. Andrzej Rusza³a                        fot.  Karmel Przemyœl

Instalacja nowego proboszcza, o Krzysztofa Górskiego OCD,
16 sierpnia 2020 r. oraz “Po¿egnanie dotychczasowego proboszcza,

o. Piotra Krupy OCD, 30 sierpnia 2020 r.”


