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PRZEMYSKI KARMEL

KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU

Jubileusz
naszego
koœcio³a

Wiêkszoœæ fotografii w numerze

s. Klara Machulska (Radio Fara)
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PRZEMYŒL –

NA

JUBILEUSZOWO:

ogu Najlepszemu, Najwy¿szemu i Seraficznej Dziewicy, Œwiêtej Teresie,
,,B Zakonu
Karmelitów Bosych fundatorce. Marcin Krasicki, Œwiêtego

Cesarstwa Rzymskiego hrabia, wojewoda podolski, przemyski starosta etc. od
fundamentów wzniós³ 1631” – tymi s³owami rozpoczyna siê „staro¿ytna”
i „nowo¿ytna” historia przemyskiego klasztoru karmelitów bosych. S³owa te umieszczono na fasadzie nowo wybudowanej œwi¹tyni karmelitañskiej w 1631 r. i powtórnie odkryto w 1985 r. przy pracach renowacyjnych (skan str. 1 NK nr 10(287) 2020). W tym roku mija 400 lat od momentu ufundowania klasztoru. Jest za co podziêkowaæ Bogu, MB
Szkaplerznej, œw. Teresie od Jezusa i wielu wspania³ym i oddanym
bez reszty Karmelowi „na górce” osobom.

HISTORIA „STARO¯YTNA”
Przyczynkiem do powstania
Karmelu w Przemyœlu sta³ siê
o. Andrzej Brzechwa – pierwszy
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Przychylnoœæ w³adz miejskich
i dobra organizacja pracy pozwoli³a na szybkie wybudowanie koœ-

torem usytuowane w miejscu wynios³ym stanowi³y plastyczny odpowiednik drugiej dominanty Przemyœla, któr¹ by³ zamek królewski,
podówczas modernizowany staraniem

Tablica fundacyjna

cio³a, który zosta³ poœwiêcony œw.
Teresie od Jezusa (by³ to pierwszy na ziemiach Rzeczypospolitej
jej dedykowany koœció³) i konsekrowany w 1630 r. Rok póŸniej

Mury miejskie, Baszta Kowalska od strony ul. Basztowej. Rys. Bogus³aw
Gêbarowicz

Polak karmelita bosy. Jego to p³omienne kazania natchnê³y w roku
1620 ówczesnego wojewodê podolskiego i starostê przemyskiego
– hrabiego Marcina z Siecina
Krasickiego (herbu Rogala), aby
ufundowa³ koœció³ i klasztor
karmelitów bosych w Przemyœlu.
Myœl ta szybko zosta³a zrealizowana i po uzyskaniu odpowiednich zatwierdzeñ na miejsce posadowienia wybrano wzgórze
przyleg³e do murów miejskich,
pomiêdzy baszt¹ Krawieck¹ a Kowalsk¹. Miejsce to by³o nieprzypadkowe. Oto, co pisze na ten temat
prof. J.T. Frazik: „Koœció³ z klasz-

Starosty Krasickiego. U stóp obu wzniesieñ, symbolizuj¹cych dwie w³adze –
bosk¹ i królewsk¹ – le¿a³o miasto.
Zespó³ karmelitañski mia³ posiadaæ
jeszcze inn¹ wymowê ideow¹, mia³
byæ przede wszystkim sakralnym równowa¿nikiem najwiêkszej fundacji
œwieckiej hr. Marcina – rezydencji
w Krasiczynie. Wed³ug sarmackich
pojêæ zamek by³ miejscem doczesnego
pobytu w³aœciciela, koœció³ zaœ miejscem wiecznego ¿ycia duszy zjednoczonej z Bogiem. Zosta³ wiêc pomyœlany
jako wspania³e mauzoleum. I dlatego
Marcin Krasicki tu kaza³ siê pochowaæ, a nie w kaplicy zamkowej w Krasiczynie”.

O. Andrzej Brzechwa

spocz¹³ w nim fundator. W krypcie spoczywaj¹ te¿ doczesne szcz¹tki zas³u¿onych dla Karmelu:
o. Makarego Demeskiego i o. Andrzeja Brzechwy.
Koœció³ na planie krzy¿a ³aciñskiego trójnawowy z jedn¹
boczn¹ kaplic¹ ma piêkn¹ barokow¹ fasadê dwukondygnacyjn¹,

’
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trójprzês³ow¹, bezwie¿ow¹ w typie il Gesu. Na fasadzie w niszach
umieszczono postacie œwiêtych
Karmelu.
Zakonnicy mieszkali w tym
czasie w zakupionym od Jana
Leona Herburta dworku. W tym
to okresie zas³yn¹³ mêstwem inny
karmelita bosy o. Makary od Najœwiêtszego Sakramentu (Demeski). Kiedy ordy tatarskie stanê³y
na ziemi przemyskiej i widmo
œmierci zajrza³o w oczy, radni miasta prosz¹ o pomoc o. Makarego
znaj¹cego jêzyk wschodni o przedstawicielstwo w pertraktacjach.
Z b³ogos³awieñstwem Przeora wyrusza on do obozu chana Kantymira i tam nie godz¹c siê na przejœcie na islam i uca³owanie stóp Kantymira ponosi mêczeñsk¹ œmieræ
w lipcu 1624 r.
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Obraz o³tarzowy œw. Teresy od Jezusa

Lwowie. W ramionach transeptu
po lewej stronie o³tarz Matki Bo¿ej z obrazem MB Mi³uj¹cej
(z grec. Eleusa) i rzeŸbionym
antepedium przedstawiaj¹cym
scenê Zaœniêcia, a po prawej
stronie o³tarz Pana Jezusa z obrazem Ecce Homo i w antepedium
Chrystus w grobie. W kaplicy œw.
Tekli obraz (mal. Miko³aj Tereinski, 1768 r.) ukazuj¹cy ow¹ Mêczennicê Pañsk¹, a za jej postaci¹
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Przemyœl w 1657 r. Podobny tematycznie fresk – tylko póŸniejszy
(II po³. XVIII w.) – znajduje siê
w nawie bocznej koœcio³a franciszkanów w Przemyœlu. Pozosta³e o³tarze dedykowane by³y: œw.
Józefowi (w antepedium Œwiêta
Rodzina uciekaj¹ca do Egiptu),
œw. Janowi od Krzy¿a (w antepedium œw. Onufry na puszczy, a za
plecami jego jeszcze jedno – tym
razem rzeŸbiarskie przedstawienie
Karmelu przemyskiego) i œw.
Apolonii z antepedium ilustruj¹cym jej mêczeñstwo. Wszystkie
antepedia s¹ dzie³em pracowni
J.J. Pinzla. Na jednym z filarów
usytuowano przepiêkn¹ póŸnobarokow¹ ambonê w kszta³cie
³odzi. Bogaty wystrój dope³nia
piêæ rokokowych konfesjona³ów.
Warto wspomnieæ równie¿
o malowid³ach znajduj¹cych siê
zarówno w zakrystii, jak i w przedsionku furty klasztornej. Sufit
zakrystii zdobny jest w kompozycje plastyczne o treœci alegorycznej, teologicznej i figuralnej:
m.in. z ¿ycia œw. Teresy od Jezusa, œw. proroka Eliasza i proroka Elizeusza. Natomiast œciany
przy furcie – jako echo beatyfika-

Mêczennik za wiarê, o. Makary Demeski

Wkrótce potem rozpoczêto budowê parterowego klasztoru, do
którego w 1642 r. przeniesiono
z Wiœnicza nowicjat, a w roku 1740
otwarto kolegium filozoficzne.
Równoczeœnie prowadzone s¹ prace upiêkszaj¹ce koœció³. W 1667 r.
zbudowano wielki o³tarz gdzie
umieszczono namalowany w Rzymie obraz œw. Teresy od Jezusa.
Œciany prezbiterium plastycznie
ilustrowa³y ¿ycie i dzia³alnoœæ
reformatorki Karmelu. Podobnie
jak retabulum o³tarza, tak i posadzkê w prezbiterium i koœciele
zrobiono z czarnego „marmuru
dêbnickiego”. W nawach bocznych znajdowa³o siê szeœæ rokokowych o³tarzy wykonanych
w warsztatach snycerskich we

Koœció³ z kopu³¹ unick¹

koœció³ i klasztor karmelitañski.
Jest to jedno z trzech zachowanych przedstawieñ ukazuj¹ce przemyski Karmel z tamtego okresu.
Najstarszym jest anonimowy obraz olejny z 1666 r. ilustruj¹cy
najazd Jerzego Rakoczego na

cji Jana od Krzy¿a (1675 r.) pokrywaj¹ malowid³a ilustruj¹ce
¿ycie Doktora Mistycznego. Nie
brak i przedstawieñ innych œwiêtych karmelitañskich: m.in. „ekstaza” œw. Teresy od Jezusa (na
dokoñczenie na str. 4
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suficie), i œw. Magdalena de Pazzi
(w medalionie). Wiele te¿ jest odpowiednich „duchowych” zwi¹zanych z mistykami Karmelu napisów w jêzyku ³aciñskim, jak
choæby: terezjañskie „Cierpieæ albo umrzeæ” (Domine pati aut mori
prote), czy sanjuanistyczne „Cierpieæ i byæ wzgardzonym” (Domine
pati aut contemni pote).
Przychodzi czas rozbiorów
i czas kasat zakonów i klasztorów. Nie omin¹³ ten dramat
i przemyskiego Karmelu. Cesarz austriacki Józef II dekretem
z 24.IV.1784 r. przeznaczy³ koœció³
karmelitów na cerkiew i katedrê
greckokatolick¹, a zakonników na
wygnanie. Dobra zakonne w du¿ej mierze zosta³y zrabowane. Od
tego czasu zaczynaj¹ siê stopniowo przeróbki, które doprowadz¹
do zniekszta³cenia pierwotnej harmonii architektonicznej koœcio³a
i klasztoru. Nad skrzy¿owaniem
transeptu pojawi³a siê w miejsce
sygnaturki potê¿na kopu³a z oœmiobocznym tamburynem, o³tarz
zniszczono i zast¹piono ikonostasem, zatynkowano freski karmelitañskie, dobudowano piêtro na
klasztorze i dzwonnicê obok koœcio³a. Stan taki trwa³ do zakoñczenia II wojny œwiatowej i akcji
repatriacyjnej w 1946 r. Po wywiezieniu na Ukrainê duchowieñstwa greckokatolickiego opustosza³y klasztor i koœció³ pozostawa³ w rêkach S³u¿by Bezpieczeñstwa. Czêœæ mienia pad³a znowu¿
ofiar¹ grabie¿y. Dziêki biskupowi
przemyskiemu Franciszkowi Bardzie karmelici wrócili do swej w³asnoœci 1.VII.1946 r. Nie na d³ugo,
gdy¿ ówczesne w³adze komunistyczne „w majestacie prawa”
upañstwowi³y dobra zakonne i si³¹
usunê³y zakonników w lipcu 1952 r.,
a zabudowania klasztorne przeznaczono na cele oœwiatowe. Przez
kolejne lata karmelici to wracali
do klasztoru, to znów musieli siê
wynosiæ. W roku 1958 konwent
reaktywowano po odzyskaniu koœcio³a i ostatecznie w 1966 r. zamieszkali na stale (w wydzielonych trzech pomieszczeniach),
choæ daleko by³o jeszcze do odzyskania wszystkiego.
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Wg prof. J. Pióreckiego na te-

HISTORIA „NOWO¯YTNA” renie klasztornym istnia³y doskoMimo k³opotów z odzyskaniem
klasztoru ju¿ w latach siedemdziesi¹tych przyst¹piono do renowacji koœcio³a. W prezbiterium
nie zdo³ano odtworzyæ pierwot-

nale zorganizowane ogrody. Podzielone by³y na trzy czêœci: ogród
g³ówny – przylegaj¹cy do murów
miejskich, mniejszy przylegaj¹cy
do murów klasztornych i najmniejszy w wirydarzach (wewn¹trz

Przemyœl, koœció³ Karmelitów bosych po dokonanych pracach rekonstrukcyjnych

nego o³tarza, zast¹piono go wiêc
innym. Spod warstwy tynku uda³o siê przywróciæ czêœciowo zachowane freski z ¿ycia œw. Teresy,
na frontonie koœcio³a w 1985 r.
o. Juliusz Marchewka odkry³ pierwotny napis z dedykacj¹ Bogu,
patronce i fundatorowi. I tak krok
po kroku zaczêto przywracaæ dawn¹ œwietnoœæ przemyskiego zespo³u klasztorno-koœcielnego. A¿ tu
po roku 1989 r. zaczê³y siê nasilaæ
spory z grekokatolikami o prawa
w³asnoœci. Spór obj¹³ niemal ca³e
miasto. Sprawa opar³a siê o Stolicê Apostolsk¹. Ostatecznie jednak grekokatolicy otrzymali na
potrzeby kultu koœció³ pojezuicki
(poni¿ej Karmelu), a karmelici
zachowali dawn¹ w³asnoœæ. Prace
restauratorskie i adaptacyjne ruszy³y pe³n¹ par¹. W 1997 r. usuniêto „szpetn¹” [pseudo]kopu³ê
przywracaj¹c pierwotn¹ sygnaturkê, w dawnej kaplicy œw. Miko³aja uczyniono miejsce kultu
œw. Rafa³a Kalinowskiego, jeden
z o³tarzy poœwiêcono œw. Teresie od
Dzieci¹tka Jezus, przy o³tarzu Matki Bo¿ej pojawi³a siê figura tronuj¹cej NMP z Góry Karmel.
Obecnie wci¹¿ trwaj¹ prace
wewn¹trz klasztoru i przy ogrodzie, któremu warto kilka s³ów
poœwiêciæ.

klasztorne). Zachowa³y najokazalsz¹ w Przemyœlu lipê drobnolistn¹,
kilka ¿ywotników i mimo pewnych przekszta³ceñ s¹ nadal piêkne.
Przez kilkanaœcie lat koœció³ by³
siedzib¹ parafii garnizonowej p.w.
MB Królowej Polski. Parafia terytorialna p.w. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa liczy ok. 900 wiernych. We wrzeœniu 2007 r. zostaje
otwarty postulat dla kandydatów
do zakonu, który w 2012 r. zostaje
przeniesiony do Lublina, a w jego miejsce otwarty zostaje Dom
Goœciny PORTA FIDEI z przeznaczeniem na czas rekolekcji indywidualnych i wspólnotowych.
W ostatnich latach zostaj¹ odrestaurowane figury œwiêtych w bocznych o³tarzach koœcio³a, ambona,
instalacja elektryczna, osuszone
mury zewnêtrzne koœcio³a i klasztoru oraz odnowione schody przed
koœcio³em. Duszpasterstwo parafialne obejmuje kilka zasadniczych grup: KREM (Karmelitañski Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny), Bractwo Szkaplerza œw., Bractwo œw. Józefa, Akcja
Katolicka, Grupa Biblijna, Œwiecki
Zakon Karmelitów Bosych, Ró¿e
Ró¿añcowe, schola muzyczna i chór
parafialny oraz ministranci.
opr. o. Pawe³ Ferko OCD
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ŒWIÊTOWANIE

JUBILEUSZU 400-LECIA
KLASZTORU I KOŒCIO£A

T

riduum przed uroczystoœci¹ poprowadzi³ o. Pawe³ Ferko,
by³y przeor przemyskiego klasztoru, który wyg³asza³ przed Eucharysti¹ ciekawe konferencje. W poniedzia³ek, 12 paŸdziernika,
przedstawi³ historiê koœcio³a i klasztoru, we wtorek – pos³ugê
karmelitów w Przemyœlu, a w œrodê mówi³ o wybitnych postaciach przemyskiego Karmelu.
Msze Œwiête w poszczególne dni triduum odprawili: obecny
przeor o. Krzysztof Górski (12.10), ks. pra³at Mieczys³aw Rusin (13.10)
i – w zastêpstwie za nieobecnego ojca Prowincja³a – o. Miros³aw
Ziêba, który pracowa³ przez kilka lat w naszym klasztorze przed
wyjazdem do Usola Syberyjskiego (14.10).

Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 400-lecia fundacji klasztoru i koœcio³a by³a
Msza Œwiêta 15 paŸdziernika,
w dniu uroczystoœci œw. Teresy od
Jezusa. Pod nieobecnoœæ ksiêdza
biskupa przemyskiego Stanis³awa
Jamrozka Eucharystii przewodniczy³ by³y proboszcz parafii i przeor, o. Andrzej Gut w asyœcie pra³ata, ks. Dziekana Mieczys³awa
Rusina, o. Paw³a Ferko, obecnego przeora i proboszcza o. Krzysztofa Górskiego oraz licznie zgromadzonych ksiê¿y z dekanatu i ró¿nych klasztorów przemyskich.
W gronie dostojnych goœci byli
miêdzy innymi Marsza³ek Sejmu
Rzeczypospolitej Marek Kuchciñski,
Marsza³ek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent

miasta Przemyœla Wojciech Bakun,
Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot i Naczelnik Wy-

czekam na foto

dzia³u Promocji i Kultury Przemyœla Janusz £ukasiewicz.
Po Eucharystii celebrans odczyta³ b³ogos³awieñstwo papieskie
dla proboszcza, przemyskiej wspólnoty i parafii. Zosta³ odczytany
tak¿e list prowincja³a, o. Piotra
Jackowskiego (tu na str. 2), który
nie móg³ przybyæ z powodu kwarantanny. Nastêpnie zosta³a poœwiêcona okolicznoœciowa tablica pami¹tkowa, ufundowana i ods³oniêta przez Marsza³ków i ich wspó³pracowników.
W przygotowanie obchodów
w³¹czy³y siê wszystkie grupy duszpasterskie parafii, a tak¿e szczególnie Siostry Michalitki oraz
pracownicy klasztoru na czele z pani¹ Agnieszk¹ i Stanis³aw¹. W uroczystoœciach licznie uczestniczyli
równie¿ sympatycy Karmelu z Przemyœla i okolic.
Ze wzglêdu na 10-t¹ rocznicê œmierci o. Eustachego Paj¹ka
i o. Wojciecha Borcza zosta³a
otwarta krypta, co umo¿liwi³o
wiernym modlitwê przy ich grobach.
Codziennie trwaliœmy na modlitwie ró¿añcowej, któr¹ objêliœmy tak¿e m.in. fundatorów

koœcio³a i klasztoru oraz misjonarzy.
Alicja Kalinowska (fot. red. NK)
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PROWINCJA£
KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH
Nr 353/2020
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ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków
tel. 12 416 85 41, fax 12 416 85 42
prowincalocdkrakow@gmail.com

Kraków, 15 paŸdziernika 2020

Drodzy Bracia i Siostry,
W Uroczystoœæ œwiêtej naszej Matki Teresy od Jezusa gromadzicie siê w pierwszym koœciele na
ziemiach polskich Jej dedykowanym, œwiêtuj¹c jubileusz 400-lecia fundacji koœcio³a i klasztoru
w Przemyœlu. Nie sposób oddzieliæ postaæ dzisiejszej patronki od tego historycznego wydarzenia, bo
natchnieniem do tego dzie³a by³y p³omienne kazania pierwszego polskiego syna œw. Teresy, wybitnego
karmelity bosego o. Andrzeja Brzechwy. To one natchnê³y w roku 1620 ówczesnego wojewodê podolskiego i starostê przemyskiego hrabiego Marcina Krasickiego, aby ufundowa³ koœció³ i klasztor
karmelitów bosych w Przemyœlu. W ten sposób potwierdzi³y siê s³owa króla Polski Zygmunta III Wazy,
które dziewiêæ lat wczeœniej zapisa³ w liœcie do papie¿a prosz¹c o kanonizacjê matki Teresy:

„Zaledwie kilka lat minê³o, jak do mojego królestwa przybyli ojcowie karmelici bosi, szczêœliwi
synowie b³ogos³awionej matki Teresy, a za³o¿ywszy w kilku miejscach klasztory, gorliwoœci¹ chrzeœcijañskiej i zakonnej mi³oœci, jak równie¿ przyk³adem ¿ycia opartego na wzorach dawnych ojców, tak
rozniecili s³abn¹c¹ w tych okolicach pobo¿noœæ, ¿e nie tylko wielu szlachetnych m³odzieñców poci¹gnêli
do swojego zgromadzenia, ale równie¿ maj¹ wielkie osi¹gniêcia w pomna¿aniu czci Bo¿ej i rozszerzaniu
wiary katolickiej, Z tego ³atwy wyci¹gam wniosek, jak wielkimi przymiotami musia³a byæ obdarzona
ta, która tak doskona³y i w pe³ni zakonu, a tak inny od powszechnego zwyczaju ludzi rodzaj ¿ycia i sama
podjê³a, i ze szczêœliwym wynikiem swoich zabiegów innym ludziom do podjêcia przed³o¿y³a”.

To nie mury stanowi¹ o wielkoœci miejsca, lecz ludzie, którzy je zamieszkuj¹ i swoim ¿yciem œwiadcz¹
o sile Ewangelii, która mo¿e przemieniaæ oblicze ziemi. Taka by³a obecnoœæ pierwszych karmelitów
bosych na ziemi przemyskiej. O. Stefan Kucharski – pierwszy przeor klasztoru w Prze-myœlu, zmar³y
w opinii œwiêtoœci, w naszej zakonnej pamiêci zapisa³ siê jako mistyk, autor dzie³ duchowych, o. Makary
Demeski – zastêpca przeora, mêczennik, który przela³ sw¹ krew za Chrystusa, i za miasto Przemyœl,
w ten sposób zaœwiadczaj¹c o najwiêkszym przykazaniu mi³oœci Boga i bliŸniego. To prawdziwe
fundamenty tego miejsca!
Wspominaj¹c ich dzisiaj, patrz¹c w przesz³oœæ ku pocz¹tkom, nie wolno nam zapominaæ o teraŸniejszoœci i przysz³oœci, w myœl s³ów Matki Teresy od Jezusa z Ksiêgi Fundacji:
„Nieraz, gdy mowa o pierwszych pocz¹tkach zakonów, s³yszê takie zdanie, ¿e tym œwiêtym ojcom
Pan wiêkszych ³ask u¿ycza³, jako tym, którzy mieli byæ fundamentem duchowej budowy zakonu. Prawda.
Ale i o tym nale¿a³oby nam zawsze pamiêtaæ, ¿e my tak¿e jesteœmy fundamentem dla tych, którzy po
nas przyjd¹. I gdybyœmy my dziœ ¿yj¹ce nie odstêpowa³y od przyk³adów, jakie nam zostawili, ci, którzy ¿yli przed nami, i gdyby te, które bêd¹ po nas, czyni³y podobnie, budowa sta³aby zawsze mocna
i niewzruszona.” F 4,6.

My tak¿e jesteœmy fundamentem dla tych, którzy tu przychodz¹ i którzy po nas przyjd¹. Równie¿
moje powo³anie zakonne wzrasta³o w cieniu przemyskiego karmelu, ta dzisiejsza uroczystoœæ jest zatem
moj¹ osobist¹ okazj¹ do wyra¿enia wdziêcznoœci Bogu i ludziom, których tutaj spotka³em. Tym wiêkszy
¿al, ¿e nie mogê dziœ fizycznie œwiêtowaæ wraz z Wami. Nasza krakowska wspólnota podzieli³a los wielu
rodaków w Polsce, pojawienie siê wirusa wymog³o na nas wejœcie w kwarantannê. Duchowo jednak
jestem dziœ na Karmelu w Przemyœlu, powierzaj¹c Was, powierzaj¹c nas karmelitów bosych wstawiennictwu Teresie od Jezusa, byœmy niezale¿nie od czasów i problemów z którymi siê borykamy, œwiadczyli o mocy Ewangelii i w ten sposób byli dla siebie wzajemnie fundamentem, który przetrwa nie
tylko 400 lat ale i dosiêgnie wiecznoœci!
Z modlitw¹ i b³ogos³awieñstwem,
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KARMELU

OTO LISTA SPONSORÓW: Marek Kuchciñski, Piotr Pilch, Choma Robert, Fuda³a Janusz, Sura
Rafa³, Pietrusza Grzegorz, Majcher Krzysztof, Hamryszczak Janusz, Zaleszczyk Bogdan, Jarosz Jan,
Czarski Janusz, Król Mariusz, Szeleszczuk Tomasz, Bal Robert, Berestecki Andrzej, Pêkalski Piotr,
Sidor Adam, Matusiewicz Andrzej, Lach Agata, Ryczan Bo¿ena, Stawarz Barbara, Marciniec
Bogdan, Hamielec Zbigniew, Ukarma Halina, Podhalicz Lucyna, Kot Beata, Karasiñski Maciej,
Dryniak Daniel, Kamiñski Maciej, Rzeszutko Wojciech, Paniw Andrzej, Kijanka Rafa³
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ANNA HAYDER

NA KARMEL
podpisane przez ówczesnego burmistrza Przemyœla Aleksandra Dworskiego, którego treœæ przytaczam
pod oryginalnym pismem:

WSPOMNIENIE

w

yk³ady O. Paw³a Ferko
w czasie Triduum przed
dniem œw. Teresy Wielkiej, wywo³a³y u mnie wspomnienia zwi¹zane z wydarzeniami jakie prze¿ywa³am na Karmelu. W pamiêtnym dniu 2 czerwca 1991 roku
kiedy us³yszeliœmy decyzjê Ojca
œw. Jana Paw³a II – a ca³e miasto
j¹ s³ysza³o poprzez zamontowane
g³oœniki – odby³a siê wieczorem
uroczysta Msza œw. dziêkczynna.
Wtedy us³yszeliœmy od Ojca Damiana, ¿e na listopad zaplanowana jest pielgrzymka do Rzymu
w zwi¹zku z kanonizacj¹ b³. Rafa³a Kalinowskiego. Ju¿ wtedy
podjê³am decyzjê, ¿e jeœli zdrowie
dopisze, to jadê. Wczeœniej uczestniczy³am we Mszy œw. na B³oniach Krakowskich 22 czerwca 1983 r. kiedy to Ojciec Œwiêty
beatyfikowa³ Ojca Rafa³a Kalinowskiego oraz Brata Alberta
Chmielowskiego.
WypowiedŸ Ojca Paw³a o fundacji klasztoru Sióstr Karmelitanek i zaanga¿owaniu O. Rafa³a
Kalinowskiego przy powstawaniu
tego dzie³a przypomina³a mi,
¿e wiosn¹ 1991 r. wzdycha³am do
tego Kandydata na o³tarze o orêdownictwo w naszej sprawie. Po
ludzku myœla³am, ¿e na pewno
przechodz¹c do ss. karmelitanek,
nie raz patrzy³ na mury karmelitañskiej œwi¹tyni i tak samo serce
go bola³o jak i nam wtedy. Tym
bardziej, ¿e architektura koœcio³a
zmienia³a siê po 1885 r. na Jego
oczach, zacieraj¹c karmelitañski
styl budowli. Oprócz przeróbek
dachu i wybudowaniu kopu³y, dobudowano kaplicê œw. Miko³aja.
Dziwnym zbiegiem okolicznoœci,
przegl¹daj¹c w archiwum pañstwowym zespó³: Kapitu³a grekokatolicka w Przemyœlu, napotka³am pozwolenie na budowê kaplicy

– Do Przewielebnej gr. katol. Kapitu³y na rêce W. ks. Kanonika D-ra
A. Juzyczyñskiego – w miejscu!
W za³atwieniu proœby wniesionej
dnia 21 b.m. zatwierdzam przed³o¿ony a tu do³¹czony plan na budow¹ kaplicy murowanej, sklepionej
a dachem ogniotrwa³ym pokrytej
i pozwalam na wykonanie tej budowy przy zachodniej œcianie gr. katol.
koœcio³a katedralnego pod
warunkiem aby kierownictwo t¹ budow¹ powierzonem zosta³o jednemu
z tutejszych koncesjnowanych budowniczych.
W koñcu nadmieniam,
¿e kopia planu pozosta³a
w aktach Magistratu.
Z Magistratu miasta
Przemyœl dnia 28 lutego 1885 – Dworski
Po 106 latach od tej
daty przyszed³ czas,
¿e o. Andrzej Gut wymieni³ obraz o³tarzowy
na obraz œw. Rafa³a i odt¹d mamy te¿ w Przemyœlu kaplicê poœwiêcon¹ œw. Rafa³owi Kalinowskiemu. Pierwsza z relikwiami jest
w Czernej.
Poniewa¿ ten tekst piszê do numeru listopadowego NA KARMEL
warto wspomnieæ o pierwszym numerze tego miesiêcznika z listopada 1996 r. W tym 8-mio stronicowym numerze a¿ na 4-ch stronach umieszczono teksty dotycz¹ce œw. Rafa³a. Miêdzy innymi
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artyku³ami œp. O. Bronis³aw Tarka
– Za³o¿yciel pisma – opisywa³
swój pobyt w Rzymie na kanonizacji o. Rafa³a od œw. Józefa.
W 1996 r. by³a to ju¿ pi¹ta
rocznica Jego kanonizacji. Swoj¹
relacj¹ pobudzi³ mnie te¿ do napisania wspomnieñ z tej pielgrzymki. W numerze grudniowym,
œwi¹tecznym, wydanym w kolorze, [red. – po znalezieniu sponsorów poza Karmelem] ukaza³
siê mój artyku³: „I ja te¿ tam
by³am”. Tekst trochê skrócony,
ale chyba niez³y, oceniaj¹c nieskromnie po latach. By³am bardzo
wzruszona tym wydarzeniem.
Pierwszy tekst w moim ¿yciu –
dziêkujê Ci o. Bronis³awie za s³owa zachêty! Od tego czasu publikujê swoje przemyœlenia, wspomnienia, sprawozdania z pobytu na
Kalwarii Pac³awskiej, z dzia³añ
Grupy Krzy¿owej, na stronach Twojego miesiêcznika. Przez te 24 lata
trochê siê tego uzbiera³o.
O tematach zwi¹zanych ze œw.
Rafa³em Kalinowskim postanowi³am napisaæ, bo 20 listopada prze-

¿ywamy liturgiczne wspomnienie
tego Œwiêtego – Patrona in¿ynierów i mojego Patrona z racji wyuczonego zawodu.
Moja wdziêcznoœæ dla Tego
Œwiêtego przejawi³a siê tym, ¿e postaæ œw. Rafa³a Kalinowskiego
i œw. Brata Alberta umieœciliœmy
w 2008 r. na tablicy upamiêtniaj¹cej Powstanie Styczniowe w obrêbie Pomnika Orl¹t w Przemyœlu, która przypomina o patriotyzmie naszych Œwiêtych.
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CZUWANIE ZE ŒW. TERES¥
OD DZIECI¥TKA JEZUS

O

d dawna nasza œwi¹tynia nie
by³a tak wype³niona wiernymi
jak to mia³o miejsce podczas wigilii
œwiêta œw. Teresy od Dzieci¹tka

z³o¿enie przy o³tarzu Œwiêtej. Inicjatywa najwidoczniej trafi³a
w zapotrzebowanie duchowe, gdy¿
w tym roku po³owa zgromadzonych uczestniczy³a po raz pierwszy,
a skrzynka na listy szybko wype³ni³a siê po brzegi. Zebrane listy
trafi³y do naszych sióstr karmelitanek bosych i tam bêd¹ d³ugotrwale i intensywnie omadlane,
nastêpnie powróc¹ do wspólnoty
KREM i za rok zostan¹ odes³ane
do autorów. W perspektywie roku
bêdzie mo¿na zweryfikowaæ ³aski
otrzymane i zaobserwowaæ zmianê
swojej perspektywy patrzenia.
Oprawê muzyczn¹ i animacjê
modlitwy zapewni³a diakonia mu-

zyczna wokalno-instrumentalna
KREM.
fot. i t. o. Andrzej M. Cekiera OCD

Jezus i Najœwiêtszego Oblicza.
30 sierpnia Karmelitañski Ruch
Ewangelizacyjno-Modlitewny
przygotowa³ czuwanie z pisaniem
listów do œwiêtej Patronki. Mszy
œwiêtej o godz. 18.00, w licznej
koncelebrze wspólnoty przemyskiej, przewodniczy³ opiekun
grupy, o. Andrzej Rusza³a OCD.
Ca³y czas trwa³a te¿ spowiedŸ,
a ustawi³y siê d³ugie kolejki. Po
Mszy œw. by³ czas œwiadectw ³ask
otrzymanych po zesz³orocznym
spotkaniu, a potem adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i czas na
napisanie listów oraz ich osobiste

„Wdziêcznoœæ jest tym, co najbardziej przyci¹ga ³aski Bo¿e;
gdy dziêkujemy za dobrodziejstwa, Bóg jest wzruszony i spieszy, by daæ nam dziesiêæ nowych
³ask, a jeœli dziêkujemy nadal
z takim samym wylaniem, to
jak¿e nieobliczalne jest pomno¿enie ³ask”.
(Œw. Teresa od Dz.J., Rady i wspomnienia)

NA KARMEL
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ŒWIÊTO ŒW. TERESY OD DZIECI¥TKA JEZUS
JUBILEUSZ O. MARKA ŒLEZIAKA

Œ

wiêto œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus sta³o siê
dobr¹ okazj¹ do œwiêtowania tak¿e jubileuszu 25-lecia œlubów zakonnych o. Marka Œleziaka.
Jubilat odnowi³ profesjê przy pe³nym koœciele
wiernych podczas uroczystej Mszy œw. o godz. 18:00.
Uczyni³ to na rêce Ojca Prowincja³a, który, pierwszy

raz po kapitule, przyby³ w odwiedziny do naszej
Wspólnoty. Przed³u¿eniem œwiêtowania by³a agapa
w refektarzu klasztornym dla zaproszonych goœci
z rodziny o. Marka, zaprzyjaŸnionych ksiê¿y oraz
sióstr Michalitek.
o. Andrzej C. OCD

,,…Pan Bóg nie dawa³by mi pragnienia
czynienia dobrze na
ziemi po œmierci, gdyby go nie chcia³ urzeczywistniæ”

„…Bêdê krad³a…
Du¿o rzeczy w Niebie
zniknie, bo je wam przyniosê… Bêdê ma³¹ z³odziejk¹, bêdê bra³a wszystko, co mi siê bêdzie
podoba³o”.

(Novissima verba)

(Novissima verba)

„Najwa¿niejszym odpustem
zupe³nym, którego ka¿dy mo¿e
dost¹piæ bez zwyk³ych koniecznych warunków, jest odpust
mi³oœci, która pokrywa mnóstwo grzechów”
(œw. Teresa od Dz.J.)

NA KARMEL
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JEZUSA CHRYSTUSA

„Naœladowanie Jezusa przez cz³onków œwieckiego
Zakonu wyra¿a siê w przyrzeczeniu d¹¿enia do
ewangelicznej doskona³oœci w duchu rad ewangelicznych czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa oraz
b³ogos³awieñstw. Przez to przyrzeczenie ulega wzmocnieniu zobowi¹zanie do s³u¿by planowi Bo¿emu
w œwiecie otrzymane na chrzcie œwiêtym”. (Konstytucje OCDS II. 11.)

PaŸdziernikowe spotkanie Œwieckiego Zakonu
Karmelitów Bosych by³o okazj¹ do œwiêtowania
i radoœci.
W sobotê 9.X.2020 r. do naszej Wspólnoty
zosta³a przyjêta Bogus³awa Kruk od Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, która odpowiadaj¹c na powo³anie Pana zapragnê³a ¿yæ duchowoœci¹ Karmelu.

Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do œwiêtowania dwóch
jubileuszów naszych Sióstr:
– 25-lecia Anny Brytan – Marii Magdaleny od
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
– 15-lecia Alicji Kalinowskiej od Matki Bo¿ej
z Góry Karmel.

Podczas Eucharystii sprawowanej przez naszego
Asystenta O. Krzysztofa Górskiego przy o³tarzu Matki
Bo¿ej Szkaplerznej nasze Siostry odnowi³y swoje
przyrzeczenia. Po nich uroczyœcie odœpiewaliœmy ,,Te
Deum laudamus...”.
Ojciec Krzysztof w trakcie homilii przypomnia³,
jak wa¿ne dla Œwieckiego Karmelity jest codzienne
spotkanie na modlitwie wewnêtrznej z TYM o Którym wiemy, ¿e nas kocha.
¯yczymy Bogusi, Ani i Ali nieustannego pog³êbiania karmelitañskiego charyzmatu oraz wiêzi z Bogiem
poprzez codzienne przebywanie w Bo¿ej obecnoœci.
Niech Najœwiêtsza Maryja Panna i œwiêci Karmelu
czuwaj¹ nad Wami.

Po Eucharystii odby³o siê spotkanie w naszej sali,
gdzie œwiêtowaliœmy i cieszyliœmy siê swoj¹ obecnoœci¹.
Teresa Fedyk-Kida OCDS

NA KARMEL
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ODNOWIENIE
PRZYRZECZEÑ RÓ¯AÑCOWYCH

W

dniu 7 paŸdziernika br. w naszej œwi¹tyni mia³o miejsce
uroczyste nabo¿eñstwo odnowienia przyrzeczeñ ró¿añcowych,
poprzedzone modlitw¹ ró¿añcow¹
i msz¹ œwiêt¹ w intencji ¿yj¹cych
i zmar³ych cz³onków Ró¿ Ró¿añcowych.

Przed o³tarzem Matki Bo¿ej Szkaplerznej, doœæ licznie zgromadzi³y
siê cz³onkinie ¯ywego Ró¿añca,
aby w obecnoœci Ojca Przeora, który z urzêdu jest moderatorem ¯ywego Ró¿añca w swojej parafii,
ponownie zawierzyæ swoje ¿ycie,
pracê, rozwój duchowy, ofiarê modlitwy Matce Najœwiêtszej, Królowej
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Œwiêtej Pamiêci

o. BRONIS£AW TARKA OCD

„Wchodz¹c”
w kolejny rok
Ró¿añca Œwiêtego, Naszej Potê¿gazety „Na Karnej Patronce.
mel” (pierwszy
Wyj¹tkowym akcentem by³o wrênumer 1 listopaczenie na rêce zelatorek ka¿dej
da 1996) krok
z Ró¿, ró¿añca poœwiêconego przez
nasz nastêpuje
Ojca Œwiêtego Franciszka, z zamyz 24 na 25-ty
s³em, aby ró¿aniec ten, kr¹¿¹c wewn¹trz ka¿dej Ró¿y, przekazywany stopieñ. Mo¿na powiedzieæ – jak
to zlecia³o. Gdyby Pan Bóg nie
powo³a³ do Siebie œp. o. Bronis³awa to w obecnym by³by 73-latkiem czyli jeszcze aktywnym
a znaj¹c temperament i multum
Jego pomys³ów to intensywnie
by nadal dzia³a³ – ale gdzie?
¯ycie zakonnika jest niewiadom¹. W œwiecie œwieckim robimy
plany – wyje¿d¿amy z ca³¹ rodzin¹ aby siê osiedliæ w innej
miejscowoœci… a w zakonie?
Pamiêtam Jego aktywnoœæ i z¿ymanie siê gdy ktoœ inny nie
oddawa³ siebie dla spraw Zakonu. Wiem, ¿e w pewnym sensie nie jest to wzorcowe zachowanie bo ka¿dy jest inny a wa¿ne jest by dzia³aæ na miarê
co miesi¹c innej siostrze, jednoczy³, mo¿liwoœci. Jeden bêdzie dawa³
o¿ywia³ wspólnotê, motywowa³ do wiêcej inny mniej co nie newzrastania w wierze, do pog³êbiania guje postawy osób bardziej
maryjnej duchowoœci. Osoba, która aktywnych ...
CzSz
modli siê przez miesi¹c na tym ró¿añcu, powinna szczególnie wspieraæ moPs. Za rok ,,okr¹g³a” rocznica – 25 lat
dlitewnie osobê Ojca Œwiêtego Fran– a wiêc i wspomnienie powinno byæ
ciszka, Jego pos³ugê, Jego intencje.
Beata Kasprzyk-Hiszpan obszerniejsze...

Intencje
¯ywego Ró¿añca
na listopad
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, aby postêp w dziedzinie robotyki oraz
sztucznej inteligencji zawsze pozostawa³ w s³u¿bie
ludzkiego istnienia.
I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Intencja szczegó³owa:
W intencji pojednania w naszej ojczyŸnie.
II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Intencja szczegó³owa:
O ustanie pandemii.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Intencja papieska:
Intencja szczegó³owa:
W intencji osób podejmuj¹cych walkê ze wspólnot¹
Koœcio³a.
Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Intencja papieska:
Intencja szczegó³owa:
By wszyscy parafianie i modl¹cy siê w naszej
œwi¹tyni odwa¿nie dawali œwiadectwo swojej wiary.
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GORLIWY ZAKONNIK –
– RZECZ O O. STEFANIE

W

ubieg³ym miesi¹cu opuœci³ nasz klasztor wieloletni duszpasterz, kaznodziej , rekolekcjonista
i opiekun Bractwa sw. Józefa – Ojciec Stefan od
Najœwiêtszego Sakramentu Skórnóg i zgodnie w wol¹ O. Prowincja³a uda³ siê do klasztoru w Kluszkowcach niedaleko Nowego Targu.
Jego droga do Karmelu nie by³a prosta ani ³atwa,
zacz¹³ uczyæ siê na mechanika, ale coœ go ci¹gnê³o
do Karmelu, o którym wczeœniej nic nie
wiedzia³, a zobaczywszy og³oszenie o Ni¿szym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Wadowicach, postanowi³
tam siê udaæ. Ukoñczywszy ni¿sze seminarium, podj¹³ studia w Wy¿szym Seminarium Karmelitów Bosych. Po jego ukoñczeniu uda³ siê na pierwszê placówkê w³aœnie do NSD w Wadowicach gdzie zosta³
wychowawc¹ (prefektem) poŸniej wraca³
do niego jako prefekt i rektor. Po skierowaniu do Warszawy rozpocz¹³ studia licencjackie a nastêpnie doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej, które zakoñczy³
jako Doktor Teologii. By³ te¿ wielokrotnie
przeorem w kilku klasztorach. W czasie
swojej pracy duszpasterskiej zosta³ skierowany na kilkumiesiêczny pobyt jako
kapelan polskich pracowników w Iraku za
rz¹dów Saddama.
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Karmel w Przemyœlu pamiêta
o solenizancie listopadowym –
– o. Andrzeju Gucie OCD
w dobie tak ,,dziwnych dni”,
które dotychczas nie prze¿ywaliœmy
¿yczymy przede wszystkim du¿o zdrowia,
opieki Matki Bo¿ej z Góry Karmel
przemyski Karmel
Powy¿ej – miejsce chyba nieprzypadkowe na ¿yczenia –
– o. Stefan obecnie jest w Kluszkowcach

ma³¿eñskim, ilu towarzyszy³ w ostatniej drodze – o tym wszystkim
wiedz¹ parafianie, sympatycy
i cz³onkowie wspólnot dzia³aj¹cych
przy naszym koœciele.
Od 2008 r. zajmowa³ siê grup¹
d¹¿¹c¹ do reerygowania Bractwa
Œwiêtego Józefa, by³ jej motorem
do dzia³añ, opiekunem duchowym
a w koñcu moderatorem i z poœwiêceniem oddawa³ siê temu zadaniu.
Nie zaniedbywa³ jednak praktyk
kaznodziejskich jako rekolekcjonista, g³osz¹c nieraz w ci¹gu roku
po kilkanaœcie rekolekcji w ca³ej Polsce, a nawet w Stanach Zjednoczonych gdzie jeŸdzi³ przez 3 lata.
Gorliwie te¿ pos³ugiwa³ w konfeJeden z wyjazdów Bractwa œw. Józefa do Zagórza
sjonale, o czym wiedz¹ penitenci.
Ciê¿ko dziœ sobie wyobraziæ
Doœwiadczenie Jego ¿ycia, pozwoli³y Mu na nasz klasztor bez Ojca Stefana, Jego humoru i
zostanie œwietnym kaznodziej¹, bardzo uczciwie dowcipów, i jego braku w konfesjonale.
i pobo¿nie traktuj¹cym swoje powo³anie i pracê
W zakonie jednak przede wszystkim obowi¹zuje
duszpastersk¹.
pos³uszeñstwo i O. Stefan, jako gorliwy zakonnik,
Na naszej placówce przebywa³ najd³u¿ej, bo przez takie polecenie wykona³.
14 lat. Ilu œlubów udzieli³, ile par po³¹czy³ wêz³em
br. Józef

NA KARMEL
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Wykaz (skrótowy) Zmar³ych pochodzi z gazetki Na Karmel listopad 2016
W miesi¹cu listopadzie polecajmy w naszych modlitwach pos³uguj¹cych kiedyœ u nas Braci Karmelitów:
Zmarli to œp.œp.:

o. Jan Kanty od œw. Matki Naszej
Teresy (Osierda) – (15.III.1948).
(Prezentowaliœmy Jego grafikê w NK 287)

o. Gerard od Przemienienia Pañskiego (Matoga) – (29.X.1969) –
grób w Czernej.
o. Bazyli od œw. Anzelma
(Jab³oñski) – prze³o¿ony –
– (1.XII.1978).
o. Feliks od œw. Teresy od Dziecit¹ka Jezus (Bielecki) – 3.XII.1981
– w Piotrkowicach.
o. Adeodat od œw. Teresy od
Dziecit¹ka Jezus (¯i¿ka) –
(18.VIII.1982) – g. w Lublinie.
o. Rajmund od œw. Jacka (Sapa³a) – (2.VI.1984).
o. Bogus³aw od Mi³osierdzia
Bo¿ego (WoŸnicki) – (9.XI.1985)
– prze³o¿ony – g. w Poznaniu.
br. Walenty od Œw. Rodziny
(P³oskonka) – (4.VI.1987) –
– g. w Kluszkowcach.
o. Remigiusz od Trójcy Œwiêtej (Czech) – przeor (2 razy) –
– (27.X.1988) – g. w Zawoi.
o. Leonard od Mêki Pañskiej
(Kowalówka) – (16.II.1990) –
– prze³o¿ony – g. w Poznaniu.
br. Kryspin od œw. Jana Ewangelisty (Kalicki) – 23.III.2004 –
– g. w Poznaniu.

o. Bronis³aw od Œw. Rodziny
(Tarka) – (19.IV.2006) – twórca
gazety Na Karmel.
br. Brokard od Najœwiêtszego
Serca Jezusowego (Krupnik) –
– (24.XII.2006) – g. w Poznaniu.
o. Juliusz od Jezusa Ukrzy¿owanego (Marchewka) – prze³o¿ony
– (24.I.2007) – g. w Poznaniu.
o. Bogdan od œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (Dec) – (27.I.2007)
– g. we Wroc³awiu.
o. Ambro¿y od Najœwiêtszego Serca Jezusa (Stok³osa) –
– (27.XI.2008) – g. we Wroc³awiu.
o. Eustachy od Niepokalanego Serca Maryi (Paj¹k) –
– (14.X.2010).
o. Wojciech od Matki Bo¿ej Mi³osierdzia (Borcz) – (16.X.2010).
o. Atanazy od Ducha Œwiêtego (Chmiest) – (3.III.2011).
o. Terezjusz od Mêki Pañskiej
(Felcyn) – (20.IV.2013) – g. w Poznaniu.
o. Jan od Krzy¿a (Wysokiñski) – (9.I.2016) – g. w Czernej
o. Tomasz od Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (Michalski) 6.IX.2018 –
– Kraków-Prudnik
Niech spoczywaj¹ w spokoju!

NA KARMEL
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Skrzynia sarkofagu w widoku od g³owy.

powy¿ej: Kartusz z herbami szlacheckimi Pilawa (Potoccy)
i Prawdzic (£aszczowie) na
prawym, d³u¿szym boku skrzyni
sarkofagu w czêœci „nóg”.

Zbli¿enie podpór sarkofagu, u góry nó¿ek prostopad³oœcienne podstawy z rozleg³ymi ubiciami.

Skrzynia sarkofagu widok
ogólny.

Zbli¿enie dwóch czêœci z wieka sarkofagu
z inskrypcj¹ poœwiêcon¹ Mariannie
z £aszczów Potockiej, wykonanej majusku³¹ w jêzyku ³aciñskim „OBIIT DU
OCTOBRY 1731/AETATIS SVA
ANNO 30”.

U góry: elementy z jakich odrestaurowano sarkofag

Sarkofag Marianny z £aszczów Potockiej z wykonanym napisem majusku³¹ w jêzyku ³aciñskim:
„OBIIT DU OCTOBRY 1731/AETATIS SVA ANNO 30”. Ukoñczenie renowacji w maju br.
(fot. o. Andrzej C.)

O naszej krypcie grzebalnej mo¿na powiedzieæ, ¿e nie zazna³a spokoju po 1784 roku. Doczesne szcz¹tki
zakonników, które teraz s¹ wypisane na tablicach epitafijnych, zosta³y ekshumowane na cmentarz
w Zagórzu bo ten klasztor osta³ siê (i czerneñski) w okresie tego bezprawia w obliczu ówczesnego prawa.
To co siê wydarzy³o wówczas jest nieporównywalne z czymkolwiek.
W numerze Na Karmel z lutego 2019, str. 20 – podawaliœmy zakres prac i dotacje. Tutaj przypominamy
punkt dotycz¹cy sarkofagu: [...] 3. Rekonstrukcja
i remont sarkofagu Marii z £aszczów Potockiej,
który znajduje siê w kryptach pod koœcio³em. Koszt

prac, jakie trzeba podj¹æ, wyniesie 57.000 z³ aby ten
pochodz¹cy z 1731 r. sarkofag odnowiæ i udostêpniæ dla zwiedzaj¹cych nasze krypty. O dotacjê
staramy siê w Urzêdzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. [...]

Dla chc¹cych wesprzeæ nasze dzie³a – dziêkuj¹c –podajemy numer konta:

Nr konta bankowego: 94 2030 0045 1110 0000 0090 6430
Kod SWIFT: PPABPLPK IBAN: PL94 2030 0045 1110 0000 0090 6430
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Z dziejów Karmelu przemyskiego

(XVIX)

WYMAGAJ¥CY

WYCHOWAWCA ZAKONNIKÓW,
PREZES PRZEMYSKIEGO KLASZTORU,
DYREKTOR

III ZAKONU

OJCIEC BAZYLI OD ŒW. ANZELMA
(STANIS£AW JAB£OÑSKI, 1910–1978)

W
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podziemiach koœcio³a, po
lewej stronie znajduje siê
skromny grób z tablic¹ o treœci: „Œp. Bazyli od œw. Anzelma (Stanis³aw Jab³oñski) ur.
6.11.1910 zm. 1.12.1978 51 lat
w profesji zakonnej 45 lat w kap³añstwie.”

zakonów przemyskich i oko³o trzydziestu ojców i braci karmelitów,
wielu sióstr i licznej rzeszy wiernych.
Stanis³aw Jab³oñski urodzi³ siê
8 listopada 1910 r. w Kleczy Górnej k/Wadowic. Po ukoñczeniu
szko³y podstawowej wst¹pi³ do

Z ¿yciorysu ojca Bazylego dowiadujemy siê, ¿e na kapitule
1972 r. zosta³ wybrany prezesem
klasztoru w Przemyœlu. Pe³ni³ ten
urz¹d przez trzy lata rozbudowuj¹c klasztor i rozpoczynaj¹c
wielk¹ renowacjê przemyskiej
œwi¹tyni. Dokonano m.in. naprawy murów wspieraj¹cych dzwonnicê (1973), odnowienie 12 okien
w koœciele, które razem wa¿y³y
4,5 tony. W prezbiterium urz¹dzono schody i podium, które wy³o¿ono parkietem. Stan œwi¹tyni
by³ jednak z³y, sypa³o siê ze sklepienia, wilgoæ niszczy³a koœció³,
dach przecieka³ i wymaga³ wymiany. Prace remontowe utrudnia³
urz¹d konserwatora zabytków.
W 1975 r. o. Bazyli zosta³ przeorem w Poznaniu. Po ukoñczeniu
przeorstwa poznañskiego wróci³
do klasztoru w Przemyœlu ponownie jako prezes lecz po piêciu miesi¹cach sprawowania urzêdu zmar³
1 grudnia 1978 r. Pochowany
zosta³ pod zakrysti¹ naszego koœcio³a w grobie wykopanym w ziemi. Mia³ wspania³y pogrzeb z udzia³em ks. bp. Ignacego Tokarczuka,
ordynariusza przemyskiego i ks.
bp. Boles³awa Taborskiego, ca³ej
przemyskiej kapitu³y i ca³ego przemyskiego seminarium, ksiê¿y diecezjalnych z Przemyœla i okolicy,

Ni¿szego Seminarium w Wadowicach, gdzie jego wychowawc¹
by³ b³. o. Alfons Maria od Ducha
Œwiêtego [Mazurek], który: wycisn¹³ piêtno na duszy m³odego Stanis³awa, bo wiele podobieñstwa by³o
miêdzy tymi ludŸmi. Ta sama obowi¹zkowoœæ, ta sama silna i zdecydowana
wola, surowoœæ ¿ycia, oddanie siê Bogu
cechowa³y obydwu. Brat Bazyli otrzyma³ habit karmelitañski 26 lipca 1926 r. w Czernej gdzie równie¿ z³o¿y³ profesjê 27 lipca 1927 r.
Potem studiowa³ filozofiê w Belgii
i teologiê w Rzymie. W Rzymie
z³o¿y³ profesjê uroczyst¹ na rêce
S³. Bo¿ego o. Anzelma od œw. Andrzeja Corsini (o. Maciej G¹dek)
i tam otrzyma³ œwiêcenia kap³añ-

ALICJA KALINOWSKA
OCDS

skie 15 lipca 1933 r. Do Polski wróci³ w 1935 r. Mimo m³odego wieku (26 lat), ze wzglêdu na zdolnoœci i cnoty zosta³ obrany magistrem nowicjatu w Czernej. Wychowa³ wielu zakonników. Prowadzi³ swych wychowanków zdecydowanie i wymaga³ od nich przyjêcia
w pe³ni idea³u karmelitañskiego. By³
surowy dla siebie i innych. Na tym urzêdzie prze¿y³ wybuch II wojny œwiatowej oraz okupacjê niemieck¹. Spe³nia³ bowiem urz¹d magistra a¿ do
1944 roku, Trudny to okres i trzeba
by³o wiele wycierpieæ i prze¿yæ ró¿ne
niebezpieczeñstwa. […]
W 1944 roku klasztor w Czernej prze¿y³ swoj¹ wielk¹ tragediê.
24 sierpnia 1944 r. Niemcy zastrzelili nowicjusza br. Franciszka
od œw. Józefa [s³. Bo¿y Franciszek
Powiertowski], a cztery dni póŸniej w okrutny sposób zamordowali przeora czerneñskiego b³.
o. Alfonsa M. od Ducha Œwiêtego [Mazurka]. O. Bazyli zosta³
wówczas mianowany przeorem w
Czernej.
Po wojnie piastowa³ urzêdy
w ró¿nych klasztorach, prowadzi³
te¿ m.in. gruntowne remonty klasztorów w Czernej i Krakowie. Wyk³ada³ filozofiê w Poznaniu. By³
te¿ spowiednikiem klasztorów ¿eñskich i wikariuszem prowincjalnym Sióstr Karmelitanek Bosych.
Kroniki przemyskiego III Zakonu rzucaj¹ na jego postaæ nowe
œwiat³o. Okaza³o siê, ¿e w latach
swojej pos³ugi w Przemyœlu (1972–
–1975) o. Bazyli by³ równie¿ Dyrektorem III Zakonu. Streszczenia
jego konferencji, sposób prowadzenia spotkañ, stawiane wymagania
potwierdzaj¹, ¿e w odniesieniu do
osób œwieckich stawia³ on – tak
jak wobec nowicjuszy – „wysok¹
poprzeczkê”. W tym czasie wesz³a w ¿ycie Regu³a ¿ycia, której
postanowieniom ojciec poœwiêca³
kolejne konferencje. Na ka¿de miesiêczne zebranie przygotowywa³

’
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tzw. kalendarzyk tercjarski okreœlaj¹cy: termin nastêpnego zebrania, patrona na dany miesi¹c, cnotê, któr¹ nale¿y praktykowaæ
w tym miesi¹cu, intencjê, postanowienie, i has³o na dany miesi¹c. Oto kilka przyk³adów: na
listopad 1972 r. wyznaczy³: PATRON
MIESI¥CA: Wszyscy Œwiêci, Cnota:
wiara w œwiêtych obcowanie,
INTENCJA: modlitwa za Koœció³,
POSTANOWIENIE: Bêdê czêsto podnosi³
myœl moj¹ ku niebu, HAS£O: Blednie
mi ziemia gdy spogl¹dam w niebo.
Na listopad 1973: PATRON: Dusze czyœcowe, Cnota: wspó³czucie dla cierpi¹cych, INTENCJA: Za zmar³ych Zakonu, P OSTANOWIENIE : dziesi¹tek
ró¿añca za dusze czyœæcowe. Na
listopad 1974 PATRON MIESI¥CA:
Chrystus Król Wszechœwiata, CNOTA:
wiernoœæ obowi¹zkom i pos³uszeñstwo
Woli Bo¿ej, INTENCJA: By Królestwo
Chrystusowe zapanowa³o w ca³ym
œwiecie i we wszystkich duszach ludzkich, POSTANOWIENIE: Bêdê codziennie w tej intencji odmawiaæ
modlitwê do Trójcy Œw. HAS£O:
Przez krzy¿e, niech przyjdzie Królestwo Twoje, Jezu! Wiêkszoœæ takich
w³asnorêcznie napisanych przez
o. Bazylego „kalendarzyków” jest
do³¹czona do Kroniki III Zakonu.
W swoich konferencjach ojciec
nawi¹zywa³ w³aœnie do w/w hase³
i cnót. Na przyk³ad nawi¹zuj¹c do
kalendarzyka tercjarskiego na luty
1973 powiedzia³: Jako has³o tego
miesi¹ca to pokuta, a cnota wezwanie
do pokuty. Pokuta jest […] zgodna
z duchem Koœcio³a. Z g³êbok¹ wiar¹
w mi³osierdzie Bo¿e musimy uznaæ nasze grzechy tym bardziej, ¿e Najœwiêtsza Matka wys³anniczka mi³osierdzia Bo¿ego wzywa do pokuty.
Najœwiêtsza Panna w La Salette, która objawi³a siê trojgu dzieciom wskaza³a im jako pokutê odmawiaæ ró¿aniec i ca³owaæ ziemiê. Na ogó³ ludzie
nie uznaj¹ pokuty, dlatego wezwanie
do pokuty jest bardzo aktualne. […]
¯ycie liturgiczne tercjarza to nieustanne uczestniczenie w tajemnicy paschalnej. Tercjarz wg mo¿liwoœci powinien
codziennie uczestniczyæ we mszy œw.
a tak¿e odmawiaæ codziennie
Laudesy i Nieszpory. Charakterystyczna dla III-go Zakonu jest szczególnie
modlitwa myœlna. Byæ sercem i wol¹
razem z Chrystusem. Umieraæ sobie,
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ale ¿yæ dla Chrystusa. Jest to
tajemnica bardzo paschalna, bardzo
bogata. ¯ycie cz³onka Zakonu winno
byæ ci¹g³¹ ofiar¹ pochwaln¹ i
uwielbiaj¹c¹ Boga. Bo wg œw. Matki
naszej Teresy wygodne ¿ycie nie mo¿e
iœæ w parze z modlitw¹.

[…] Matka Bo¿a oczekuje od nas
pomocy-modlitwy. W czasie Adwentu
cz³onkowie zakonu winni dniem i noc¹ czuwaæ na modlitwie i razem z Niepokalan¹ rozwa¿aæ tajemnice Królestwa Bo¿ego i pamiêtaæ, druga Osoba
Boska przyjê³a naturê ludzk¹, aby
nas zbawiæ. Chrystus
Król jest w duszy
i sercach ludzkich.
Chrystus nie narzuca
swojej w³adzy. Chrystus
ma wielk¹ w³adzê: mi³oœæ! Przez swoje uni¿enie, przez swoje cierpienie, przez prawo
ewangeliczne Bóg – Cz³owiek zwyciê¿y³ pychê
szatana. W naszym ¿yciu chrzeœcijañskim winniœmy byæ oddani i mi³owaæ Chrystusa bez
granic. Chrystus Król
jest naszym Ojcem i Przyjacielem, a zatem ka¿de pragnienie Chrystusa bêdzie wyrazem Jego
woli. Chrystus chce królowaæ w naszych sercach […].
Ojciec Bazyli wzywa³ te¿ tercjarzy do pracy nad sob¹ (16.XII.1973)
... usilnie starajmy siê ¿yæ wg S³owa
Bo¿ego. Jednak serca nasze musimy
przygotowaæ na mieszkanie Chrystusa, a siedem grzechów g³ównych
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trzeba z serc wyrywaæ jak niepotrzebny chwast, je¿eli nie pozbêdziemy siê
tych wad to razem ze œw. Jakubem powiemy, ¿e pobo¿noœæ nasza jest pró¿na, a polega ona tylko na formach
zewnêtrznych. Praca nad sob¹ powinna trwaæ stale i bez przerwy. To
wyrównywanie pagórków i dolin
w sercach naszych na przyjêcie
Chrystusa Pana naszego.
(27.I.1974) Miesi¹c luty to okres
karnawa³owy, w którym ludzie bawi¹ siê, szalej¹ nie zawsze z prawem
Bo¿ym i koœcielnym. Ludzkoœæ zawsze grzeszy³a, ale przychodzi³y okresy
opamiêtania. W obecnym czasie ludzie nie chc¹ uznaæ swoich grzechów, s¹
okresy pokuty i cierpienia przymusowe,
jak wojny, choroby i inne kataklizmy,
ale Panu Bogu chodzi o dobrowoln¹
pokutê wynagradzaj¹c¹.
(III.1974) …Uwielbiaj¹c i mi³uj¹c
Chrystusa starajmy siê pozbyæ naszych
wad, bo ¿ycie w Chrystusie jest bardzo trudne, wymaga od nas nieustannej ofiary i kontrolowania samego
siebie. Przez cierpliwoœæ, przez wyrzeczenie siê swojej pychy swoich wygórowanych ambicji, starajmy siê nie myœleæ o sobie, a wiêcej troszczyæ siê o bliŸnich, którzy nie zawsze potrzebuj¹ pomocy materialnej, ale ³akn¹ serdecznego s³owa i nadziei na lepsze jutro

¿ycia, a czasem i œmierci. Uni¿aj¹c siê
i mi³uj¹c Zbawiciela ¿yjemy dla niego
i umieramy mistycznie razem z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania
i królowania w niebie. […]

Ÿród³o: O. Kajetan Furmanik, Ojciec
Bazyli od œw. Anzelma (Stanis³aw Jab³oñski), ,,Na Karmel” Nr 12/99, Kronika OCDS, Przemyœl
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LISTOPAD 2020
D ODATEK DLA D ZIECI

N IEDZIELE –

GODZINA

Msza œw. 4 paŸdziernika o godz. 11.30 zgromadzi³a rzeszê dzieci z rodzicami. Nie dziwi to
sta³ych bywalców, gdy¿ jest to Msza, podczas
której œpiewa schola dzieciêca pod kierunkiem
S. Doroty, Michalitki i pos³uguje s³u¿ba liturgiczna. Siostra jest tak¿e g³ówn¹ odpowiedzialn¹ za
przygotowywania do pierwszej Komunii œw.,
a zosta³o zg³oszonych oko³o 35 dzieci. I dziœ
w³aœnie po homilii o. Andrzej Cekiera, duszpasterz
dzieci i rodzin poœwieci³ ró¿añce, które zosta³y
wrêczone dzieciom przez ich rodziców. Po Mszy
z kolei odby³o siê spotkanie przygotowawcze
dla rodziców dzieci komunijnych.
Ca³y te¿ miesi¹c paŸdziernik jest naznaczony modlitw¹ ró¿añcow¹. Dzieci wraz
z rodzicami gromadz¹ siê
w naszym koœciele na modlitwê trzy razy w tygodniu,
w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek o godz. 16:45. Wspólnie
œpiewamy, medytujemy
poszczególne tajemnice i wijemy wianek z kwiatów dla
Maryi. Kwiaty wykonane
przez dzieci to symbole dobrych uczynków, które dzieci
czyni¹ na co dzieñ.
Zapraszamy do wspólnej
modlitwy!
Red.

11:30
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Miesi¹c paŸdziernik, tradycyjnie poœwiêcony Matce Bo¿ej Ró¿añcowej, sta³ siê okazj¹
do og³oszenia przez s. Dorotê konkursu dla dzieci na ró¿añce z dobrych uczynków.
W koœciele na bocznych o³tarzach mo¿na podziwiaæ owoce pracy dzieci,
nie tylko od strony artystycznej, ale tak¿e w zakresie dobrych uczynków
kryj¹cych siê za ka¿dym ró¿añcowym paciorkiem.
Najpiêkniejsze prace zostan¹ nagrodzone!
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R OSN ¥ DOMY
DLA P IGMEJÓW
„Rosn¹ domy dla Pigmejów”
– radosna wiadomoœæ z Afryki dotar³a Internetem, wraz
ze zdjêciami, od dobrze znanego, wielokrotnego goœcia na
przemyskim Karmelu, ojca Macieja Jaworskiego, misjonarza z Burundi-Rwandy.
„Ca³a energia posz³a by skoñczyæ domy przed deszczami.
W listopadzie przyjdzie kolej na
kozy.” – napisa³ o. Maciej. W tym
miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e ojciec Maciej jest odpowiedzialny
m.in. za projekt Abatwa (Pigmeje) w Burundi. Pigmeje to odrzucone plemiê, stanowi¹ 1–2%
ludnoœci Burundi. Mówi siê czêsto o wojnach miêdzy Tutsi (18%
ludnoœci) i Hutu (80%), a Pigmeje s¹ zupe³nie zapomniani. Wyniszcza ich cywilizacja wkraczaj¹ca do lasu na zamieszka³e przez
nich tereny. ,,Las by³ naszym ojcem i matk¹, dawa³ nam wszystkim jedzenie, schronienie, ciep³o. A my jesteœmy dzieæmi lasu, kiedy ten znika, my giniemy” – mówi¹ Pigmeje. Lasy
sta³y siê muzeum dla turystów,
po którym Pigmeje mog¹ oprowadzaæ, ale nie mog¹ w nim
mieszkaæ, s¹ bezdomni. Trudna
jest ewangelizacja Pigmejów,
którzy s¹ uwa¿ani, nawet przez
ksiê¿y, za gorszy gatunek cz³owieka.
Dlatego karmelici bosi naszej
Prowincji, pracuj¹cy na tym
terenie ju¿ 50 lat, objêli opiek¹
10 wiosek pigmejskich, gdzie
mieszka oko³o 730 rodzin. Stop-
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niowa reintegracja odrzuconego plemienia ma polegaæ na alfabetyzacji dzieci, wprowadzaniu w podstawowe zagadnienia z rolnictwa, budowê domów dla mieszkaj¹cych w sza³asach, pod namiotami lub w trawie (projekt „Dom
dla Pigmeja”). W ramach podstaw hodowli bêdzie to projekt
wielkopostna koza dla rodziny
(projekt „Koza dla rodziny pigmejskiej”), a w ramach podstaw rolnictwa – projekt „Drzewo owocowe dla Pigmeja”.
Koszt budowy domu to 550 euro,
koszt jednej sadzonki – 1 euro,
jedna koza – 25 euro. Na stronie misjekarmel.pl dostêpne s¹
wszystkie informacje o projektach (biuletyn Amahoro Nr 65)
oraz film „Budowa domów dla
Pigmejów”.
W Orêdziu na Œwiatowy Dzieñ
Misyjny papie¿ Franciszek – mimo problemów, cierpieñ i niepewnoœci zwi¹zanych z pandemi¹ –
zaprasza do wyjœcia ze swoich
ograniczeñ ze wzglêdu na mi³oœæ
Boga i bliŸniego. „Misja, któr¹
Bóg powierza ka¿demu z nas,
sprawia, ¿e przechodzimy od bojaŸliwego i zamkniêtego „ja” do „ja”
odnalezionego i odnowionego
przez dar z siebie”.
Mo¿e wiêc warto zastanowiæ siê
w grupach duszpasterskich lub
indywidualnie nad wsparciem
jednego z tych projektów, pamiêtaj¹c o s³owach Jezusa: ,,Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko,
co uczyniliœcie jednemu z tych
braci moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili”.
Biuro Misyjne Karmelitów
Bosych
ul. Rakowicka 18,
31-510 Kraków
BG¯ BNP PARIBAS
Konto PLN
28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto EURO:
55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
Konto USD:
82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Swift do kont walutowych:
PPAB PL PK
stronê oprac. Alicja Kalinowska
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1. Nd. WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
(uroczystoœæ).
2. Wt. Wspomnienie Wszystkich Zmar³ych. (Dzieñ
Zaduszny).
4. Œr. Œw. Karola Boromeusza, bpa.
5. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
6. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
7. So. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
8. Nd. NIEDZIELA ZWYK£A.
Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em Przeœladowanym.
9. Pn. Rocznica Poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej.
W r. † 1985 o. Bogus³aw od
Mi³osierdzia Bo¿ego (WoŸnicki), prze³o¿ony w Przemyœlu od r. 1957 do 1969).
10. Wt. Œw. Leona Wielkiego, papie¿a i dra Koœcio³a.
11. Œr. Œw. Marcina z Tours, bpa.
12. Cz. Œw. Jozafata, bpa i mêczenika.
14. So. Wszystkich Œwiêtych Zakonu Karmelitañskego.
(œwiêto).
15. Nd. W r. 1907 † œw. Rafa³ Kalinowski.
17. Wt. Œw. El¿biety Wêgierskiej,
zakonnicy.
20. Pt. Œw. Rafa³a Kalinowskiego,
prezbitera.
21. So. Ofiarowanie Najœwiêtszej Maryi Panny.
22. Nd. JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŒWIATA.
24. Wt. Œwiêtych mêczenników
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy.
27. Pt. W r. 2008 † o. Ambro¿y od
Najœw. S. Jezusa (Stok³osa).
29. Nd. I NIEDZIELA ADWENTU.
30. Pn. Œw. Andrzeja, aposto³a.
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OTWARTE

SPOTKANIA

GRUP DUSZPASTERSKICH
DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW.

TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI)

KRÓLUJ NAM CHRYSTE
Króluj nam Chryste, zawsze
i wszêdzie
to nasze rycerskie has³o.
Ono nas zawsze prowadziæ bêdzie
i œwieciæ jak s³oñce jasno.
Naprzód przebojem m³odzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastêp wyruszy.
Pójdziemy naprzód, naprzód
radoœnie
Podnosz¹c w górê swe czo³a.
Przed nami ¿ycie rozkwita
w wioœnie
Odwa¿nie, bo Jezus wo³a.

O J C OW I E :

KAROL MORAWSKI OCD (4 bm.)
A NDRZEJ R USZA £ A OCD (30 bm.)
ANDRZEJ SZEWCZYK OCD
ANDRZEJ CEKIERA OCD
to nasi listopadowi Solenizanci,
którzy w predykacie obrali wymienione imiona,
niech Ich patronowie
obdarzaj¹ ³askami a nasza Matka Szkaplerzna
i Teresa od Jezusa czuwaj¹ nad Nimi
Wspóbracia, Parafianie i Wierni naszego koœcio³a

AKCJA KATOLICKA
– ka¿dego 16-go dnia
miesi¹ca po wieczornej Mszy œw.
B RACTWO S ZKAPLERZNE
– 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 wieczornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).
KARMELITAÑSKI RUCH EWANGELIZACYJNO-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 zakrystii).
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE
– I niedziela miesi¹ca
godz. 9:30 zmiana Tajemnic Ró¿añcowych.
SCHOLA DZIECIÊCA
– W KA¯D¥ SOBOTÊ
godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00 (sala chóru)
ŒWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH (OCDS)
– druga sobota miesi¹ca godz. 1000 (w koœciele).
W OSTATNI¥ niedzielê miesi¹ca o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU
a w oprawie liturgicznej
uczestniczy Rycerskie i SZPITALNE BRACTWO ŒW. £AZARZA Z JEROZOLIMY – Stowarzyszenie Katolickie
ewentualne ZMIANY
w numerze grudniowym
UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwanunkowane
s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!
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Z

CYKLU:

W

SZKOLE

MARYI

Z

(19)

NAZARETU

DZIEWICA M ARYJA
I WSPÓ£CZESNA
PROMOCJA KOBIETY

R

ozpoczynaj¹c znany list apostolski do kobiet,
Mulieris dignitatem (MD), Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II podkreœla³: „Godnoœæ kobiety i jej powo³anie – odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrzeœcijañskiej – nabra³y w ostatnim
okresie szczególnej wyrazistoœci. Œwiadcz¹ o tym miêdzy
innymi wypowiedzi Urzêdu
Nauczycielskiego Koœcio³a,
które odzwierciedla Sobór Watykañski II w poszczególnych
dokumentach, aby w Orêdziu
koñcowym powiedzieæ: Nadchodzi godzina, nadesz³a ju¿ godzina,
w której powo³anie niewiasty realizuje siê w pe³ni. Godzina, w której niewiasta swoim wp³ywem promieniuje na spo³eczeñstwo i uzyskuje w³adzê nigdy dot¹d nie posiadan¹. Dlatego te¿ w chwili,
kiedy ludzkoœæ prze¿ywa tak g³êbokie przemiany, niewiasty przepojone
duchem ewangelicznym mog¹ nieœæ
wielk¹ pomoc ludzkoœci, aby nie
upad³a” (MD 1).
Kilka miesiêcy potem ten
sam „nasz Papie¿”, mówi¹c
w encyklice Redemptoris Mater
(RM) o maryjnym wymiarze
¿ycia chrzeœcijañskiego, stwierdzi³, ¿e „znajduje on szczególny wyraz w odniesieniu do kobiety i jej pozycji
spo³ecznej. Kobiecoœæ istotnie stanowi szczególn¹
wiêŸ z Matk¹ Odkupiciela” (RM 46). „Pragnê
podkreœliæ – kontynuowa³ Jan Pawe³ II – ¿e postaæ
Maryi z Nazaretu rzuca œwiat³o na kobietê jako tak¹

KU PAMIÊCI
O. B RONIS £AWA T ARKI
Wszystko wskazuje na to, ¿e
S³upia (wczeœniej S³up) by³a
z dawien dawna siedzib¹ w³aœcicieli
Pacanowa i okolic. [...]
Przez prawie 300 lat tutaj mieli
swoj¹ siedzibê Paczanowscy (Pacanowscy) herbu Jelita, którzy trzymali
siê w S³upi i Niegos³awicach do oko³o
roku 1684.

O.
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TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD
przez sam fakt, ¿e Bóg w tym wznios³ym wydarzeniu Wcielenia Syna zawierzy³ siê wolnej i czynnej pos³udze niewiasty. Mo¿na zatem stwierdziæ,
¿e kobieta, spogl¹daj¹c na Maryjê, odkrywa w Niej
sekret godnego prze¿ywania swej kobiecoœci
i prawdziwego realizowania siebie. W œwietle Maryi
Koœció³ widzi w kobiecie odblaski piêkna, które
odzwierciedla najwznioœlejsze uczucia, do jakich
zdolne jest serce ludzkie: ca³kowit¹ ofiarê mi³oœci,
moc, która potrafi znieœæ najwiêksze cierpienia, bezgraniczn¹ wiernoœæ, niestrudzon¹ aktywnoœæ, umiejêtnoœæ ³¹czenia
wnikliwej intuicji ze s³owem
pociechy i zachêty” (RM 46).
Zreszt¹ same kobiety widz¹ w Maryi z Nazaretu najdoskonalszy wzór dla siebie.
Jest Ona bowiem Kobiet¹ dla
wszystkich kobiet: kobiet¹ kochaj¹c¹ i kobiet¹ us³u¿n¹, kobiet¹ delikatnoœci i kobiet¹ ofiarnoœci, kobiet¹ protagonistk¹
i kobiet¹ ¿ycia ukrytego, kobiet¹ medytacji i kobiet¹ czynu, s³owem – Kobiet¹ w najwy¿szym tego s³owa znaczeniu, lub lepiej – mówi¹c za
Janem Paw³em II – „najlepszym wyra¿eniem geniuszu
kobiecego” (MD, 30-31).
W nastêpnych odcinkach
zag³êbimy siê nad odnow¹
maryjnoœci ¿ycia konsekrowanego, przeanalizujemy potrzebê obecnoœci w¹tku maryjnego w duchowoœci kap³añskiej, a nadto stawimy sobie przed oczy polskie
wyzwanie do przechodzenia w pobo¿noœci maryjnej od niedojrza³ych postaw dzieciêcych do
bardziej wymagaj¹cych i zobowi¹zuj¹cych postaw
synowskich.

Inwentarz z 1738 roku wyró¿nia
S³upiê Ma³¹ i Wielk¹. Od po³owy
XVIII wieku S³upia nale¿a³a do
rodziny So³tyków. W 1756 roku zosta³
podpisany dokument przez Kajetana
So³tyka, bpa krakowskiego, dotycz¹cy w³asnoœci S³upi. [...]
W 1885 roku w maj¹tku istnia³y
ju¿ wówczas m³yn wodny i cegielnia.
Po œlubie ks. Macieja Radziwi³³a
z hrabiank¹ Krystyn¹ Dembiñsk¹
ruszy³a budowa pa³acu w S³upi.

Zbudowano m³yn elektryczny. Pa³ac by³ w posiadaniu rodziny Radziwi³³ów do wiosny 1945 roku.
W czasie wojny rezydowa³o tu kilkanaœcie osób, miêdzy innymi rodziny Radziwi³³ów z Rytwian i Sichowa. Obecnie w pa³acu ma swoj¹
siedzibê Dom Pomocy Spo³ecznej
prowadzony przez S.S. Albertynki.
I w tej¿e Su³pi przyszed na
œwiat Marian Tarka, póŸniejszy
o. Bronis³aw...
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b¹ olejn¹ na p³ótnie w po³o-

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(32) wie XIX w. i przypisywany che³-

MARYJNE
BIERZG £OWO

B

ierzg³owo – to niewielka
wieœ le¿¹ca w województwie kujawsko-pomorskim w odleg³oœci niespe³na 20 km od
Torunia na pó³nocny zachód.
Nieopodal znajduje siê s³ynny Zamek Bierzg³owski – wioska i budowla niegdyœ siedziba komtura krzy¿ackiego,
a obecnie Toruñskie Diecezjalne Centrum Kultury i Dom Rekolekcyjny. Cennym zabytkiem Bierzg³owa jest drewniany wiatrak koŸlak z 1867
roku, lecz najcenniejszym jest
gotycki koœció³ parafialny z prze³omu XIII/XIV wieku mieszcz¹cy wiele obrazów o tematyce maryjnej – a poœród nich
interesuj¹cy obraz MB Szkaplerznej.

lebkowym, drewnianym stropem
kasetonowym (117 kasetonów)
wnêtrza prowadz¹ dwa ostro³ukowe, bogato profilowane portale: zachodni i po³udniowy. Od
strony po³udniowej zosta³a dobudowana du¿o póŸniej neogotycka kruchta. Od oko³o 1670 r.
koœció³ nosi wezwanie Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
G³ównymi elementami wyposa¿enia wnêtrza koœcio³a s¹: bogato z³ocony barokowy o³tarz g³ówny wraz z ustawionym na jego tle
marmurowym wolnostoj¹cym o³tarzem „posoborowym” oraz wykonanym w tym samym materiale pulpitem. Ustawiony przed o³tarzem
„posoborowym” metalowy krzy¿

miñskiemu malarzowi Antoniemu Piotrowiczowi oraz barokowy
obraz Koronacja Maryi Panny.
Boczny o³tarz Chrztu Pañskiego
(znajduj¹cy siê po prawej stronie
prezbiterium), datowany jest na
II po³owê XVII wieku, w póŸniejszym czasie kilkakrotnie przerabiany i uzupe³niany elementami wystroju plastycznego z centralnym obrazem Chrztu Pañskiego. Dwie stoj¹ce po bokach
obrazu doryckie kolumny wspieraj¹ osadzone na nich masywne
belkowanie z ustawionym na
nim zwieñczeniem, którego prostok¹tny wykrój wype³nia malowany na desce obraz œw. Kazimierza Królewicza. Ca³oœæ wieñczy bogato ornamentowana gloria
za okr¹g³ym medalionem poœrodku.
Po zewnêtrznych stronach doryckich kolumn s¹ ustawione rzeŸby œwiêtych aposto³ów Piotra i Paw³a. Obok o³tarza Chrztu Pañskiego ustawiono barokow¹ chrzciel-

KOŒCIÓ £

Koœció³ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Bierzg³owie powsta³ po 1300 roku,
a pierwsze wzmianki pisane o nim
pochodz¹ z roku 1319. Œwi¹tynia ta, pierwotnie nosz¹ca wezwanie œw. Wawrzyñca, zaliczana
jest do jednej z najstarszych budowli sakralnych na Ziemi Che³miñskiej. Koœció³ jest prost¹ gotyck¹, orientowan¹ wzglêdem
stron œwiata (z prezbiterium skierowanym w stronê wschodni¹) budowl¹ salow¹, zbudowan¹ w przewa¿aj¹cej czêœci z ciosanych kamieni polnych przy oszczêdnym
u¿yciu ceg³y w portalach okiennych i szczytach. Za³o¿ony zosta³ na planie prostok¹ta, bez wydzielonego z bry³y zewnêtrznej
prezbiterium i przykryty dwuspadkowym dachem. Krótsze
boki zwieñczono dwoma szczytami schodkowymi zdobionymi
blendami (œlepymi oknami albo
wnêkami). Do zwieñczonego ko-

Bierzg³owo, koœció³ Wniebowzicia Najœwiêtszej Maryi Panny

jest posrebrzany i poz³acany, o formie barokowej, pochodzi prawdopodobnie z 2 po³owy XVII w.
W centralnej czêœci o³tarza g³ównego znajduj¹ siê: obraz Wniebowziêcie NMP – namalowany far-

nicê z po³owy XVII wieku, o motywach ludowych, wyciosanej
z jednego pnia drewna, sk³adaj¹cej siê z czworok¹tnej podstawy przechodz¹cej bezpoœrednio

’
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daj¹cym z g³owy na ramiona niebieskim p³aszczem, ze z³otymi ozdobnymi oblamówkami. Na czole widnieje z³oty krzy¿yk a na
prawym ramieniu z³ota gwiazda.
Maryja trzyma w prawej d³oni
szkaplerz, a w lewej siedz¹ce na
Jej ramieniu Dzieci¹tko Jezus,
odziane w d³ug¹ czerwon¹ sukienkê, przyozdobion¹ gwiazdkami
i ozdobnymi z³oconymi oblamówkami. Jezus praw¹ rêkê ma wzniesion¹ w geœcie b³ogos³awieñstwa
a w lewej trzyma ró¿aniec albo ko-

Bierzg³owo, wnêtrze koœcio³a

w nodus wspieraj¹cy asymetrycznie wyrzeŸbion¹ czaszê, zamykan¹ bogato p³askorzeŸbion¹
– jak ca³oœæ elementu – przykryw¹.

szy w zwieñczeniu, przedstawiaj¹cy Ostatni¹ Wieczerzê. Retabulum tego o³tarza sk³ada siê z niskiej predelli, flankowanej dwiema doryckimi kolumnami wspieraj¹cymi szerokie belkowanie, na
którym osadzone prostok¹tne
zwieñczenie. Po zewnêtrznych
stronach kolumn stoj¹ rzeŸby
dwóch niezidentyfikowanych œwiêtych. Skromny wystrój plastyczny o³tarza stanowi¹ stylizowane
ornamenty oraz dorobione podczas ostatniej konserwacji w¹skie
uszaki.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ
Z lewej strony o³tarza g³ównego znajduje siê drugi o³tarz boczny, klasycystyczny z po³owy
XIX w. W centralnej czêœci o³tarza umieszczono obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz drugi mniej-

Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej (o wym. 100x75 cm), olejny
malowany na p³ótnie, przedstawia siedz¹c¹ na ob³okach Matkê
Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem na rêku, odzian¹ w ró¿ow¹ sukniê i okryt¹ spa-

ronkê szkaplerzn¹. Wokó³ g³ów
Maryi i Jezusa rozchodz¹ siê promienie zwieñczone 13 gwiazdami na kszta³t nimbów. Nad g³ow¹ Maryi unosi siê Duch Œwiêty
w postaci bia³ej go³êbicy w otoczeniu wy³aniaj¹cych siê z ob³oków anio³ków. U nasady obrazu,
na ciemniejszym pasie widnieje
z³ocony napis: «Moc Pañska Bractwo i pokój stanowiæ bêd¹.1853».
Obraz ten jest dzie³em che³miñskiego malarza Antoniego
Piotrowicza (1869-1923).

Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

O

najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orêdowniczko Szkaplerza Œwiêtego, Matko Boga!
Oto ja, Twoje dziecko, wznoszê do Ciebie b³agalne rêce i z g³êbi serca wo³am do Ciebie: Królowo Szkaplerza Œwiêtego, ratuj mnie, bo w Tobie ca³a moja nadzieja. Jeœli Ty mnie nie wys³uchasz, do kogó¿ mam siê udaæ? Wiem, o dobra
Matko, ¿e Serce Twoje wzruszy siê moim b³aganiem i wys³uchasz mnie w moich problemach,

gdy¿ Wszechmoc Bo¿a spoczywa w Twoich
rêkach, a u¿yæ jej mo¿esz wed³ug upodobania.
Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstañ i sw¹ potê¿n¹
moc¹ rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój
m¹ zbola³¹ duszê, o Matko pe³na litoœci! Ja zaœ
wdziêcznym sercem wielbiæ Ciê bêdê a¿ do
œmierci. Na Twoj¹ chwa³ê w Szkaplerzu Œwiêtym ¿yæ i umieraæ pragnê. Amen.
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Z WEZWANIEM KARMELITAÑSKIM
W LITANII LORETAÑSKIEJ?

K

onferencja Episkopatu Polski
zatwierdzi³a 28 sierpnia 2020 r.
polskie t³umaczenie nowych wezwañ Litanii Loretañskiej: Matko
mi³osierdzia, Matko nadziei, Pociecho
migrantów. Zosta³a te¿ opublikowana wzorcza wersja litanii z tym
i¿ nowymi wezwaniami umieszczonymi we w³aœciwych miejscach.
Zabrak³o w tej¿e wersji litanii wezwania karmelitañskiego, które zwyczajowo brzmia³o „Królowo szkaplerza œwiêtego” i mieœci³o siê po
wezwaniu „Królowo ró¿añca œwiêtego”.

W tej kwestii s. Szymona Panicz
KDzJ zwróci³a siê do o. Szczepana
Praœkiewicza OCD, którego odpowiedŸ zosta³a wydrukowana w miesiêczniku „Pod znakiem Dzieci¹tka Jezus” (nr 10/2020, s. 82-84) wraz
z ilustracjami. Pozwalamy sobie
przywo³aæ wspomnian¹ odpowiedŸ:
„Odpowiadaj¹c na pytanie informujê, ¿e wezwanie karmelitañskie w Litanii Loretañskiej istnia³o ,,od niepamiêtnych czasów”,
tak u karmelitów (OCarm) jak
i u karmelitów bosych (OCD).
Potwierdzaj¹ to dawne brewiarze.
Mieliœmy w Karmelu w³asny
brewiarz, ,,Breviarum Romanum

Carmelitanum” (tak u karmelitów
– OCarm jak i u karmelitów
bosych OCD), i brewiarz ten by³
zawsze zatwierdzany przez Stolicê
Apostolsk¹. W Litanii Loretañskiej w tym¿e brewiarzu by³o zawsze ,,wezwanie karmelitañskie”.
U karmelitów (OCarm), wezwania te by³y nawet dwa, mianowicie pierwsze, „Patrona Carmelitarum” (Patronko Karmelitów),
znajduj¹ce siê przed wezwaniem
„Regina Angelorum” (Królowo
Anio³ów). Zaœ wezwanie drugie,
jako ostatnie przed ,,Agnus Dei”
(Baranku Bo¿y), brzmia³o ,,Spes
omnium Carmelitanum” (Nadziejo wszystkich Karmelitów). Obrazuj¹ to zdjêcia nr 1 i 2.

Z kolei u bosych (OCD), co obrazuj¹ zdjêcia nr 3 i 4, by³o wez-

wanie ,,Regina Decor Carmeli”
(Królowo Ozdobo Karmelu), umieszczone tu¿ przed „Agnus Dei”.
W modlitewnikach karmelitañskich w³oskich do dziœ znajduje
siê to w³aœnie wezwanie: ,,Regina,
decoro del Carmelo”. Nie wiem
dlaczego w Polsce nie u¿ywano
tego¿ wezwania ,,Królowo Ozdobo Karmelu”, ale zast¹piono je
wezwaniem ,,Królowo Szkaplerza
œwiêtego”, którego nie spotykamy
w modlitewnikach na Zachodzie. Mo¿e o. W³odzimierz Tochmañski, znawca tematyki, lub
o. Jerzy Zieliñski, dobry historyk,
czy o. Adam Hrabia, liturgista, by
coœ w tym wzglêdzie powiedzieli.
Warto, by tê tematykê wezwania
karmelitañskiego w Litanii Loretañskiej pog³êbiæ. Móg³by to byæ
dobry temat np. na pracê magistersk¹, lub artyku³ do ,,Itinera
Spiritualia” „G³osu Karmelu” lub
,,Pod p³aszczem Maryi”. Czy¿by to wezwanie ,,Spes omnium
Carmelitarum” by³o uprzedzeniem
wezwania ,,Mater spei”, wprowadzonego przez papie¿a Franciszka?
Z maryjnym pozdrowieniem
w Karmelu – o. Szczepan
T. Praœkiewicz OCD, Rzym,
27 wrzeœnia 2020.
https://www.karmel.pl/co-z-wezwaniemkarmelitanskim-w-litanii-loretanskiej/
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CONDITIO HUMANA* ZAPOWIEDZI¥
ZMARTWYCHWSTANIA( )
7

KS. JULIAN MICHALEC
Chrystus Jezus, który umarl, ale i zmartwychwsta³, siedz¹c po prawicy Bo¿ej
przyczynia siê za nami (Rz 8,34).

B

y przep³yn¹æ z tego brzegu na
drugi, trzeba czasu tak ma³o,
¿e nigdzie nie istnieje zegar, który
pokaza³by czas tak krótki. Aby
dostaæ siê z jednego brzegu na
drugi, trzeba mniej ni¿ jedn¹ sekundê. A odleg³oœæ od tego brzegu do brzegu wiêksza jest ni¿ od
nas do samego koñca œwiata. I ja
tego poj¹æ nie mogê. Ale nie tylko ja, nie pojmuj¹ ani nie usi³uj¹
poj¹æ najm¹drzejsi, jacy byli i s¹.
Jedni s¹ z tego powodu zdenerwowani, drudzy chodz¹ ko³o tego
delikatnie, na palcach. Nie trzeba
ani jednej sekundy...
Jezus z Nazaretu umar³ rzeczywiœcie. Umar³ nie tak jak my
zdolniœmy to poj¹æ, jak potrafimy
to opisaæ. Umar³ zupe³nie a¿ do
œmierci, do tego brzegu, którego
nikt z nas nie rozumie. Te same
oczy, które – jak ka¿de oczy dziecka - najpierw wpatrywa³y siê
w Matkê, potem ogarnia³y kolor
lilii polnych i na wskroœ przenika³y dusze, które dotkniêciem
swojego spojrzenia skruszy³y Piotra, zmieniaj¹c go w k³êbek szarpi¹cego szlochu, te oczy szkliste
by³y i martwe a¿ po dno martwoty. Rêce niegdyœ b³ogos³awi¹ce
dzieci i kurczowo drgaj¹ce jeszcze
bólem przybijania tak martwe
opad³y, ¿e mo¿na w nie by³o teraz wbijaæ wszystkie gwoŸdzie i przeprowadzaæ sobie wszystkie sekcje
zw³ok. Jezus umar³ a¿ do stanu
œmierci, o której my, ¿ywi, nie wiemy nic i wiemy, ¿e nigdy nie bêdziemy wiedzieæ.
Ale jak dalece nie wiemy, tak
dalece wyczuwamy, ¿e nie œmieræ
jest tym kierunkiem, w którym
idzie œwiat. I jeœli dzisiaj chrzeœcijañstwo na ca³ym œwiecie ma na
ustach jeden wyraz: Alleluja, to
tylko dlatego, ¿e Jezus wyszed³
z owego dna œmierci, o którym

nie wiemy, jak jest g³êboko, wyszed³ i powiedzia³ ludziom, i¿
œwiat w kierunku œmierci nie idzie,
¿e zmartwychwsta³y Chrystus
potr¹ci³ tê strunê ludzkiego pragnienia, która ze wszech stron widzi umieranie, umieraæ nie chce,
a waha siê wierzyæ w ¿ycie zmartwychwsta³e.
Jest takie prawo w cz³owieku:
im bardziej buntuje siê przeciw
temu, co jest, tym wiêksza potem

radoœæ prze¿ycia z w³asnego buntu, gdy oka¿e siê, ¿e bunt ten by³
s³uszny. ¯eby wiêc powiêkszyæ nasz¹ radoœæ w dniu Zmartwychwstania, chcê siebie i obecnych tu
doprowadziæ do stanu szczytowego natê¿enia buntu. Chcê, ¿eby wszystko w nas zawrza³o przeciw temu, co jest.
A co jest? Chcia³bym w tej
chwili znaleŸæ siê w samym œrodku œwiatowej biedy. Niech na
chwilê otocz¹ mnie ludzie o twarzach tylko brzydkich i odra¿aj¹cych, niech mnie otocz¹ starcy
o twarzach pomarszczonych a rêkach zniedo³ê¿nia³ych, niech mnie
dobiegnie jêk chorych i niech widzê bezradnoœæ lekarzy, niech spojrzê w oczy wiêŸniów, którzy przez
kratê patrz¹ dzisiaj w wielkanocne niebo, niech stanê w strasznym
wirze wojny i ujrzê, jak jedni pastwi¹ siê nad drugimi, niech mnie
otocz¹ wszelkie koszmarne obrazy
ze wspomnieñ, z ksi¹¿ek, z filmów, z opowieœci, ¿ebym wœród
wszystkiego, co jest œwiatem nêdzy, strachu, niedo³ê¿noœci, okrucieñstwa i ka¿dego innego umierania, ¿ebym móg³ g³osem w³as-
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nym i g³osem zamykaj¹cym w sobie skargê wszystkich ludzi – od
sprawiedliwego Abla mr¹cego
z r¹k brata Kaina a¿ po cz³owieka
ostatniego i po Sprawiedliwego
Abla umieraj¹cego w Wielki Pi¹tek na Kalwarii – ¿ebym móg³ zawo³aæ: nie, i jeszcze raz nie! To
nie mo¿e byæ œwiat, nie mo¿e byæ
jego kierunek dany od Boga. Od
Boga œwiat wychodzi ku ¿yciu,
od z³a idzie ku œmierci i st¹d Pismo Bo¿e w jeden zawsze sposób
powtarza, ¿e grzech jest powodem umierania œwiata.
Ukazuje siê Chrystus Matce,
niewiastom œwiêtym, uczniom
swoim i ka¿e im do koñca œwiata
zaœwiadczaæ i mówiæ wszystkim,
i oznajmiaæ: Ja ¿yjê, a wam w Duchu Œwiêtym dajê moc moj¹, byœcie umieraj¹cemu œwiatu ¿ycie przywracali, nim umrze a¿ do samego
dna œmierci. Bo twarz zmarszczona, oczy niewidome, serce cierpi¹ce – to jeszcze nie tamten brzeg.
To tylko oznaki, ¿e brzeg siê drugi zbli¿a. Dajê wam moc, byœcie
tym, co pragn¹, ¿ycie przywracali
tam, gdzie jest ju¿ sama œmieræ,
to jest panowanie grzechu.
Drodzy i kochani uczniowie
Pañscy, co tyle ju¿ lat za Jezusem
chodzicie, niewiasty, które Jezusowi tyle ju¿ lat wszystkimi sposobami pos³ugujecie, radujmy siê
spo³em, wspominaj¹c wszystko od
pierwszej Komunii œw., przez wszystkie lata id¹c, przez dni ostatniego Postu, przez dni rekolekcji
i obchodŸmy œwiêta, maj¹c na stole nie stary kwaœny chleb, ale chleb
odnowiony przez mêkê i zmartwychwstanie Jezusa.
Zbuntowany jestem przeciw temu œwiatu, w którym droga wszystkiego idzie do umierania, ale pogodzony jestem z tym œwiatem,
gdy widzê, jak idzie do zmartwychwstania. I im bardziej twarz ma
zmarszczon¹, im ¿ycie me bardziej zbola³e, tym bli¿ej – zmartwychwstanie. Niech nas wierz¹cych i z grzechu oczyszczonych
tak nogi nios¹ do domu, jak nios³y Magdalenê, gdy bieg³a do Piotra
z wieœci¹, ¿e widzia³a Pana.
CDN
*

Ludzkie warunki.
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plebanii, przy kawie oraz ciasteczku. Proboszcz Józef
szeroko i barwnie opowiada³ o postêpach prac rekonstrukcyjnych i konserwatorskich, które za jego
inspiracj¹ i Jego staraniem zabezpieczaj¹ historyczne ruiny koœcio³a i klasztoru œp. Ojców Karmelitów Boo roku, w listopadzie wraz z ca³ym Koœcio- sych w Zagórzu.
W trakcie rozmowy ksi¹dz Proboszcz Józef Kasiak
³em pamiêtamy o duszach zmar³ych.
zapewni³ nas, ¿e jak co roku w Dzieñ Zaduszny
Jest to pamiêæ pe³na nadziei. Wierzymy w obco- osobiœcie odprawi mszê œwiêt¹ w intencji przyjêcia
wanie œwiêtych i dlatego zanosimy nasze modlitwy do zmar³ych Ojców Karmelitów do radoœci nieba...
Boga, aby okaza³ swoje wielkie mi³osierdzie i przyj¹³
Czas nas nagli³ wiêc podziêkowaliœmy za goœcinê
zmar³ych do radoœci nieba, [...] albowiem ¿ycie Twoich i udaliœmy siê jeszcze na pobliskie wzgórze, zwane
Zagórskim Mariemontem, gdzie nad ca³¹ niemal
wiernych, o Panie, zmienia siê ale siê nie koñczy [...]
Nawiedzanie grobów to tak¿e wyraz ³¹cz¹cej panoram¹ Bieszczad majestatycznie góruj¹ – co roku
wszystkich ludzi na ca³ym œwiecie potrzeby wspomnieñ wy¿sze – mury i baszta koœcio³a i klasztoru Ojców
[...] lecz oni ci¹gle przecie¿ ¿ywi, nadal wytrwale s¹ wœród œp. Karmelitów bosych. Na œcianie frontowej, po
nas ich dusze przy nas pozosta³y, tylko ich cia³a zabra³ lewej stronie nie istniej¹cego ju¿ wejœcia do koœcio³a
czas [...]
wmurowana zosta³a granitowa tablica z nazwiskami
Nawiedzanie grobów to wyraz szacunku wobec wszystkich pochowanych na starym cmentarzu a pozmar³ych i prze¿ycie emocji, które buduje w nas na- s³uguj¹cych w Zagórzu jak i równie¿ tych przeniesz¹ to¿samoœæ rodzinn¹, spo³eczn¹ i narodow¹.
sionych z podziemi koœcio³a i klasztoru Karmelitów
Jak co roku cz³onkowie Parafialnego Oddzia³u w Przemyœlu. Memento na tej tablicy brzmi: Pokój tobie
Akcji Katolickiej w tygodniu poprzedzaj¹cym Œwiê- przechodniu. Wstrzymaj kroki, kto z poœpiechem doby ¿ycia
to Zmar³ych jad¹ na pielgrzymkê do Zagórza, by
uczciæ pamiêæ pochowanych na miejscowym starym
cmentarzu w zbiorowej mogile Ojców i Braci Karmelitów zagórskiego klasztoru pos³uguj¹cych w nim
w XVIII i XIX wieku oraz pamiêæ przeniesionych
tam doczesnych szcz¹tków Ojców Karmelitów z przemyskiego klasztoru.
W tym roku – 2020 – roku tak odmiennym od poprzednich, roku, w którym wszystkich nas ograniczaj¹ re¿imy wynik³e z pandemii koronawirusa –
nasza pielgrzymia grupa by³a skromna ale i godna
gdy¿ pierwszy raz byli z nami zacni i czcigodni nasi
dwaj Ojcowie: Ojciec Proboszcz Krzysztof Górski oraz
ceremoniarz klasztoru Ojciec Andrzej Cekiera. Akcjê
Katolick¹ reprezentowali Anna i Zbigniew Potoccy.
Pozostali cz³onkowie ³¹czyli siê z nami tego dnia na
modlitewnym czuwaniu.
W promieniach jesiennego s³oñca Bieszczady wita³y
nas cudownymi krajobrazami a Zagórz niezmiennie
cieszy³ nas przepiêkn¹ pogod¹. Pierwsze kroki
skierowaliœmy na stary cmentarz, le¿¹cy w odleg³oœci
ok. 500 m od Sanktuarium Zagórskiej Królowej
Bieszczad, Matki Bo¿ej Nowego ¯ycia. Tam, w zaciszPrzeor o. Krzysztof Górski OCD i o. Andrzej Cekiera OCD
nej dolinie, u stóp sêdziwych drzew spoczywaj¹ Ci,
których pamiêæ wzywa kolejne pokolenia do releksji
i zadumy nad celem, sensem i przemijaniem ¿ycia i nie- przebiega mo¿e iœæ dalej. Ciebie jednak proszê abyœ siê
zatrzyma³. Oto patrz i kolana do modlitwy zginaj,
uchronnoœci¹ œmierci.
Po delikatnym oczyszczeniu grobu z liœci (widaæ, bowiem w krypcie tego Koœcio³a spoczywaj¹ ziemskie
¿e miejscowi dbaj¹ tak¿e oto, by grób nie by³ za- szcz¹tki 55 ojców i braci Karmelitów Bosych, których
pomniany)z³o¿yliœmy kwiaty oraz zapaliliœmy znicze. w XVIII i XIX stuleciu Mi³oœæ Chrystusa w modlitwie
W³aœnie by³o samo po³udnie, wiêc odmówiliœmy i pracy przywiod³a na zagórski Mariemont.
Z³o¿yliœmy kwiaty i zaœwieciliœmy znicze... non omnis
wspólnie Anio³ Pañski oraz modliliœmy siê za dusze
zmar³ych zakonników. Nastêpnie pojechaliœmy na moriar...
Podziwialiœmy te¿ ogromny postêp (od ubieg³ego
umówione spotkanie z Proboszczem miejscowej parafii i jednoczeœnie kustoszem Sanktu- roku) prac remontowych i rekonstrukcyjnych proarium w Zagórzu – ks. Józefem Kasiakiem. Jak co wadzonych w ruinach: mury zewnêtrzne i œciany
roku zostaliœmy niezwykle serdecznie przyjêci na
’
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STA£O SIÊ ZADOŒÆ
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dzia³owe Kordegardy siêgaj¹ ju¿ pierwszego piêtra!
Tak¿e i sama bry³a koœcio³a zaskakuje efektami
intensywnych prac budowlanych – œciany wprost
rosn¹ w oczach. Z ka¿dym rokiem ten unikatowy
na skalê europejsk¹ zabytek piêknieje a iloœæ zwiedzaj¹cych go tylko w ubieg³ym roku przekroczy³a
liczbê 20 000 osób! M³ode Pary Nowo¿eñców przyje¿d¿aj¹ nawet z bardzo odleg³ych miast na sesje
Str. 28
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Sylwestrem i teraz ju¿ Ojcami Krzysztofem i Andrzejem.
Panie – dziêkujê...
Nastêpnie skierowaliœmy siê wzd³u¿ Drogi Krzy¿owej do Sanktuarium Matki Bo¿ej Nowego ¯ycia,
Zagórskiej Pani i Królowej Bieszczad, by siê Jej
pok³oniæ i podziêkowaæ za wszelkie okazane ³aski,
tak¿e równie¿ i w tym miejscu na kolanach przepraszaæ
za wszelkie panosz¹ce siê Z³o i obra¿aj¹ce J¹ coraz
to nowe bluŸnierstwa...
Powrót do Przemyœla w tak piêkny czas, gdy przyroda osza³amia i zachwyca feeri¹ jesiennych barw by³ niezwyk³ym doznaniem i ogromn¹ przyjemnoœci¹.
Cieszymy siê, ¿e pomimo pandemii i tak trudnych
doœwiadczeñ, które dotykaj¹ teraz nasza Ojczyznê
(profanacje koœcio³ów, protesty proaborcyjne) mogliœmy spe³niæ nasz chrzeœcijañski obowi¹zek i ponownie tradycji sta³o siê zadoœæ.
Anna Potocka – Prezes POAK

œlubne w tak niezwyk³ej scenerii z panoram¹ Bieszczad i leniw¹ wstêg¹ op³ywaj¹cej wzgórze rzeki
Os³awy.
A ja?... w pamiêci przewija³am filmy z kolejnych
pielgrzymek z Ojcami Proboszczami: Andrzejem
Gutem, Paw³em Ferko, Piotrem Œciborem, Ojcem Przemyœl, 28.10.2020
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DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
O WARUNKACH UZYSKANIA

PANDEMII
ODPUSTU ZUPE£NEGO DLA WIERNYCH
W CZASIE

DEKRET
Rok: 2020
Autor: Kard. Mauro Piacenza
W bie¿¹cym roku, w aktualnych okolicznoœciach spowodowanych pandemi¹ COVID-19,
odpusty zupe³ne dla wiernych zmar³ych bêdzie
mo¿na uzyskaæ przez ca³y listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji
dzie³ach pobo¿nych, aby zapewniæ bezpieczeñstwo wiernych.
Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotar³o
wiele próœb Œwiêtych Pasterzy, aby w tym roku,
z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobo¿ne dzie³a w celu uzyskania odpustów zupe³nych
dla dusz czyœæcowych, które mo¿na uzyskiwaæ zgodnie z norm¹ „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1).
Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Œwi¹tobliwoœci Papie¿a Franciszka, chêtnie ustanawia i okreœla, ¿e w tym roku,
aby unikn¹æ zgromadzeñ, tam, gdzie s¹ one zakazane:
a.- Odpust zupe³ny dla osób nawiedzaj¹cych
cmentarz i modl¹cych siê, choæby tylko w myœli, za zmar³ych przez poszczególne osiem
dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od
1 do 8 listopada, dla po¿ytku wiernych mo¿e
byæ przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mog¹ byæ od siebie oddzielone.
b.- Odpust zupe³ny zwi¹zany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych dla tych, którzy pobo¿nie nawiedzaj¹ i odmawiaj¹ tam „Ojcze
nasz” i „Wierzê w Boga”, mo¿e byæ przeniesiony nie tylko na niedzielê poprzedzaj¹c¹ lub
nastêpuj¹c¹, albo na sam dzieñ Uroczystoœci
Wszystkich Œwiêtych, ale tak¿e na inny dzieñ
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z powa¿nych powodów nie mog¹ opuœciæ domu, na
przyk³ad ze wzglêdu na zakazy gromadzenia siê
licznych wiernych w miejscach œwiêtych, bêd¹
mogli uzyskaæ odpust zupe³ny, jeœli tylko ³¹cz¹c

ZMAR£YCH

siê duchowo z tymi wiernymi, którzy pobo¿nie
nawiedzaj¹ miejsca œwiête, oraz wykluczaj¹c
wszelkie przywi¹zanie do jakiegokolwiek grzechu
i maj¹c intencjê kiedy to tylko bêdzie mo¿liwe
spe³niæ trzy zwyczajne warunki (spowiedŸ sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach Ojca Œwiêtego), odmówi¹ pobo¿nie
modlitwy za zmar³ych przed obrazem Pana Jezusa
lub Najœwiêtszej Maryi Panny (na przyk³ad jutrzniê i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za
zmar³ych, Ró¿aniec, Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia i inne modlitwy za zmar³ych bliskich ich
sercu), albo jeœli podejm¹ medytacyjn¹ lekturê jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmar³ych, lub te¿ jeœli wype³ni¹ uczynki mi³osierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu cierpieñ i niedogodnoœci swego ¿ycia.
Aby ten dostêp do ³aski Bo¿ej, udzielanej
w³adz¹ kluczy Koœcio³a, stawa³ siê ³atwiejszy ze
wzglêdu na mi³osierdzie duszpasterskie, niniejsza
Penitencjaria gor¹co prosi, aby wszyscy kap³ani
posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia, oddali siê
z gorliwoœci¹ i wielkodusznoœci¹ celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Œwiêtej
chorym.
Niemniej, jeœli chodzi o warunki duchowe dla
uzyskania odpustu zupe³nego, nadal obowi¹zuj¹
wczeœniej wydane wskazania zawarte w „Nocie
odnoœnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.
Wreszcie, poniewa¿ dusze czyœcowe wspierane s¹ wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaœ
mi³¹ Bogu ofiar¹ o³tarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV,
Dekret o czyœæcu), gor¹co zaleca siê wszystkim kap³anom trzykrotne odprawianie Mszy œw. w dniu
Wspomnienia wszystkich wiernych zmar³ych,
zgodnie z Konstytucj¹ Apostolsk¹ „Incruentum
Altaris”, wydan¹ przez czcigodnej pamiêci papie¿a
Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.
Niniejszy dekret jest wa¿ny przez ca³y listopad.
Bez wzglêdu na jakiekolwiek przeciwne
zarz¹dzenia.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 paŸdziernika 2020 roku, we wspomnienie œw. Jana Paw³a II.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Wiêkszy

Ks. pra³. Krzysztof Nykiel
Regens
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Czy¿ nie do bojowania
podobny byt cz³owieka?

wiekowi, by³oby to zaprzeczeniem Ewangelii, mówi¹cej o mi³oœci nawet do naszych nieprzyjació³ (Mt 5,44). Wojna toczy siê nie
z moim bratem czy siostr¹, ale
z mocami ciemnoœci „na wy¿ynach niebieskich” – powie Œwiêty Pawe³ (Ef 6,12).
Fresk ukazuje w tym kontekœcie zadanie nas karmelitów (braci, sióstr i œwieckich): walkê mieczem S³owa Bo¿ego, który powinien byæ nieustannie w pogotowiu, poprzez czêste czytanie i medytowanie go, „dniem i noc¹ czu-
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a¿dy z nas chyba tej prawdy
na co dzieñ doœwiadcza, tym
bardziej jeœli chodzi o ludzi

wierz¹cych. Pojawia siê dziœ wiele grup katolickich, które w nazwie wprost odwo³uj¹ siê do tej rzeczywistoœci. S³yszymy zatem o bojowych okreœleniach typu „wojownicy”, „legioniœci”, „¿o³nierze” itp.
Z drugiej strony nie brakuje krytyki ze strony tych, którzy g³osz¹, i¿ tego typu okreœlenia nie
powinny byæ u¿ywane w Koœciele, jakoby niezgodne z „pokojowym” duchem Ewangelii. Trzeba jednak uczciwie przyznaæ, ¿e
przecie¿ te nazwy wpisuj¹ siê w d³u-

g¹ tradycjê istniej¹cych wczeœniej form pobo¿noœci. Tak¿e
w piœmie Œwiêtym wybrzmie-

waj¹ kategorie militarne. Sam
Jezus mówi, ¿e nie przyszed³
„przynieœæ pokój lecz miecz” (Mt
10,34). Œwiêty Pawe³ ka¿e nam
siê uzbroiæ i stan¹æ gotowymi do
walk (Ef 6,11-18). Swoj¹ drog¹ tekst
ten stoi u podstaw Regu³y karmelitañskiej.
Piêkn¹ ilustracjê tego o jaki
jednak rodzaj walki chodzi mo¿na znaleŸæ na fresku w karmelitañskiej zakrystii w Przemyœlu.
Walka nigdy nie mo¿e byæ skierowana przeciwko drugiemu cz³o-

waj¹c na modlitwie”. Autor fresku ciekawie to przedstawi³ –
œwiêta Teresa modli siê do Boga
i w wizji widzi gromadê braci
Karmelitów Bosych, którzy z eljañsk¹ gorliwoœci¹ walcz¹ gromadnie (wspólnota to wa¿ny rys
Karmelu) przeciw demonowi. Scena iœcie batalistyczna: bia³e p³aszcze powiewaj¹ w ferworze walki,
miecze wysoko uniesione, a demony w ró¿nej postaci np. smoka i psa œciel¹ siê u stóp Bo¿ych
wojowników.
W ¿yciu duchowym nie mo¿na byæ niezale¿nym obserwatorem – albo walczê i zwyciê¿am
moc¹ Bo¿¹, albo jestem zwyciê¿ony! Karmel to rodzina ludzi
¿ywo zdeterminowanych do walki o Prawdê i wcielanie Ewangelii w swoim otoczeniu oraz
o zwalczanie grzechu i z³a.
o. Andrzej M. Cekiera OCD
fot. Autor
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dziejski flet i £askawoœci¹ Tytusa oraz innymi drobnymi
utworami.
Praca postêpowa³a – a¿ do 3-ciego epizodu Lacrimosa – wszystkie poprzedzaj¹ce czêœci by³y w ca³oœci skomponowane przez Mozarta. Dalsze a¿ do
fina³u – naszkicowane i dokoñczy³ je uczeñ Franz
Xaver Suessmeyer. Do 4 grudnia 1791 Mozart jeszcze pracowa³ nad wzruszaj¹co piêkn¹ czêœci¹ – Lacrimosa. Zmar³ nastêpnego dnia w wieku 36 lat.

Requiem aeternam
dona eis ...

J

est taki czas w roku – w³aœnie obejmuj¹cy ca³y
listopad – kiedy to w szczególny sposób myœlimy
o naszych Drogich Zmar³ych – z rodziny, grona
przyjació³ i znajomych.
To wówczas udajemy siê na cmentarze – by w zadumie pochyliæ siê nad grobami, zapaliæ znicze,
z³o¿yæ kwiaty, westchn¹æ modlitewnie w intencji
zmar³ej osoby…
Requiem aeternam dona eis… to proœba, któr¹
zanosimy podczas mszy pogrzebowej, dziœ ju¿
sprawowanej na ogó³ w jêzyku narodowym: pokój
wieczny racz im daæ Panie…
Do najbardziej znanej mszy pogrzebowej nale¿y
bez w¹tpienia Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza
Mozarta.
Z jej powstaniem zwi¹zana jest zadziwiaj¹ca
opowieœæ – legenda. Mia³a zostaæ zamówiona przez
tajemnicz¹ postaæ, która pojawi³a siê przed drzwiami
mieszkania Mozartów o póŸnej porze, otulona d³ugim p³aszczem, z mask¹ i kapturem ca³kowicie zas³aniaj¹cym twarz i g³owê… Mozart odczu³ pewien
niepokój, ale zaprosi³ j¹ do œrodka i wtedy okaza³o
siê, ¿e owa dziwna postaæ przysz³a zamówiæ mszê
pogrzebow¹ – Requiem – i od razu wrêczy³a wynagrodzenie za kompozycjê. Praca by³a niezwykle
pilna, ale Mozart nie pierwszy ju¿ raz mia³ skomponowaæ utwór niemal w ekspresowym czasie. Goœæ
nakaza³ zachowanie zamówienia w tajemnicy… Nie
wyznaczy³ terminu odbioru pracy, ale zaznaczy³, ¿e
nale¿y siê spieszyæ, bo wkrótce siê pojawi po odbiór
dzie³a. Gdy przysz³o to nieoczekiwane zamówienie
Mozart by³ ju¿ wówczas bardzo chory. Uzna³ wkrótce, ¿e pisze dzie³o na w³asny pogrzeb
Mozart nie od razu zaj¹³ siê wykonywaniem zlecenia – pracowa³ w tym czasie nad oper¹ CzaroOd red.: S¹ sytuacje niezrêczne i z nich nale¿y jakoœ wybrn¹æ. Umiejscowienie tego tematu na tej stronie nie jest
przypadkowe.
P.T. autorka tych powy¿szych
felietonów przez wiele, wiele lat
pisa³a dla dzieci na stronie 3.
Tak ju¿ bywa³o w przesz³oœci,
¿e strona dla dzieci by³a te¿ prowadzona g³ównie przez s. Dawidê (Michalitkê). Ale jak to bywa w zakonie po pewnym cza-

manuskrypt 1–5 taktów Lacrimosa

Mozart – jeden z najwybitniejszych kompozytorów zosta³ pochowany we wspólnym grobie tego
samego dnia w ponury, deszczowy dzieñ grudniowy, kiedy to na cmentarz komunalny odprowadzili
go tylko grabarze. Do dziœ nie znane jest miejsce
jego pochówku.
14 grudnia 1793 roku po raz pierwszy zosta³o
wykonane Requiem Mozarta w posiad³oœci hrabiego
von Walsegga pod Wiedniem. Dziœ ten utwór
wykonywany jest tylko podczas pogrzebów wybitnych osób lub na koncertach. W katedrze fromborskiej wykonany zosta³ podczas uroczystej Mszy œw.
w intencji Miko³aja Kopernika – drugi pochówek
przy o³tarzu Œw. Krzy¿a 21 maja w 2010 roku.
(Link do wys³uchania Lacrimoso, który nale¿y skopiowaæ
i wkleiæ w wyszukiwarce.)
https://youtu.be/k1-TrAvp_xs

sie jest siê delegowanym na inn¹
placówkê i powstaje wówczas
wakat autorski, i tak siê sta³o
wówczas. Poprosi³em wówczas
P. Edytê Pilsk¹ czy siê podejmie
opracowywania materia³u dla Dzieci. Chêtnie wyrazi³a zgodê.
Obecnie trochê siê pozmienia³o na naszym Karmelu i tê
stronê poprowadzi o. Andrzej Cekiera a zarazem (co jest chyba
najwa¿niejsze) Mszê œw. w Niedziele o 11:30 bêdzie sprawowa³

On a bêd¹c wœród Dzieci najbardziej w³aœciwie a co wa¿ne
bêdzie realizowa³ swoj¹ katechizacjê.
Dlatego bardzo dziêkujê
w imieniu Karmelitów i Dzieci
za dotychczasow¹ wspó³pracê
bo te ciekawe tematy na pewno
rozbudza³y wyobraŸniê naszych
najm³odszych.
A z P.T. Autork¹ bêdziemy
,,spotykaæ siê” na stronie (zazwyczaj) przedostatniej...
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UWAGA! ZMIENILIŒMY
ADRES STRONY
INTERNETOWEJ:
www.przemysl.karmel.pl

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
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