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PRZEMYSKI KARMEL

KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU

ADWENT –

GRUDZIEÑ 2020 R.

RADOSNE OCZEKIWANIE

Adwent 2020 zacz¹³ siê 29 listopada.
Zakoñczy siê wieczorem 24 grudnia.
Wtedy, zgodnie z tradycj¹, w wielu
polskich domach rozpoczniemy œwiêtowanie Wigilii Bo¿ego Narodzenia.
Zwyczajowo dzieli siê na dwa okresy:
od pocz¹tku adwentu do 16 grudnia (czas
szczególnego oczekiwania na powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa na koñcu
czasów);
od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpoœredniego przygotowania do uroczystoœci Narodzenia Pañskiego).
W tym roku czas adwentowego czuwania prze¿ywaæ bêdziemy wokó³ wizerunku Matki Bo¿ej Uœmiechu, która
przyby³a do nas z Lisieux.
Serdecznie zapraszamy na roraty, które w naszym koœciele s¹ od poniedzia³ku do soboty o godz. 18.00 a dla
dzieci we wtorek i czwartek o godz. 17.00.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
w dniach od 13 do 16 XII
poprowadzi
O. PIOTR HENSEL,
Wikariusz Prowincji z Krakowa.
Zapraszamy do subskrybowania naszego kana³u filmowego,
da Wam mo¿liwoœæ uczestniczenia w transmisji on-line
Mszy Œw., nabo¿eñstw
oraz wszelkich rekolekcji i konferencji.
Wystarczy wpisaæ – kana³ Przemyœl Karmel na YouTube

Polecamy artyku³ pt.: Jan od Krzy¿a, bardzo aktualny œwiêty, str. 4 i 5 – red.
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Choroba ta sta³a siê tak powa¿na,
wiêta Teresa z Lisieux przywi¹zania do Maryi uczy³a siê ¿e wedle ludzkich kalkulacji nie
od swoich œwiêtych rodziców. Za- mia³am szans na prze¿ycie. Czêsto
równo ojciec Ludwik, jak i mama by³am niczym omdla³a, nie mog³am
Zelia od wczesnej m³odoœci byli zrobiæ ¿adnego ruchu, lecz s³ysza³am
gorliwymi czcicielami Matki Bo¿ej. W ich domu
w Alençon, w centralnym
miejscu sta³a Jej figura,
któr¹ Teresa nazwie póŸniej Matk¹ Bo¿¹ Uœmiechu. Wszelkie modlitwy
i nabo¿eñstwa domowe by³y odprawiane przed Matk¹ Bo¿¹. Dzieci ustraja³y j¹
kwiatami, palono przy niej
œwiece.
Co roku w maju ca³a
rodzina udawa³a siê na
nabo¿eñstwo do koœcio³a,
czasem tak¿e w domu
wieczorem odprawiano majówki. Rodzice Teresy nosili szkaplerze Matki Bo¿ej z góry Karmel.
W czerwcu 1877 r. Zelia
uda³a siê z pielgrzymk¹ do
Lourdes z trzema najstarszymi córkami, chc¹c tam
uprosiæ dla siebie ³askê uzdrowienia.
Po przedwczesnej œmier- Scena uzdrowienia ma³ej Teresy
ci Zelii Martin spokój
rodzinny zosta³ utracony.
Ludwik wraz z piêcioma córkami co mówiono o mnie doko³a. Przeraprzeprowadzi³ siê do Lisieux. Fi- ¿a³o mnie dos³ownie wszystko. Wygura pojecha³a wraz z nimi, zgod- dawa³o mi siê, ¿e ³ó¿ko otaczaj¹
nie z wol¹ Zelii, która pragnê³a, straszne przepaœcie.
by Madonna na zawsze zosta³a
w jej rodzinie. Ma³a Teresa miaLekarze rozk³adali bezradnie rê³a wówczas zaledwie cztery lata. ce. Ojciec Teresy Ludwik Martin
Bardzo mocno prze¿y³a œmieræ zamówi³ nowennê do Maryi w koœmatki. Opiekê nad ni¹ roztoczy³a ciele Matki Bo¿ej Zwyciêskiej,
starsza siostra Paulina. Gdy jed- który bardzo lubi³ i zawsze odwienak Teresa ma 9 lat, Paulina wstê- dza³, gdy by³ tylko w Pary¿u. Nopuje do klasztoru sióstr karmelita- wenna odnios³a skutek. Pewnego
nek bosych w Lisieux. Kolej- dnia Teres¹ opiekuje siê jej siostra
na strata mocno zachwia³a zdro- Leonia. Teresa zaczyna coraz g³oœwiem Teresy. Zapada na dziwn¹ niej wo³aæ: „mamo…, mamo”. Po
chorobê. Cierpi na nieustanne wst¹pieniu Pauliny do karmelu
bóle g³owy, doœwiadcza konwulsji opiekê nad najm³odsz¹ siostr¹ przeoraz psychicznych obsesji i sta- jê³a Maria. S³ysz¹c wo³anie Teresy
nów lêkowych. W „Dziejach du- Maria przybiega do pokoju. Modli
szy” sama opisuje ten stan:
siê do Matki Bo¿ej i zauwa¿a, ¿e
Teresa skupia siê na stoj¹cej na

stoliku figurze. Teresa opisuje ten
moment w „Dziejach duszy”:
Dzieñ 13 maja 1883 roku, œwiêto
Piêædziesi¹tnicy. Le¿¹c w ³ó¿ku,
zwróci³am mój wzrok na
oblicze Matki Bo¿ej i nagle
Najœwiêtsza Dziewica ukaza³a mi siê niezwykle piêkna
– nigdy wczeœniej niczego
podobnego nie widzia³am. Jej
twarz promieniowa³a dobrem i czu³oœci¹ nie do opisania, jednak najbardziej zapad³
w m¹ duszê czaruj¹cy uœmiech Najœwiêtszej Dziewicy.
W tym momencie wszystkie moje bóle zniknê³y, a spod
moich powiek wyp³ynê³y
dwie ogromne ³zy i potoczy³y
siê po mej twarzy. By³y to
³zy czystej radoœci… Ach,
pomyœla³am, Najœwiêtsza
Dziewica uœmiechnê³a siê do
mnie, jestem szczêœliwa (…).
To z jej przyczyny, dziêki jej
intensywnym modlitwom,
otrzyma³am ³askê uœmiechu
Królowej Nieba.
Maria obserwuj¹ca scenê opisuje swoje spostrze¿enia:
Widzia³am Teresê i zrozumia³am,
¿e nie patrzy³a na figurê, ale na sam¹
Maryjê. Wizja trwa³a kilka minut.
I wiedzia³am, ¿e zosta³a uleczona.
Teresa wstêpuj¹c do Karmelu
w Lisieux otrzymuje od rodziny
figurê Matki Bo¿ej Uœmiechu
i wnosi j¹ za klauzurê klasztoru.
Obecnie oryginalna figura znajduje siê w bocznej kaplicy koœcio³a
karmelitanek bosych w Lisieux.
Ustawiona jest nad g³ównymi relikwiami œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus. Kopia tej figury dziêki ¿yczliwoœci i pomocy sióstr Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus przyby³a do nas. Ufam, ¿e polecaj¹c
siê z wiar¹ Jej opiece doœwiadczymy szczególnie cennego w tych
czasach pokoju serca.
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Uœmiechu
Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, która swym
promiennym uœmiechem zechcia³aœ pocieszyæ
i uleczyæ z depresji Twoj¹ córkê œw. Tereskê od
Dzieci¹tka Jezus, przywracaj¹c jej radoœæ ¿ycia
i sens trwania w Zmartwychwsta³ym Chrystusie,
spójrz z matczyn¹ czu³oœci¹ na Twoich synów i córki Twoje, którzy prze¿ywamy czas
niepokoju i choroby.
Niech Jezus Chrystus uleczy i przywróci sens
¿yciu szczególnie tym ludziom, którzy prze¿ywaj¹
lêki, stany depresyjne. Maryjo, niech Twój piêkny uœmiech nie pozwoli, aby ¿yciowe problemy
zaciemnia³y naszego ducha. Wiemy, ¿e jedynie
Twój Syn, Jezus mo¿e spe³niæ najg³êbsze pragnienia naszego serca.
ROZDZIA£

CZTERNASTY

MATKA BOSKA
UŒMIECHNIÊTA
– To musia³ byæ naprawdê wielki cios dla Tereski, gdy utraci³a
równie¿ swoj¹ drug¹ mamusiê –
mówi ze wspó³czuciem Anita.
– Tak – odpowiada mama –
Tereska bardzo cierpia³a, ¿e nie
mia³a ju¿ Pauliny. Rozstanie z ukochan¹ siostr¹ wywo³a³o u niej nawet
ciê¿k¹ chorobê. A by³o to tak:
Pewnego razu uda³ siê pan
Martin wraz ze starszymi córkami
w podró¿. Celina zaœ i Tereska
pozosta³y u krewnych w Lisieux,
wujka i cioci Guérin. Wujek opowiada³ Teresce o jej zmar³ej mamie, chc¹c jej tym sprawiæ radoœæ.
Ale Tereska zaczê³a p³akaæ. Tak
bardzo poruszy³y j¹ te wspomnienia o matce. Ciocia wys³a³a j¹ tego
wieczoru wczeœniej ni¿ zazwyczaj
do ³ó¿ka. S¹dzi³a bowiem, ¿e jest
ju¿ bardzo zmêczona. Rozbieraj¹c
siê Tereska zaczê³a ca³a dziwnie
dr¿eæ. Ciocia otuli³a j¹ dobrze pierzyn¹ myœl¹c, ¿e to z zimna. Jednak ani pierzyna, ani butelki
z ciep³¹ wod¹ nic na to dr¿enie nie
pomog³y. Tereska by³a przez ca³¹
noc bardzo niespokojna. Nastêpnego dnia wujek sprowadzi³ lekarza, który powiedzia³: „Tereska
jest bardzo ciê¿ko chora. Jeszcze
nigdy nie spotka³em siê z tak¹
chorob¹ u dzieci w jej wieku”.
Choroba ta by³a rzeczywiœcie
straszna. Czasami Tereska le¿a³a

Maryjo, w œwietle tryskaj¹cym z Twojego oblicza
b³yszczy Bo¿e mi³osierdzie. Niech Twoje spojrzenie nas ukoi i niech nas przekona, ¿e Bóg
nas kocha i nigdy nas nie zostawi, niech Twoja
czu³oœæ odbuduje w nas poczucie w³asnej wartoœci,
zaufanie do naszych w³asnych umiejêtnoœci, ciekawoœæ przysz³oœci i pragnienie szczêœliwego ¿ycia.
Uœmiechniêta Dziewico, niech nas dosiêgnie prawdziwe uzdrowienie pochodz¹ce od
Jezusa i niech ono nas uwolni od tymczasowych
i iluzorycznych pociech. Obiecujemy, ¿e po uzdrowieniu bêdziemy s³u¿yæ Jezusowi z radoœci¹,
oddaniem i entuzjazmem, jako uczniowie-misjonarze, g³osz¹c œwiadectwo naszego odnowionego
¿ycia. Amen.

zupe³nie nieruchomo, nie bêd¹c
w stanie wykonaæ najmniejszego
ruchu. Mo¿na by prawie pomyœleæ,
¿e nie ¿yje. To znowu dr¿a³a silnie
na ca³ym ciele, rzucana raz po raz
gwa³townymi drgawkami, i be³kota³a coœ bez sensu. Bezradny lekarz powiedzia³: „Nie s¹dzê, by
Tereska mog³a tym razem wyzdrowieæ”.

Ach, jaki¿ strach ogarn¹³ na
te s³owa jej ojca! Równie¿ i siostry bardzo siê o ni¹ martwi³y.
Maria prawie nie odstêpowa³a od
jej ³ó¿ka, pielêgnuj¹c j¹ w dzieñ
i w nocy.
Mama Tereski kocha³a bardzo
Królow¹ Nieba, Maryjê, i swoim
córkom wci¹¿ powtarza³a: „Zwracajcie siê w ka¿dej potrzebie do
Matki Boskiej. Ona zawsze wam
pomo¿e!” Mama posiada³a bardzo
piêkn¹ figurkê Maryi. Ojciec zabra³

j¹ do Lisieux. Teraz oto sta³a ona
przy ³ó¿ku naszej chorej.
Pewnego razu Tereska dosta³a bardzo ciê¿kiego ataku choroby. Maria
uda³a siê na chwilê do ogrodu, a przy
³ó¿ku zosta³a Leonka i czyta³a. Po
paru minutach Tereska zaczê³a cicho
wo³aæ: „Mamo ... mamo!” jak teraz nazywa³a Mariê. Leonka nie zwraca³a
na to uwagi. By³a ju¿ do takich wezwañ swojej siostry przyzwyczajona.
Trwa³o to d³u¿szy czas. Wreszcie Maria wróci³a i znów zajê³a miejsce przy
chorej. Ale Tereska coraz g³oœniej j¹
przyzywa³a. Czy¿by nie zauwa¿y³a,
¿e siostra by³a ju¿ od d³u¿szego czasu przy niej? Maria wziê³a jej rêce
w swoje i zaczê³a do niej przemawiaæ. Nadaremnie! Tereska w dalszym ci¹gu j¹ wzywa³a. Maria by³a
zrozpaczona. A wiêc tak bardzo
Tereska by³a chora, ¿e nie rozpoznawa³a ju¿ nikogo!
Za³amana Maria uklêk³a przy
niej i b³aga³a ¿arliwie Matkê Bosk¹,
by pomog³a jej ma³ej siostrze. Nagle wzrok Tereski pad³ na stoj¹c¹ przy jej ³ó¿ku figurkê Maryi
i spostrzeg³a, ¿e figurka ta o¿y³a.
Matka Boska wyda³a jej siê nie do
opisania piêkna. Jej oblicze by³o
pe³ne niewymownej dobroci i czu³oœci. Ale najpiêkniejszy by³ jej
czaruj¹cy uœmiech. – Maryja uœmiecha³a siê do Tereski! – W okamgnieniu znik³a choroba i wszystkie cierpienia. Matka Boska Uœmiechu uzdrowi³a Tereskê.
(fragment ksi¹¿ki: „Ma³a Teresa.
Najwierniejsza przyjació³ka”, Ingeborg
Obereder, Wyd. WAM, 2002)
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we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, by œwiat
uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³eœ.
I tak¿e chwa³ê, któr¹ Mi da³eœ,
przekaza³em im, aby stanowili
jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby siê tak zespolili w jedno, aby
œwiat pozna³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³
i ¿e Ty ich umi³owa³eœ, tak jak
Mnie umi³owa³eœ.
Ojcze, chcê, aby tak¿e ci, któ-

Œwiêty Jan Ewangelista dzieli
siê z nami fragmentem wielkiej
modlitwy Jezusa, piêknej modlitwy, któr¹ wypowiada³ g³oœno w Wieczerniku. G³oœno, zatem zapewne
chcia³, by s³yszeli j¹ uczniowie.
Skoro zaœ Jan umieœci³ j¹ w Ewangelii, chcia³, byœmy i my j¹ us³yszeli.
Jezus modli siê za swoich uczniów. Na koniec ta modlitwa
rozszerza siê, obejmuje nie tylko
wspólnotê obecn¹, zgromadzon¹
w Wieczerniku, ale i wspólnotê
przysz³¹, czyli nas. Modlitwa skierowana jest do Ojca, On jest naszym celem, a Jezus przekonuje
nas, ¿e Ojca poznamy nie intelektualnie, ale poprzez relacjê,
bliskoœæ, doœwiadczenie, jednym
s³owem – poprzez modlitwê. Tylko ten kto siê modli (modlitwê
rozumiem nie jako mówienie, ale
spotkanie) mo¿e odkrywaæ oblicze Ojca.
Pawe³ w liœcie do Rzymian dodaje: mo¿emy siê modliæ tylko
dziêki temu, ¿e pomaga nam
Duch. Sam fakt, ¿e mo¿esz modliæ siê jest dowodem na to, ¿e
masz Bo¿ego Ducha, inaczej nie

rych Mi da³eœ, byli ze Mn¹ tam,
gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa³ê moj¹, któr¹ Mi da³eœ, bo umi³owa³eœ Mnie przed za³o¿eniem
œwiata.
Ojcze sprawiedliwy! Œwiat Ciebie nie pozna³, lecz Ja Ciebie
pozna³em, i oni poznali, ¿eœ Ty
Mnie pos³a³. Objawi³em im Twoje
imiê i nadal bêdê objawia³, aby
mi³oœæ, któr¹ Ty Mnie umi³owa³eœ, w nich by³a i Ja w nich».

by³byœ w stanie siê modliæ. Ale
modliæ siê, nie oznacza odczuwaæ modlitwê – tymczasem niestety chcemy zmierzyæ wartoœæ
swych duchowych zmagañ.
Gdy na modlitwie zwracamy
siê do tego Ojca, który jest w niebie, mo¿emy doœwiadczyæ trzech
stanów serca.
1. Mo¿emy doœwiadczyæ g³êbokiego wzruszenia. Przychodzi doœwiadczenie ufnoœci

JAN

OD KRZY¯A,
BARDZO AKTUALNY ŒWIÊTY

Z

jego powodu ks. Karol Wojty³a nauczy³ siê hiszpañskiego i napisa³
o nim doktorat. By³ jednym z najwiêkszych mistyków w historii
Koœcio³a. Urodzi³ siê niedaleko Avila w Hiszpanii w roku 1542. Mia³
21 lat, kiedy wst¹pi³ do zakonu karmelitów. Po studiach teologicznych
w Salamance w wieku 25 lat zosta³ kap³anem. Postanowi³ zreformowaæ
swój klasztor, zaostrzaj¹c wymagania regu³y. Trafi³ jednak na silny opór
zakonnych braci, którzy przez 9 miesiêcy trzymali go pod kluczem.
W zakonnym karcerze powsta³y jego najwiêksze dzie³a poœwiêcone
¿yciu duchowemu. W koñcu uda³o mu siê uciec z aresztu i dokoñczyæ
dzie³a reformy karmelitów, których zwano odt¹d bosymi.
W swoich dzie³ach opisa³ – równie¿ jêzykiem poezji – drogê na górê Karmel, czyli mistyczn¹ podró¿ duszy do zjednoczenia z Bogiem.

W uroczystoœæ œw. Jana od
Krzy¿a, któr¹ bêdziemy prze¿ywali 14 grudnia, czytamy i rozwa¿amy w Karmelu s³owo z Ewangelii œw. Jana 17, 11b. 17-26:
Jezus podniós³szy oczy ku niebu, rzek³: „Ojcze œwiêty, zachowaj
ich w Twoim imieniu, które im
da³eœ, aby tak jak My stanowili
jedno.
Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo
Twoje jest prawd¹. Jak TY mnie
pos³a³eœ na œwiat, tak i ja ich na
œwiat pos³a³em. A za nich Ja poœwiêcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uœwiêceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszê, ale
i za tymi, którzy dziêki ich s³owu
bêd¹ wierzyæ we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
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(a ufnoœæ jak mówi³ Jezus œw.
Faustynie jest tym naczyniem,
w którym Bóg chce nam ofiarowaæ wszelkie ³aski).
2. Nawi¹zuj¹c relacjê z Ojcem
choæby poprzez œwiadome
wypowiadanie s³ów modlitwy
Ojcze nasz, najdoskonalszej,
bo u³o¿onej przez Jezusa modlitwy mo¿emy te¿ w sercu
doœwiadczyæ majestatu, wielkoœci Boga. Cz³owiek, który
œwiadomie wypowiada te œwiête s³owa, a nie wyrzuca ich ze
swoich ust, ma œwiadomoœæ,
¿e owe s³owa nios¹ w sobie
bardzo wa¿na treœæ. Œwiêci przekonuj¹, ¿e dla tego, kto powa¿nie traktuje modlitwê, wypowiedzenie s³ów Ojcze nasz
nie jest rzecz¹ prost¹. Mog¹ to
byæ tylko s³owa, s³owa, s³owa... A modlitwa ta jest ogromnym b³ogos³awieñstwem
i ogromnym ryzykiem, bo
wiele zobowi¹zañ w niej wypowiadamy (choæby s³owa: b¹dŸ
wola Twoja). Tak, mo¿na w czasie tej niezwyk³ej modlitwy
niekiedy doœwiadczyæ wzruszenia, mo¿na doœwiadczyæ Bo¿ej wielkoœci, która rodzi respekt, œwiêt¹ bojaŸñ (zrób eksperyment, przez tydzieñ tylko Ojcze nasz…).

3. Ale mo¿na w czasie tej modlitwy nic nie odczuwaæ
i ten stan jest najczêstszy.
I tak zapewne jest w wiêkszej
czêœci naszego ¿ycia, wypowiadamy te modlitwê pos³uszni nakazowi Jezusa, ale nie
odczuwamy szczególnych mistycznych uniesieñ. I to dobrze. Ktoœ powiedzia³ – uwa-
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Œw. Jan od Krzy¿a a cierpienie

ga, to trudne – ¿e im mniej te
s³owa uszczêœliwiaj¹ nas, tym
bardziej uszczêœliwiaj¹ Ojca,
który nas uwa¿nie s³ucha. Dlaczego? Gdy¿ modlitwa taka
pochodzi z wiary, z czystego zawierzenia, bez „wspomagania” w postaci szczególnej ³aski. £atwo modliæ siê, gdy doœwiadcza cz³owiek duchowej
pociechy, sztuk¹ jest pozostaæ
wierny, gdy takich szczególnych pociech nie ma. Gdy modlitwa podoba mi siê, to mo¿e
byæ znak, ¿e jestem na poziomie smaków, a nie na poziomie

spotkania. Musimy raz na zawsze zapamiêtaæ, ¿e W modlitwie nie chodzi o modlitwê,
w modlitwie chodzi o Boga.
On jest celem, nie nasze odczucie.
Nie mo¿na po¿¹daæ Boga,
tak jak dobrego obiadu. Œw.
Jan zwraca uwagê, ¿e przemianie

musi ulec sam sposób, w jaki têsknimy za Bogiem. W naszych
pragnieniach dominuje chêæ posiadania. Po¿¹dania s¹ jak strza³y:
przestrzeliwuj¹ to, czego chciwie
po¿¹damy. W taki sposób Boga nie
mo¿na po¿¹daæ! Strza³a musi zamieniæ siê w puste naczynie, w wyci¹gniête puste rêce. Jan od Krzy¿a
wskazuje na Maryjê w Kanie.
Ona nie powiedzia³a do Syna: „Daj
im piæ”, ale „Wina nie maj¹”. Tutaj nie ma przemocy, nie ma niepokoju. Nie mo¿emy polowaæ na
Boga jak myœliwy na ³up. Zamiast
mówiæ Bogu: „Jesteœ mój”, o wiele bardziej trzeba powtarzaæ „Jestem twój” (Ps 119,94).
W takim momencie przypominamy kompozytora, który mimo,
i¿ straci³ s³uch, nadal komponuje
i wykonuje piêkne symfonie ku
radoœci tych, którzy go s³uchaj¹
(Beethoven). Sam nie mo¿e cieszyæ siê ani jedn¹ nut¹, ale cieszy
innych. Ta modlitwa, która ciebie
nie cieszy, a któr¹ wiernie mimo
np. osch³oœci ofiarujesz Bogu, nie
jest bezowocna. Ona bardzo cieszy serce Ojca. Nawet jeœli nie czujesz ani s³owa i w ¿aden sposób
nie odczuwasz tego, co wypowiadasz. Wiernoœæ i uleg³oœæ, zawierzenie i wiara – to s¹ wartoœci,
które ciesz¹ Bo¿e serce.
O. Krzysztof Górski OCD
fot. nasipatroni.pl
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LIST PASTERSKI
Metropolity Przemyskiego na Adwent 2020
Zgromadzeni na œwiêtej wieczerzy – Eucharystia tajemnic¹ celebrowan¹
Drodzy Diecezjanie!
W ubieg³ym roku liturgicznym rozpoczêliœmy w
Koœciele w Polsce trzyletni cykl formacyjny poœwiêcony Eucharystii jako „Wielkiej tajemnicy wiary”.
W pierwszym roku próbowaliœmy zg³êbiaæ prawdy
katechizmowe, doktrynalne, zwi¹zane z Eucharysti¹ jako tajemnic¹ wyznawan¹.
Wraz z pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a tym samym i duszpasterski, który prze¿ywaæ bêdziemy pod has³em:
Zgromadzeni na œwiêtej wieczerzy. Nasz¹ uwagê
formacyjn¹ i postawê chrzeœcijañsk¹ skoncentrujemy na Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej, a wiêc prze¿ywanej pobo¿nie i z wiar¹. Zostajemy równie¿ zaproszeni do tego, aby na nowo
odkrywaæ znaczenie prze¿ywania Dnia Pañskiego
– chrzeœcijañskiego sensu niedzieli.
I. Zgromadzeni na œwiêtej wieczerzy – celebrowanie, œwiêtowanie Eucharystii
Celebracja to s³owo wywodz¹ce siê z ³aciñskiego
„celebrare”, które mo¿na przet³umaczyæ jako: uczêszczanie, praktykowanie, powtarzanie, s³awienie.
W liturgii Koœcio³a katolickiego celebrowanie oznacza nasz¹ wiern¹ obecnoœæ, odpowiednie usposobienie, wyra¿aj¹ce siê w sprawowaniu i uczestnictwie w nabo¿eñstwach, które oddaj¹ nale¿n¹
czeœæ Bogu i prowadz¹ do uœwiêcenia cz³owieka.
Trzeba nam pamiêtaæ, ¿e w zgromadzeniu liturgicznym najwa¿niejszy jest Bóg i nasza z Nim
wiêŸ.
Przywo³ajmy s³owa kard. Roberta Saraha: To
Bóg, a nie cz³owiek stanowi centrum liturgii. Przychodzimy na ni¹, by oddaæ Mu czeœæ. Liturgia nie jest
ani o tobie, ani o mnie. Nie celebrujemy w niej naszej
w³asnej to¿samoœci lub osi¹gniêæ, czy wspierania
w³asnej kultury i lokalnych religijnych zwyczajów.
Liturgia jest najpierw i przede wszystkim o Bogu
i o tym, co On dla nas uczyni³. W swojej Opatrznoœci
Bóg za³o¿y³ Koœció³ i ustanowi³ Œwiêt¹ liturgiê w tym
celu, abyœmy mogli sk³adaæ Mu prawdziwy kult wed³ug
zasad ustanowionego przez Zbawiciela Nowego Przymierza. Fundamentalne jest, byœmy zrozumieli tê wyj¹tkowoœæ katolickiego kultu, poniewa¿ w ostatnich
dziesiêcioleciach widzieliœmy wiele liturgicznych celebracji,

gdzie ludzie, ró¿ne osobowoœci i dokonania cz³owieka
by³y tak uwypuklone, ¿e niemal¿e wykluczy³y Boga1.
Eucharystia jest wiêc celebrowaniem bezpoœredniej – sakramentalnej obecnoœci samego Chrystusa. Zbawiciel jest w tym sakramencie darem
ofiarnym i Pokarmem. Zgromadzeni na œwiêtej
wieczerzy musimy pamiêtaæ, ¿e Eucharystia
to nie coœ, ale KTOŒ, ¿e jest to spotkanie z Osob¹ w klimacie wieczernika2. Gospodarzem Eucharystii jest Chrystus. Nie jest nim biskup, kap³an, ani ¿adna inna osoba.
Na spotkanie z Panem Bogiem w Eucharystii
trzeba siê odpowiednio przygotowaæ i bardzo
tego spotkania pragn¹æ. Nasze uczestnictwo w niedzielnej Mszy œw. powinno byæ motywowane nie
tyle przykazaniem koœcielnym, co inspirowane chêci¹ spotkania z ¿ywym Jezusem, obecnym w eucharystycznym Chlebie, wdziêcznoœci¹ wobec otrzymanych ³ask oraz pragnieniem doœwiadczenia
chrzeœcijañskiej wspólnoty, zgromadzonej na
œwiêtej wieczerzy, bêd¹cej urzeczywistnieniem wieczernika.
Celebracja Eucharystii zaczyna siê jeszcze przed
jej rozpoczêciem w koœciele. Dokonuje siê to w naszych sercach i domach, kiedy siê do niej przygotowujemy poprzez skupienie, odpowiedni ubiór
czy wzbudzenie intencji modlitewnej. Pamiêtajmy
o tym, ¿e wa¿nym elementem przygotowania do
liturgii mo¿e byæ wczeœniejsze przeczytanie S³owa
Bo¿ego, przypisanego na niedzieln¹ Mszê œw. oraz
zapoznanie siê komentarzami wyjaœniaj¹cymi jego
sens, proponowanymi przez prasê i media katolickie. W przygotowaniu dalszym trzeba wzbudziæ
akt wiary i uœwiadomiæ sobie, ¿e wychodzê
poszukiwaæ szczególnej Osoby, któr¹ jest Jezus –
mój Pan i Zbawiciel. Tak czynili biblijni bohaterowie, pragn¹cy przemieniaj¹cego spotkania
z Jezusem z Nazaretu.
Cennych wskazówek, dotycz¹cych uczestnictwa w Eucharystii i jej prze¿ywania, udziela
œw. Józef Sebastian Pelczar, którego obieramy
1

Fragment tekstu wyg³oszonego przez prefekta Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów podczas
Konferencji „Sacra liturgia” w Londynie, 5 lipca 2016 r.
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na patrona obecnego roku duszpasterskiego Jezus. Wówczas, w skupieniu, w odpowiedniej
dyspozycji umys³u i serca, jesteœmy w stanie zew naszej Archidiecezji:
Ka¿dej Mszy œw. s³uchaj tak, jakbyœ by³ na Golgocie braæ myœli i zamieniæ je w szczer¹ modlitwê,
w owej chwili, kiedy siê spe³nia³a Ofiara krzy¿owa, rozmowê z Bogiem. Piêkn¹ praktyk¹, przyjêt¹ w
a wiêc z wiar¹ Jana œwiêtego, ze skruch¹ Magdaleny, naszej Archidiecezji, s¹ modlitwy wspólne, np.
z mi³oœci¹ Bogarodzicy. Nie ma sprawy œwiêtszej Godzinki, ró¿aniec czy Koronka do Bo¿ego Mi³oi korzystniejszej, jak Msza œwiêta, w której Pan Jezus sierdzia, odmawiane przed Msz¹ œw. To zwyczaje
ponawia w sposób bezkrwawy Ofiarê krzy¿ow¹ godne podtrzymania. Zachêcam jednak, aby
przed rozpoczêciem Mszy œwiêtych, podczas
i przyswaja nam jej owoce.
Znamiennym jest ³¹czenie przez niego Eucha- adoracji eucharystycznych, przewidzieæ czas na
rystii z Mêk¹ Chrystusa: Msza Œwiêta jest spraw¹ modlitwê w milczeniu, na ciszê, w której, jak
straszliw¹, bo jest odnowieniem œmierci krzy¿owej ufam, bêdzie do nas przemawia³ Bóg, udzielaj¹c
i przed³u¿eniem tajemnicy Odkupienia. Gdy wiêc s³u- nam wewnêtrznych poruszeñ i duchowych inchamy Mszy Œwiêtej, niech siê nam zdaje, ¿e jesteœmy spiracji.
Odnówmy w naszym religijnym ¿yciu w³aœcina Kalwarii pod krzy¿em Zbawiciela, ¿e spogl¹damy
na jego Cia³o zranione, na g³owê cierniem sk³ut¹, na rêce we zachowanie i postawy, które powinny
cechowaæ cz³owieka wiary w miejscach przeznagwoŸdŸmi przebite, na Serce w³óczni¹ przeszyte3.
Wed³ug zamys³u Bo¿ego, Eucharystia ma byæ tak- czonych do sprawowania kultu, czyli w œwi¹ty¿e uczt¹, na któr¹ jesteœmy wszyscy zaproszeni. niach, kaplicach, cmentarzach i podczas celebracji
Jak uczy œw. Józef Sebastian, Stó³ Pañski jest ci¹gle liturgicznych. Wchodz¹cym do œwi¹tyni, niech
zastawiony, a s³udzy Pañscy zapraszaj¹ ustawicznie na p³on¹ca przy tabernakulum wieczna lampka przypomina o obecnoœci Jezusa Eucharystycznego.
biesiadê... Jezus chce byæ pokarmem...4.
Nie szukajmy zatem b³ahych powodów, wy- Okazujmy Jezusowi, obecnemu w Najœwiêtszym
mówek, które pozbawiaj¹ nas udzia³u w nie- Sakramencie, nale¿n¹ czeœæ, wyra¿on¹ przez pe³dzielnej Mszy œwiêtej. Oczywiœcie zdarzaj¹ siê sy- n¹ szacunku postawê cia³a – przyklêkniêcie lub
tuacje, które uniemo¿liwiaj¹ uczestnictwo w Eu- uk³on. Dbajmy o postawê wyciszenia i skupienia.
Koœció³ nieustannie zaprasza tak¿e wiernych
charystii. Pamiêtajmy jednak, ¿e transmisja jest
zawsze jedynie namiastk¹ naszego prze¿ywania œwieckich, aby czynnie wspó³tworzyli celebracjê
niedzielnej Mszy œwiêtej. Jeœli przychodzi nam Mszy œwiêtej. Dokonuje siê to przez czytanie S³ouczestniczyæ w liturgii duchowo za pomoc¹ tran- wa Bo¿ego, modlitwê wiernych oraz s³u¿bê przy
smisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej, o³tarzu, zarówno ministrantów i lektorów, jak
postarajmy siê prze¿ywaæ j¹ w skupieniu, wzbu- i osób starszych. Spróbujmy uwierzyæ i zrozumieæ,
dzaj¹c w sobie pragnienie przyjêcia Chrystusa ¿e nasze czynne zaanga¿owanie w liturgiê jest
w Komunii œwiêtej duchowej. Kiedy to tylko w³¹czeniem siê w tajemnicê Wieczernika, byciem
mo¿liwe, trzeba jednak powróciæ do Eucharystii z oczy- w bliskoœci Jezusa, który za nas sk³ada w ofierze
szczonym sercem, z odnowionym zadziwieniem, z moc- siebie samego. W tym miejscu ponawiam apel do
niejszym pragnieniem, by spotkaæ Pana, trwaæ przy wiernych i kap³anów, aby ze wszystkich si³ starali
Nim i przyj¹æ Go, aby zanieœæ Go braciom, daj¹c siê w ramach apostolskiego zaanga¿owania o zachêœwiadectwo ¿ycia wype³nionego wiar¹, mi³oœci¹ i na- canie oraz zapraszanie dzieci i m³odzie¿y do
s³u¿by przy o³tarzu Pañskim, a tak¿e o ich stadziej¹5.
Mêczennicy z Abiteny, z pocz¹tku IV wieku, ³¹ formacjê w Liturgicznej S³u¿bie O³tarza i w Euchaw obliczu wyroku œmierci, odpowiedzieli swoim rystycznym Ruchu M³odych.
sêdziom: Nie mo¿emy ¿yæ bez wspólnoty chrzeœciII. Niedziela dniem radoœci, odpoczynku
jañskiej, rodziny Pana: potrzebujemy spotkañ z braæmi,
z którymi nas ³¹czy dzieciêctwo Bo¿e, braterstwo i solidarnoœci7 – Œwiêtowanie niedzieli
z Chrystusem, powo³anie i d¹¿enie do œwiêtoœci i zbaPrze¿ywaj¹c tajemnicê Eucharystii, uczestnicz¹c
wienia dusz w ca³ej bogatej ró¿norodnoœci wieku,
w niej podczas niedzielnych Mszy œwiêtych,
osobistych historii ¿ycia, charyzmatów i powo³añ6.
W kontekœcie Mszy Œwiêtej, prze¿ywanej jako zechciejmy przed³u¿aæ j¹ na ca³e nasze ¿ycie. Bêtajemnicy celebrowanej, warto ponownie odkryæ dziemy to czyniæ zawsze, ilekroæ ofiarujemy Panu
znaczenie i wartoœæ ciszy, milczenia. Milcz¹c, Bogu dobrze prze¿yty dzieñ Pañski, w atmosferze
stajemy siê gotowi na to, by przemówi³ do nas radoœci, odpoczynku oraz wspólnoty z rodzin¹
i najbli¿szymi.
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Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 1.
Œw. J.S. Pelczar, Doskona³oœæ chrzeœcijañska, t. 2, Przemyœl
1912, s. 297.
Œw. J.S. Pelczar, Podrêcznik adoracji Przenajœwiêtszego
Sakramentu, Przemyœl 1906, s. 178.
Kard. R. Sarah. Z radoœci¹ powróæmy do Eucharystii.
Tam¿e.

Dzieñ radoœci jest zwi¹zany z paschalnym
spotkaniem z Chrystusem podczas niedzielnej
pami¹tki zmartwychwstania, jak¹ jest Eucharystia.
7

Œw. Jan Pawe³ II, Dies Domini.
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Nie powinniœmy jednak poprzestawaæ na prze¿y- pozbawieni dobrego s³owa, obecnoœci bliŸniego,
waniu niedzieli wy³¹cznie jako czasu odpoczynku odwiedzin czy konkretnej pomocy. Jak¿e piêkne
i rekreacji. Uczeñ Chrystusa, d¹¿¹cy do dojrza³oœci by³y zwyczaje wspólnych odwiedzin w rodzinach,
wiary, powinien promieniowaæ oraz dzieliæ siê s¹siedzkich spotkañ, czy te¿ wspólnych wypraw
radoœci¹ i nadziej¹ z innymi cz³onkami rodziny, pielgrzymkowych i turystycznych. Wa¿na jest,
s¹siedztwa czy wspólnoty parafialnej, nawet w zw³aszcza w czasach pandemii, pamiêæ o chorych
najtrudniejszych okolicznoœciach ¿ycia. Radoœæ i cierpi¹cych. Niekiedy wymogi sanitarne uniemochrzeœcijañska, ta prawdziwa, jest przecie¿ jednym ¿liwiaj¹ fizyczne odwiedziny, ale chrzeœcijañsk¹
z owoców dzia³ania w nas Ducha Œwiêtego8. Jako solidarnoœæ mo¿na okazaæ przez dostarczanie
aposto³owie Jezusa, zasiewajmy optymizm, wyra- po¿ywienia, zrobienie zakupów, zw³aszcza leków
staj¹cy z ufnoœci w Bo¿¹ Opatrznoœæ, za¿egnujmy oraz aktywn¹ pomoc w zapewnieniu opieki mespory rodzinne i s¹siedzkie. Dbajmy, aby w ser- dycznej.
cach i na twarzach otaczaj¹cych nas osób pojawia³
Drodzy Bracia i Siostry!
siê uœmiech, bêd¹cy owocem chrzeœcijañskiej
radoœci i nadziei.
W niespokojnym czasie, jaki prze¿ywamy na
Niedziela, jako dzieñ odpoczynku, pomaga nam
zdystansowaæ siê od codziennych zajêæ i trosk. progu nowego roku duszpasterskiego, stajemy
Dziêki temu mamy szansê przypominaæ sobie przed wieloma wyzwaniami duszpasterskimi, które
o w³aœciwej hierarchii wartoœci, na szczycie której bêdziemy wspólnie rozwi¹zywaæ, pamiêtaj¹c o g³ówmaj¹ znajdowaæ siê wartoœci duchowe. To okazja, nym celu pracy pasterskiej, jakim jest pomoc ka¿by dostrzec bliŸniego, w szczególnoœci tego, z któ- demu cz³owiekowi w zbawieniu. Szczególnym
rym mieszkamy w jednym domu. Niedzielny od- wyzwaniem dla duszpasterzy i wiernych bêdzie umopoczynek pozwala nam równie¿ dostrzegaæ piêkno ¿liwienie wiernym dostêpu do S³owa Bo¿ego i sakraotaczaj¹cego nas œwiata i rozpoznawaæ w nim z za- mentów, zw³aszcza sakramentów pokuty i Eucharystii. Niektóre formy duszpasterskie bêdziemy
chwytem wielkoœæ Boga-Stwórcy.
Œwiêtowanie niedzieli jako dnia solidarnoœci musieli dostosowywaæ do warunków epidemioloz braæmi otwiera nas z kolei na bliŸniego bêd¹- gicznych. W trosce o dobro dusz i formacjê wiercego w potrzebie. Œw. Jan Pawe³ II uczy nas, ¿e nych, wiele spotkañ formacyjnych odbywa siê w œwi¹niedziela powinna równie¿ byæ dniem, w którym wierni tyniach z wykorzystaniem transmisji radiowych
mog¹ siê poœwiêciæ dzie³om mi³osierdzia, dzia³alnoœci i internetowych, za poœrednictwem naszego diecharytatywnej i apostolstwu. Wewnêtrzne uczestnictwo cezjalnego Radia FARA oraz innych redakcji kaw radoœci zmartwychwsta³ego Chrystusa oznacza tak¿e tolickich. Przyjmujcie ze zrozumieniem propog³êboki udzia³ w mi³oœci pulsuj¹cej w Jego Sercu: nie nowane przez Waszych duszpasterzy inicjatywy
ma radoœci bez mi³oœci! Tak wiêc niedzielna Eucha- i formy oraz chêtnie odpowiadajcie na nie swoim
rystia bynajmniej nie zwalnia wiernych z obowi¹zku zaanga¿owaniem. W³¹czajcie w nie tak¿e Wasze
mi³osierdzia, ale przeciwnie – jeszcze bardziej przyna- dzieci.
W obecnej sytuacji, nie bêdziemy mogli prze¿ygla ich do podejmowania «wszelkich dzie³ mi³oœci, pobo¿noœci i apostolstwa, aby one jasno œwiadczy³y, ¿e jakko- waæ tradycyjnej formy wizyty kolêdowej, która
lwiek chrzeœcijanie nie s¹ z tego œwiata, s¹ jednak œwia- dawa³a sposobnoœæ do indywidualnych rozmów
oraz wspólnej modlitwy rodzinnej z obecnoœci¹
t³oœci¹ œwiata i oddaj¹ chwa³ê Bogu wobec ludzi»9.
Jak¿e piêknym wyrazem naszej solidarnoœci z ubo- duszpasterza. Zachêcam zatem wiernych i duszpagimi i potrzebuj¹cymi s¹ wigilijne œwiece, które sterzy, aby w ramach wizyty duszpasterskiej,
stawiamy na œwi¹tecznym stole, a które oznaczaj¹ organizowali spotkania w œwi¹tyni. Wierni
zawsze wymiern¹ pomoc, okazywan¹ szczególnie z konkretnych ulic, rejonów lub numerów domów
dzieciom i m³odzie¿y. Œwiece te, rozprowadzane bêd¹ zapraszani przez duszpasterzy do koœcio³a,
przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, zanie- aby uczestniczyæ w modlitwie w ich intencji i wzi¹æ
sione po wieczerzy wigilijnej na groby naszych udzia³ w obrzêdzie b³ogos³awieñstwa rodzin.
bliskich zmar³ych, s¹ wyrazem duchowej ³¹cznoœci Wszystkich wiernych proszê, aby ¿yczliwie przyz tymi, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do jêli tê formê, która z powodu pandemii, wydaje
domu Ojca. Pamiêtajmy o duchowym i material- siê byæ jedyn¹ mo¿liw¹ do realizacji w ca³ej Archinym wspieraniu innych instytucji charytatywnych, diecezji. Zgromadzeni na tej nietypowej „kolêtakich jak Fundacja Wzrastanie czy Rycerskie dzie”, wspólnie, w jednoœci i braterstwie, upraszaji Szpitalne Bractwo œw. £azarza z Jerozolimy – my b³ogos³awieñstwo dla naszej Ojczyzny, Koœcio³a i Archidiecezji.
Stowarzyszenie Katolickie w Przemyœlu.
Prze¿ywaj¹c obecny rok duszpasterski, poœwiêOby nie by³o wœród nas bliŸnich, którzy w tych
trudnych czasach chorób, w zbli¿aj¹cych siê dniach cony Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej,
œwi¹tecznych, czuliby siê niezauwa¿eni, samotni, pamiêtajmy o katechezie domowej, rodzinnej.
Formujmy siebie, dzieci i m³odzie¿ do dobrego prze8
¿ywania najwiêkszego daru pozostawionego nam
Gal 6, 23. Por. œw. Jan Pawe³ II, Dies Domini, pkt.4.
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Tam¿e, pkt. 69.
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Jubileuszowa
tablica
gotowa!
W miniony pi¹tek
tablica jubileuszowa,
uroczyœcie ods³oniêta
15 paŸdziernika,
zosta³a uzupe³niona
o brakuj¹ce elementy
wyrzeŸbione
w kamieniu,
a mianowicie herby
miasta Przemyœl
oraz naszego
Zakonu w otoczeniu
liœci laurowych.
Zdobienia
nawi¹zuj¹ do
stylistyki tablicy
dedykowanej
fundatorowi koœcio³a
i klasztoru,
hrabiemu Marcinowi
Krasickiemu.
Tablicê wykona³
zak³ad kamieniarski
„Vetro” Jerzego
i Adama Ba³andy.
przez Jezusa: Jego œwiêtej Obecnoœci. Pomoc¹ dla
nas i dla katechezy rodzinnej niech bêdzie rozprowadzany przez Waszych duszpasterzy w formie broszury Ma³y katechizm o Eucharystii. Znajdziemy tam praktyczne rady, jak przygotowaæ siê
do odwiedzin chorego w domu, czym jest i jak prze¿ywaæ Komuniê œw. duchow¹ i adoracjê, czym
jest Wiatyk oraz wiele innych, po¿ytecznych
wskazañ, jak rozumieæ i prze¿ywaæ Eucharystiê.
Drodzy Diecezjanie!
Rozpoczynaj¹c nowy rok duszpasterski pod patronatem œw. Józefa Sebastiana Pelczara, raz jeszcze oddajmy mu g³os:
Ilekroæ uczestniczysz we Mszy Œwiêtej, ³¹cz siê w duchu z Najwy¿szym Kap³anem Jezusem Chrystusem
i ca³ym Koœcio³em tryumfuj¹cym, pielgrzymuj¹cym
i cierpi¹cym, by z³o¿yæ tê Ofiarê Majestatowi Bo¿emu.

Równoczeœnie ofiaruj siebie samego Trójcy Przenajœwiêtszej przez Najs³odsze Serce Jezusowe i Najczystsze
Serce Maryi. Z³ó¿ Bogu ofiarê z cia³a swego przez
pracê, pokutê i cierpienie, ofiarê z ducha swego przez
wiarê pokorn¹, ofiarê z serca swego przez mi³oœæ
gor¹c¹, ofiarê ze swej woli przez pos³uszeñstwo dla
Jego woli, ofiarê z ca³ego ¿ycia przez wierna s³u¿bê10.
Maryja, Niewiasta Eucharystii, niech uczy nas
postawy wiernoœci i trwania przy Chrystusie.
Z serca b³ogos³awiê wszystkim mieszkañcom
Archidiecezji Przemyskiej, w sposób szczególnym
chorym i cierpi¹cym.
Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski
10

Œw. J.S. Pelczar, Podrêcznik adoracji Przenajœwiêtszego Sakramentu, Przemyœl 1906, s. 117-122.

NA KARMEL

Str. 10

S ZKAPLERZ
NA

RÓ¯AÑCU

NOŒ
PROŒ

Historia Stowarzyszenia ¯ywego Ró¿añca

M

odlitwa ró¿añcowa jest praktykowana na szerok¹ skalê tak¿e dziêki
wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez s³ugê Bo¿¹
Paulinê Jaricot w Lyonie w 1826 r. Za³o¿one przez ni¹ Stowarzyszenie ¯ywego Ró¿añca zatwierdzi³ papie¿ Grzegorz XVI konstytucj¹
Benedicentes Domino w 1832 roku.
Paulina Jaricot zaczê³a organizowaæ piêtnastoosobowe grupy,
nazwane póŸniej „¿ywymi ró¿ami”. Ka¿da z osób tworz¹cych
piêtnastkê zobowi¹zywa³a siê do
odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiaj¹ codziennie ca³y ró¿aniec. Ka¿dy
cz³owiek mo¿e znaleŸæ w ci¹gu
dnia kilka minut, aby odmówiæ
dziesi¹tek ró¿añca, czyli jedn¹ tajemnicê. Wszystkich cz³onków ró¿y dotyczy taka sama zas³uga jakby odmówili ca³y ró¿aniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza
grzechu, a utratê zas³ugi.
Celem Stowarzyszenia ¯ywego Ró¿añca jest wed³ug Za³o¿ycielki wspieranie modlitw¹, ofiar¹ duchow¹ i materialn¹ dzia³añ
misyjnych Koœcio³a. ¯ywy Ró¿aniec w krótkim czasie rozprzestrzeni³ siê w ca³ej Francji, a nastêpnie na œwiecie. Gdy kilkadziesi¹t
lat póŸniej powsta³y Papieskie
Dzie³a Misyjne, ¯ywy Ró¿aniec
w naturalny sposób sta³ siê ich wiernym wspó³pracownikiem.
Rozpoczynaj¹c 25. rok swojego
pontyfikatu, Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim zatytu³owanym
«Ró¿aniec Dziewicy Maryi» og³osi³ Rok Ró¿añca (okres od paŸdziernika 2002 do paŸdziernika
2003 roku). Ojciec Œwiêty wprowadzi³ te¿ now¹ czêœæ ró¿añca,
tajemnice œwiat³a, uwzglêdniaj¹ce lata publicznej dzia³alnoœci Pana Jezusa, aby ró¿aniec w pe³niejszy sposób mo¿na by³o nazwaæ streszczeniem Ewangelii. Odt¹d ca³y
ró¿aniec liczy 20 tajemnic, czyli ¿ywe ró¿e sk³adaj¹ siê z 20 osób.
Cz³onkowie ró¿ staraj¹ siê ¿yæ
wed³ug Ewangelii, która jest fun-

damentem ¿ycia chrzeœcijañskiego. Na pocz¹tku modlitwy ró¿añcowej prosz¹ o umocnienie wiary, nadziei i mi³oœci, gdy¿ bêd¹c
w apostolstwie ró¿añcowym ci¹gle ucz¹ siê wierzyæ w Boga i Bogu, ufaæ w Jego dzie³o zbawienia, a przede wszystkim Go kochaæ. Zgodnie z zamys³em za³o¿ycielki, s³ugi Bo¿ej Pauliny Jaricot, program duchowy ¯ywego
Ró¿añca obejmuje:
s wypraszanie mi³osierdzia Bo¿ego przez wstawiennictwo
Maryi, Matki Bo¿ej;
s troskê o wzrost wiary w duszach ludzkich;
s krzewienie modlitwy ró¿añcowej;
s wspieranie misyjnej dzia³alnoœci Koœcio³a;
s troskê o wiernoœæ nauczaniu Koœcio³a.
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¯ywy Ró¿aniec, jak sama nazwa podaje, sk³ada siê z ¯YWYCH
RÓ¯ gdy¿ osoby, które siê nañ
sk³adaj¹, niejako o¿ywiaj¹ je poprzez ci¹g³e podtrzymywanie modlitwy, która czerpie sw¹ skutecznoœæ z rozwa¿ania tajemnic Jezusa
i Maryi, czy to w celu nawrócenia
grzeszników, czy doskonalenia
sprawiedliwych. Nazywa siê je „¯ywym”, gdy¿ ci, którzy go tworz¹,
s¹ zastêpowani przez kolejnych,
gdy ci umieraj¹, b¹dŸ gdy zeñ odchodz¹. Niektórzy ludzie obawiaj¹ siê w³¹czenia w modlitwê ró¿añcow¹, gdy¿ t³umacz¹ siê brakiem organizacji albo zapomnieniem przez co – jak im siê wydaje
– mog¹ zgrzeszyæ. Tymczasem
zaniedbanie modlitwy ró¿añcowej
nie poci¹ga za sob¹ zaci¹gniêcia
grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesi¹tek przez
któregoœ z cz³onków ró¿y ca³a
grupa wyprosi mniej ³ask.
W Polsce obowi¹zuje Ceremonia³ ¯ywego Ró¿añca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodê OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawieñ Matki
Bo¿ej w Gietrzwa³dzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardyna³a Wyszyñskiego.
Obowi¹zki cz³onków ¯ywego Ró¿añca: (za w/w Ceremonia³em ¯ywego Ró¿añca)
s Zasadniczym obowi¹zkiem
jest odmawianie codziennie
jednego dziesi¹tka ró¿añca.
s Udzia³ w comiesiêcznej zmianie tajemnic ró¿añcowych.
s Czêste przystêpowanie do sakramentów œwiêtych oraz
udzia³ w procesjach maryjnych.
s Rozszerzanie czci Maryi przyk³adem ¿ycia i dzia³alnoœci¹
apostolsk¹.
s Odwa¿ne stawanie w obronie wiary i Koœcio³a.
s Udzia³ w pogrzebie zmar³ego
cz³onka ¯ywego Ró¿añca oraz
w mod³ach za spokój jego duszy.
Ka¿dy z cz³onków ¯ywego Ró¿añca, na podstawie przywileju
udzielonego przez Stolicê Apostolsk¹ (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dn. 25.10.1967), mo¿e

Nr 12 (2020)

uzyskaæ odpust zupe³ny (darowanie kary czyœæcowej) pod zwyk³ymi warunkami (stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjêcie w danym dniu Komunii œwiêtej, odmówienie: Wierzê w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaœ
Mario w intencjach Ojca œw.).
Dni uzyskania odpustu zupe³nego s¹ nastêpuj¹ce:
s w dniu przyjêcia do ¯ywego Ró¿añca;
s Narodzenia Pana Jezusa (25 grudnia);
s Ofiarowania Pañskiego (2 lutego);
s Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Pannie (25 marca);
s Zmartwychwstania Pañskiego (zgodnie z kalendarzem
liturgicznym);
s Wniebowziêcia Matki Bo¿ej
(15 sierpnia);
s w œwiêto Królowej Ró¿añca
œwiêtego 7 paŸdziernika
s oraz Niepokalanego Poczêcia Maryi (8 grudnia).
Obecnie ¯ywy Ró¿aniec istnieje prawie w ka¿dej parafii.
W naszej parafii funkcjonuj¹ cztery Ró¿e Ró¿añcowe:
s Pierwsza (najstarsza) Ró¿a
pod wezwaniem œw. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus, której
zelatork¹ jest P. Maria Rydzik
s Ró¿a pod wezwaniem Matki
Bo¿ej Szkaplerznej, z zelatork¹ P. Katarzyn¹ Pa³ys
s Ró¿a pod wezwaniem Bo¿ego
Mi³osierdzia, z zelatork¹ P. Mari¹ Barszczak

NA KARMEL
s Ró¿a Misyjna, z zelatork¹ Beat¹
Hiszpan.
Nie wszystkie Ró¿e maj¹ pe³ny
sk³ad, dlatego te¿ ponawiamy

apel, aby odpowiadaæ na wezwanie Matki Bo¿ej i w³¹czaæ siê w tê
formê modlitwy ró¿añcowej. Trzeba zaznaczyæ, ¿e do ¯ywego Ró¿añca mo¿e nale¿eæ ka¿dy, bez
wzglêdu na wiek, p³eæ czy zawód.
Bynajmniej nie mo¿na zgodziæ siê
z twierdzeniem, ¿e kó³ka skupiaj¹
tylko osoby starsze, ¿e tworz¹ je ci,
którzy nie pracuj¹ ju¿ zawodowo
i maj¹ zbyt du¿o wolnego czasu.
Aby wzi¹æ do rêki ró¿aniec, nie
trzeba czekaæ staroœci. Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e istniej¹ ko³a, które
skupiaj¹ dzieci, m³odzie¿, a nawet
ca³e rodziny.
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W ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca o godzinie 9.30 cz³onkowie
¯ywego Ró¿añca spotykaj¹ siê na
spotkaniu formacyjnym (wspólnej

modlitwie ró¿añcowej i adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu) po³¹czonym ze zmian¹ tajemnic ró¿añcowych oraz otrzymuj¹ intencje,
które omadlaj¹ przez ca³y miesi¹c.
W ³¹cznoœci z ca³ym Koœcio³em
¯ywy Ró¿aniec podejmuje jako
g³ówn¹ intencjê swoich modlitw
intencje polecane przez papie¿a
dla Apostolstwa Modlitwy, czyli
Papiesk¹ Intencjê Ogóln¹ i Papiesk¹ Intencjê Misyjn¹, oraz przyjmuje specjalne intencje polecane
przez kap³ana.
Beata Kasprzyk-Hiszpan

Intencje ¯ywego Ró¿añca
na grudzieñ
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem by³a o¿ywiana przez S³owo Bo¿e i przez ¿ycie modlitwy.
I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Intencja szczegó³owa:
O dobre przygotowanie serca do œwi¹t dla osób
modl¹cych siê w naszej œwi¹tyni.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Intencja papieska:
Intencja szczegó³owa:
O ³askê spowiedzi dla osób, które zerwa³y relacjê
z Bogiem i które nie odczuwaj¹ ¿alu za swe grzechy.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Intencja szczegó³owa:
Za przyczyn¹ Matki Bo¿ej Uœmiechu w intencji
osób chorych, samotnych, zalêknionych, prze¿ywaj¹cych
stany depresyjne.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Intencja papieska:
Intencja szczegó³owa:
O powo³ania do naszej zakonu z Rwandy
i Burundi
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Z dziejów Karmelu przemyskiego

(XX)

DUSZPASTERSTWO DZIECI
W biednym ¿³óbku w cieniach strzechy,
Nazareñski spocz¹³ kwiat,
Aby ludzkie zg³adziæ grzechy,
By odkupiæ grzeszny œwiat.
Jak¹ z³o¿ym Ci ofiarê?
Nasz¹ mi³oœæ, nasz¹ wiarê,
Z pastuszkami przed Twój ¿³ób,
Do Twych œwiêtych niesiem stóp.
(fragment Drogi Betlejemskiej)

¿e Bractwo ma s³u¿yæ pomoc¹
rodzicom w tym wa¿nym zadaniu.
W ostatnie niedziele miesi¹ca
by³o odprawiane w koœciele nabo¿eñstwo Drogi Betlejemskiej,
bêd¹ce rozwa¿aniem 12 tajemnic
– zdarzeñ z ¿ycia Dzieci¹tka
Jezus. Do dzisiaj zachowa³y siê
tylko takie sk¹pe informacje.
Wiêcej informacji posiadamy
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ALICJA KALINOWSKA
OCDS

naczone dla ogó³u wiernych, ale
w jego ¿yciu i nabo¿eñstwach
bra³y udzia³ przed wszystkim
dzieci. W okresie II wojny œwiatowej bractwo w Wadowicach
przesta³o istnieæ. Odrodzi³o siê
w 1947 r. dziêki inicjatywie S³ugi Bo¿ego, Ojca Rudolfa Warzechy OCD (1919–1999).
W Wadowicach o. Rudolf
przyj¹³ do bractwa oko³o 400

W

odzyskanym w 1946 r. klasztorze karmelici bosi objêli
opiek¹ duszpastersk¹ równie¿
dzieci, pomagaj¹c w ten sposób
rodzinom w trudnym czasie powojennym. Pomoc polega³a nie
tylko na wychowawczym oddzia³ywaniu przez nauki i nabo¿eñstwa, ale tak¿e na wsparciu materialnym m.in. obdarowywaniu
dzieci prezentami z okazji œw.
Miko³aja. Przygotowywano tak¿e
jase³ka, które cieszy³y siê wielk¹
popularnoœci¹.

Zdjêcie o³tarza z figurk¹ Dzieci¹tka Jezus i has³em „Boskie Dzieci¹tko b³ogos³aw nam” nie pochodzi z opisanej uroczystoœci erygowania Bractwa, po prawej
stronie widaæ bowiem postaæ m³odego o. Cherubina Pikonia, który pracowa³
w Przemyœlu du¿o póŸniej […].

Obecne usytuowanie naszej figurki

W dniu 29 sierpnia 1948 r.,
na mocy decyzji bpa Franciszka
Bardy mia³a miejsce uroczystoœæ
zwi¹zana z erygowaniem Bractwa
Dzieci¹tka Jezus. Przed koœcio³em wzniesiono o³tarz, na którym umieszczono figurkê Dzieci¹tka Jezus, ubran¹ w szaty przygotowane przez siostry karmelitanki bose. Poœwiêcono figurkê,
a o. Feliks Bielecki wyg³osi³
okolicznoœciowe kazanie. Mówi³
o wychowaniu m³odzie¿y i o tym,

o Bractwach dzia³aj¹cych w tym
czasie przy innych klasztorach. Pierwsze Bractwa Dzieci¹tka Jezus
na ziemiach polskich zosta³y za³o¿one w 1914 r., najpierw w klasztorze krakowskim karmelitów
bosych, a 25 grudnia 1914 r., w Wadowicach, gdzie istnieje boczny
o³tarz poœwiêcony Praskiemu
Dzieci¹tku Jezus. Ku zaskoczeniu wszystkich, ju¿ w pierwszym dniu do bractwa wpisa³o
siê ponad 300 osób, ró¿nego
wieku i stanu, w tym wielu ¿o³nierzy! By³ to bowiem pierwszy
rok wielkiej wojny, szpitale
i koszary w Wadowicach by³y
przepe³nione. Bractwo by³o przez-

dzieci i podzieli³ je na kó³ka
w zale¿noœci od wieku. Wa¿n¹
rolê w ¿yciu bractwa odgrywa³y
starsze opiekunki, najczêœciej rodzice dzieci. Charakter formacyjny mia³y spotkania po miesiêcznym nabo¿eñstwie brackim,
a tak¿e liczne imprezy brackie,
urz¹dzane z udzia³em rodziców.
W uroczystoœciach Nowego Roku ca³e bractwo, bra³o udzia³
w uroczystej procesji ze ¿³óbkiem i b³ogos³awieñstwem dzieci. Dzieci organizowa³y przedstawienia, jase³ka, wyjazdy do Czernej i Krakowa. A by³y to czasy,
gdy nawet na „wieczór œw. Miko-

’

Nr 12 (2020)

³aja”, by³o potrzebne pozwolenie Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego! Ojciec Rudolf pokaza³,
jak mo¿na przy wsparciu
rodziców i opiekunów, prowadziæ dzieci do Boga drog¹ dzie-

NA KARMEL
W styczniu 1997 r., przy parafii powsta³a wspólnota dzieciêca pod nazw¹ Misyjne Bractwo
Dzieci¹tka Jezus, która dzia³a³a
przez kilka lat pod opiek¹ sióstr
michalitek. Dzieci nale¿¹ce do

Dzieci z Misyjnego Bractwa Dzieci¹tka Jezus na Kongresie Misyjnym Dzieci
w Czêstochowie w 2000 r. z opiekunkami z Ogniska Misyjnego

ciêctwa duchowego, któr¹ odkry³a œw. Teresa od Dzieci¹tka
Jezus.
Przy naszym klasztorze, po
przerwie spowodowanej wygnaniem ojców w czasach stalinowskich (1952 r.), Bractwo prawdopodobnie przesta³o istnieæ, ale
kult Dzieci¹tka Jezus, który jest
obecny w Karmelu terezjañskim
jeszcze od czasów œw. Teresy od
Jezusa i œw. Jana od Krzy¿a,
zachowa³ siê w innej formie. Znajoma – która jako dziecko chodzi³a w latach szeœædziesi¹tych
na Karmel – pamiêta tylko, ¿e
figurka Dzieci¹tka Jezus sta³a
kiedyœ na o³tarzu przy wejœciu
do zakrystii, a figurka Matki Bo¿ej Szkaplerznej w miejscu obecnego o³tarza Pana Jezusa Mi³osiernego. Wspomina tak¿e, ¿e
dzieci uwa¿a³y za wielkie wyró¿nienie niesienie w czasie procesji piêknej poduszki z woskow¹ figurk¹ Dzieci¹tka Jezus,
przywiezion¹ z Rzymu. Trzeba
by³o sobie na to zas³u¿yæ, uczestnicz¹c regularnie we Mszy Œw.
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gaæ innym, pomagaæ misjonarzom modlitw¹ i ofiar¹. Bractwo
to uczestniczy³o m.in. w Kongresach Misyjnych Dzieci, organizowa³o kiermasze na rzecz misji, rozprowadza³o palmy itp.
Jak pokaza³a „metoda” o. Rudolfa, duszpasterstwo dzieci dzia³a
najlepiej przy udziale rodziców
i opiekunów. Trudno jest o to
niestety w dzisiejszych czasach.
Ale jest to mo¿liwe! Oto jeden
z przyk³adów.
W 2015 roku z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin œw.
Teresy od Jezusa dzieci i m³odzie¿ z duszpasterstwa parafialnego – przy zaanga¿owaniu
rodziców, wspólnoty Œwieckiego
Karmelu, sióstr karmelitanek
bosych i innych ¿yczliwych osób
– wystawi³y w naszej Piwnicy
duchowej spektakl teatralny
pt. ,,Chcê widzieæ Boga”. Dziêki
oryginalnym dekoracjom, pomys³owym kreacjom aktorów, odpowiednio dobranym pieœniom
widzowie mogli przenieœæ siê
w duchu do XVI-wiecznej Hiszpanii (w kilku scenach z dzie-

Spektakl teatralny ,,Chcê widzieæ Boga!” w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
z duszpasterstwa na Karmelu

Bractwa mia³y legitymacje cz³onkowskie i specjalne chusty z figurk¹ Praskiego Dzieci¹tka Jezus, co by³o dla nich bardzo wa¿ne.
Oprócz zobowi¹zañ modlitewnych mia³y uczyæ siê pilnie, spe³niaæ obowi¹zki w domu, nie piæ
alkoholu, nie paliæ papierosów,
nie u¿ywaæ narkotyków, poma-

ciñstwa œw. Teresy przedstawiono
wp³yw matki i ojca na kszta³towanie duszy przysz³ej œwiêtej).
(Ÿród³a: Na Karmel nr 3, 1997, nr 11
z 2015 i nr 12/2016; Dorota Zieliñska,
Dzieje karmelitów bosych w Przemyœlu w latach 1620–1989, praca doktorska,
UKSW, Warszawa, 2007.
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PRZYGOTOWANIE

DO

Niedzielê Chrystusa Króla, w czasie dodatkowej Mszy œw. dla rodzin dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œwiêtej mia³o
miejsce poœwiêcenie i wrêczenie modlitewni-
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I KOMUNII ŒW.

ków. Rodzice podchodzili odebraæ ksi¹¿eczkê,
któr¹ potem wrêczali dziecku, znacz¹c swoje
pociechy na czole znakiem krzy¿a.
przyg. stron 14 i 15, o. A.C.

Pan Jezus ju¿ siê
zbli¿a, / ju¿ puka
do mych drzwi,
Pobiegnê
Go
przywitaæ, / z radoœci serce dr¿y.

Nie jestem godzien
Panie, / byœ w sercu
moim by³,
Tyœ Królem wszego
œwiata, / a jam jest
marny py³.

O szczêœcie niepojête, /
Bóg sam odwiedza
mnie.
O Jezu, wspomó¿
³ask¹, / bym godnie
przyj¹³ Ciê.

O szczêœcie niepojête, /
Bóg sam odwiedza
mnie.
O Jezu, wspomó¿
³ask¹, / bym godnie
przyj¹³ Ciê.
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Korona
dla
Króla –
– Chrystusa
Króla!

W niedzielê 22 ub. miesi¹ca by³a uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata
i w naszej œwi¹tyni mo¿na by³o obejrzeæ korony
przygotowane przez dzieci dla Pana Jezusa.

Christus
Vincit,
Chry-

Chri-

stus

stus

Wo-

Reg-

dzem,

nat,

Chry-

Chri-

stus

stus

Kró-

Im-

lem,

perat!

Chrystus
W³adc¹
nam!
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GODZINA
£ASKI
DLA CA£EGO ŒWIATA
8 grudnia od godz. 1200 do 1300
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Serdecznie dziêkujemy wszystkim Darczyñcom,
dziêki którym mo¿liwy by³ zakup
kamerki internetowej .
Dziêki niej nasi Parafianie i Przyjaciele Karmelu
s¹ z nami nie mog¹c przybyæ do œwi¹tyni na liturgiê.
karmelici bosi

SK¥D SIÊ WZIÊ£Y RORATY?

Matka Bo¿a, objawiaj¹c siê pielêgniarce Pierinie Gilli we W³oszech, w Montichiari w œwiêto
Niepokalanego Poczêcia 8 grudnia 1947 r. powiedzia³a:
„¯yczê sobie, aby mnie czczono jako Maryjê Ró¿ê Mistyczn¹,
Matkê Koœcio³a”.
„¯yczê sobie, aby ka¿dego roku
w dniu 8 grudnia w po³udnie mia³a
miejsce Godzina £aski dla ca³ego
œwiata”.
„Dziêki modlitwie w tej godzinie zeœlê niezliczone ³aski dla
duszy i cia³a. Bêd¹ liczne nawrócenia”.
„Pan mój, Boski Syn Jezus oka¿e wielkie mi³osierdzie, je¿eli
dobrzy ludzie bêd¹ siê modliæ za
swych grzesznych braci”.
„Ci, którzy nie mog¹ przyjœæ
do koœcio³a, niech modl¹ siê w domu”.
„Jest moim ¿yczeniem, aby ta
Godzina £aski by³a praktykowana na ca³ym œwiecie”.
Wkrótce ludzie poznaj¹ wielkoœæ tej Godziny £aski.
Za zezwoleniem w³adzy duchownej. Imprimatur ksi¹dz biskup
dr Rudolf Graber.
P. Bonifacius Guenther CCD,
„Szatan najwiêkszy wróg cz³owieka”
(„Szatan istnieje naprawdê” – tytu³
z ok³adki). Wyd. III. Wydaw. „ Arka”,
Wroc³aw 1991, s. 145–146.
(Imprimatur – O. Werner Parel,
prowincja³ Karmelitów Bosych, Monachium, 19 III 1973)

Dok³adna historia mszy œw. roratnich jest trudna do odtworzenia.
S¹ to msze wotywne o Najœwiêtszej Maryi Pannie, odprawiane
w Adwencie; ich potoczna nazwa pochodzi od pieœni na wejœcie,
opartej na proroctwie Izajasza (Iz 45,8) i zaczynaj¹cej siê: „Rorate caeli
desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur terra, et germinet
Salvatorem” – „Niebiosa, spuœæcie Sprawiedliwego jak rosê, niech jak
deszcz sp³ynie z ob³oków, niech siê otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”. S¹ to te¿ jedyne msze w czasie Adwentu, gdy œpiewany jest
hymn „Chwa³a na wysokoœci Bogu”.
Z pewnoœci¹ pocz¹tki rorat wi¹¿¹ siê z dawn¹ tradycj¹ celebrowania
Zwiastowania Pañskiego w³aœnie w okresie Adwentu. W Koœcio³ach
Wschodnich od V w. samo œwiêto Zwiastowania przypada³o 18 grudnia;
jednak równie istotna dla dalszej historii rorat wydaje siê tu zachodnia
tradycja tzw. zimowych dni kwartalnych (w Polsce: suchych dni, od
staropolskiego „suszyæ”, czyli „poœciæ”).
za www.liturgia.pl opr. red.

Karmelici Bosi
w Przemyœlu
przy patronacie
Prezydenta Miasta Przemyœla

najbli¿szy
termin:

20 .
grudnia 2020 r.
o godz. 10 00
Msza Œwiêta
za Bliskich na emigracji
w ka¿d¹ 3-ci¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 10 00
za wstawiennictwem œw. Rafa³a Kalinowskiego

Intencje Mszy œw. prosimy kierowaæ: w zakrystii, na
furcie lub pisz¹c na adres:
ul. Karmelicka 1, 37-700 Przemyœl
tel. 16 678 60 14 (furta wew. 100);

email: przemyslkarmel@gmail.com
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1. Wt. W r. 1978 † o. Bazyli od œw.
Anzelma (Jab³oñski).
2. Cz. Œw. Franciszka Ksawerego, prezbitera.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
W r. 1981 † o. Feliks od
œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus (Bielecki).
4. Pt. Œw. Barbary. Dzieñ modlitw za bezrobotnych.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
5. So. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
6. Nd. II NIEDZ. ADWENTU.
Œw. Miko³aja.
7. Pn. Œw. Ambro¿ego, bpa i dra
Koœcio³a.
8. Wt. Niepokalane Poczêcie Najœwiêtszej Maryi Panny (uroczystoœæ).
13. Nd. III NIEDZ. ADWENTU. (Gaudete).
39. Rocznica Stanu Wojennego (13.XII.1981 r.)
14. Pn. Uroczystoœæ œw. Jana
od Krzy¿a, kap³. i dra
Koœcio³a, Ojca naszego.
16. Œr. Rozpoczyna siê Nowenna do Dzieci¹tka Jezus.
20. Nd. IVNIEDZ.ADWENTU.
Koñczy siê okres
ADWENTU
24. Cz. WIGILIA. Adama i Ewy.
W r. 2006 † br. Brokard
od Najœw. Serca Jezusowego (Krupnik).
25. Pt. U R O C Z Y S T O Œ Æ
NARODZENIA
PA Ñ S K I E G O .
26. So. Œw. Szczepana, pierwszego mêczennika (œwiêto).
27. Nd. NIEDZIELA Œwiêtej
Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
28. Pn. Œwiêtych M³odzianków Mêczenników. (œwiêto)
31. Cz. Œw. Sylwestra, papie¿a.
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OTWARTE

SPOTKANIA

GRUP DUSZPASTERSKICH
DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW.

TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI)

fot. za www.liturgia.pl

Prawda o Niepokalanym Poczêciu Maryi jest dogmatem wiary.
Og³osi³ go uroczyœcie 8 grudnia 1854 r. bull¹ Ineffabilis Deus
Pius IX. Uczyni³ to w Bazylice œw.
Piotra w Rzymie w obecnoœci
54 kardyna³ów i 140 arcybiskupów i biskupów. Pisa³ on tak:
Og³aszamy, orzekamy i okreœlamy, ¿e nauka, która utrzymuje,
i¿ Najœwiêtsza Maryja Panna od
pierwszej chwili swego poczêcia –
moc¹ szczególnej ³aski i przywileju
wszechmocnego Boga, moc¹ przewidzianych zas³ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zosta³a zachowana nietkniêta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawd¹ przez
Boga objawion¹ i dlatego wszyscy
wierni powinni w ni¹ wytrwale
i bez wahania wierzyæ. [...]

Drogi nasz Ojcze – Sylwestrze – pragniemy Ci ¿yczyæ
przede wszystkim zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
i opieki Matki Bo¿ej Szkaplerznej oraz tego, aby w dalszej pos³udze
duszpasterskiej na Karmelu nadal towarzyszy³y Ci w dobrym zdrowiu
œwiêtoœæ, gorliwoœæ i poœwiêcenie, abyœ by³ silny moc¹ mi³oœci,
moc¹ wiary, tej wiary, któr¹ ofiarowa³ nam Jezus Chrystus.
Równoczeœnie przemyski Karmel sk³ada najlepsze ¿yczenia
obfitoœci ³ask od Bo¿ej Dzieciny dla swoich Parafian,
Sympatyków, Cz³onków Wspólnot
Szczêœæ Bo¿e!

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 styczniowym
UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwanunkowane
s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!
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NAZARETU

WZORCZA
OBECNOŒÆ MARYI
W ¯YCIU ZAKONNYM

K

oñcz¹c sw¹ adhortacjê apostolsk¹ o ¿yciu zakonnym Redemptionis donum (RD) z 1994 r.,
œw. Jan Pawe³ II podsumowywa³ sens konsekracji
Maryi i osób zakonnych: „Wœród wszystkich osób
poœwiêconych bez reszty Bogu, Ona jest Pierwsza.
Ona – Dziewica z Nazaretu – jest te¿ najpe³niej
Bogu poœwiêcona, najdoskonalej konsekrowana. [...]
I jeœli Koœció³ ca³y znajduje w Maryi swój Pierwowzór – to jak szczególnie znajdujecie go wy, osoby i wspólnoty konsekrowane w ca³ym Koœciele”
(RD 17). Adhortacja wydawa³a siê osi¹gaæ punkt
kulminacyjny, kiedy Papie¿ zaprasza³ konsekrowanych „do odnowienia ich konsekracji na wzór
konsekracji samej Bogurodzicy” (RD 17). W póŸniejszej, posynodalnej adhortacji Vita consecrata (VC)
œw. Jan Pawe³ II doda³, ¿e „Maryja jest wznios³ym
przyk³adem doskona³ej konsekracji, wyra¿aj¹cej siê
pe³n¹ przynale¿noœci¹ do Boga i ca³kowitym oddaniem siê Jemu [...], i jawi siê Ona jako wzór
przyjêcia ³aski przez cz³owieka” (VC 28).

Otó¿, jak wiemy, zasadniczymi elementami sk³adowymi ¿ycia konsekrowanego s¹: sequela Christi
(naœladowanie Chrystusa), eklezjalnoœæ, œlubowanie
rad ewangelicznych (czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa), modlitwa i kontemplacja, misja i profetyzm. Maryja z Nazaretu – Pierwsza Konsekrowana,
mo¿e byæ doskona³ym punktem odniesienia dla
ka¿dego z nich:
u sequela Christi: Sobór Watykañski II, mówi¹c
o ¿yciu zakonnym, podkreœla, ¿e „pierwsz¹
i ostateczn¹ jego norm¹ (regula suprema) jest
naœladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii”
(Perfectae Caritatis (PC) 2). Rzeczywiœcie, ¿ycie
konsekrowane, które jest radykalizacj¹ konsekracji
chrzcielnej, a przecie¿ ju¿ ona zobowi¹zuje do
naœladowania Chrystusa, jest wezwaniem do naœladowania Go w sposób bardziej doskona³y. I tu
w³aœnie jawi siê Maryja z Nazaretu, która postêpowa³a za Jezusem w sposób najdoskonalszy jako – wed³ug Orygenesa, i potem, za naszych
dni, wed³ug œw. Paw³a VI – pierwsza i najdoskonalsza uczennica Chrystusa (MC 35), lub – w myœl
znanej polskiej sentencji – jako Ta, która sz³a za
Nim od betlejemskiej groty a¿ po szczyt Golgoty.
Ona jest pierwsza spoœród tych, którzy zostali
nazwani b³ogos³awionymi, bo uwierzy³a s³owu;
Ona jest pierwsz¹ osob¹, która ¿yje Jezusowymi,
ewangelicznymi b³ogos³awieñstwami, które z kolei – jak poucza Sobór – „osoby konsekrowane

O.
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TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

winny objawiaæ œwiatu w sposób czytelny i niepodwa¿alny” (LG 31).
u eklezjalnoœæ: ¿ycie konsekrowane jest rzeczywistoœci¹ koœcieln¹, eklezjaln¹. Istnieje ono w Koœciele i dla Koœcio³a, którego Maryja jest Matk¹.
Koœció³ – wed³ug Soboru – jest ogrodem,
w którym ono rozkwita, oblubienic¹, któr¹ ono
upiêksza (PC 1; LG 46). Zakonnicy zrodzeni s¹
w Koœciele i dla Koœcio³a (Mutuae Relationes (MR)

9, 14), i winni „wspó³czuæ i wspó³¿yæ z Koœcio³em
i ca³kowicie oddawaæ siê jego pos³annictwu (PC 6).
Syntezê tej nauki znajdujemy w Vita consecrata, gdzie
czytamy: „Obecnoœæ ¿ycia konsekrowanego w ca³ym œwiecie oraz ewangeliczny charakter jego
œwiadectwa to przekonuj¹ce dowody – jeœli ich
ktoœ potrzebuje – na to, ¿e nie jest ono rzeczywistoœci¹ odosobnion¹ i drugorzêdna, ale spraw¹
ca³ego Koœcio³a. Kilkakrotnie potwierdzili to Biskupi podczas Synodu [o ¿yciu zakonnym],
mówi¹c: de re nostra agitur – jest to sprawa, która
nas dotyczy. Istotnie, ¿ycie konsekrowane znajduje siê w samym sercu Koœcio³a, jako element
o decyduj¹cym znaczeniu dla jego misji, poniewa¿ wyra¿a najg³êbsz¹ istotê powo³ania chrzeœcijañskiego oraz d¹¿enie ca³ego Koœcio³a-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieñcem” (VC 3). Otó¿ tak zdefiniowana obecnoœæ
¿ycia konsekrowanego w Koœciele kieruje nasze
myœli ku analogicznej obecnoœci w nim,
Mistycznym Ciele Chrystusa – Jego Matki. Jej
macierzyñska rola w stosunku do Koœcio³a jest
okreœlona przez Urz¹d Nauczycielski prawie takimi samymi s³owami. Np. Lumen Gentium
nazywa J¹ „najlepsz¹, najszlachetniejsz¹ i najczcigodniejsz¹ cz¹stk¹ Koœcio³a (LG 61,63), Pawe³
VI og³osi³ J¹ Matk¹ Koœcio³a (21 listopada 1964),
a w adhortacji Evangelii nuntiandi (EN) napisa³:
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diakonii Maryi jest fakt udania siê przez Ni¹ do
„oby wasze ¿ycie (tj. ¿ycie osób konsekrowakrewnej El¿biety, aby j¹ wspomóc w potrzebie i ponych) wpatruj¹c siê w ¿ycie Maryi, dawa³o œwiatu
dzieliæ siê z ni¹ w³asnym doœwiadczeniem Boga
œwiadectwo tej macierzyñskiej mi³oœci, jak¹
oraz wyœpiewaæ wobec niej Jego chwa³ê (por.
powinni emanowaæ wszyscy, którzy – w³¹czaj¹c
£k 1, 39-56). Nader owocn¹ jest tak¿e diakonia
siê w misjê Koœcio³a – wspó³pracuj¹ dla odroMaryi w Kanie Galilejskiej, podyktowana zadzenia ludzkoœci” (EN 56).
u œlubowanie rad ewangelicznych: charakterystyk¹ ¿ycia
troskaniem o innych, znajduj¹cych siê w potrzebie i doprowadzaj¹ca do objawienia siê chwa³y
zakonnego jest profesja rad ewangelicznych:
Jezusa i do wzrostu wiary u Jego uczniów (por.
czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Nietrudno tu
J 2,3.11). Diakonia Maryi – która winna byæ
dostrzec zwi¹zki z Maryj¹, która w odniesieniu do
wzorem diakonii, tj. pe³nienia misji osób konseczystoœci jest przecie¿ Najœwiêtsz¹ Dziewic¹,
krowanych, bo jak powiedzia³ Jan Pawe³ II, jest
ca³kowicie oddan¹ Bogu, woln¹ w Jego s³u¿bie,
Ona „mistrzyni¹ bezwarunkowej wiernoœci i niekochaj¹c¹ Go niepodzielnym sercem. W odstrudzonej s³u¿by” (VC 28) – polega w koñcu na
niesieniu do ubóstwa Maryja przoduje wœród
wiernym i czujnym strze¿eniu skarbu swego
pokornych i uni¿onych, czyli ubogich (anawim
¿yciowego powo³ania i w ofiarowaniu ca³ego sweJahwe), dlatego sama wyœpiewuje, ¿e Bóg „wejgo jestestwa na s³u¿bê Bogu i braciom, a tak¿e
rza³ na uni¿enie swojej S³u¿ebnicy” (£k 1,48).
na realizowaniu mi³oœci macierzyñskiej, która –
Ale ubóstwo, to tak¿e dzielenie siê z innymi,
– jak precyzuje Jan Pawe³ II – wyra¿a siê w Jej
a Maryja oddaje przecie¿ wszystko, nawet swoszczególnej bliskoœci do cz³owieka i do wszystkich
jego Syna (por. £k 2,22-24). W koñcu, co do poludzkich spraw (RH 22).
s³uszeñstwa, które jest pe³nieniem woli Bo¿ej,
Maryja wype³ni³a j¹ najlepiej. Ale istnieje jeden u profetyzm: prorok, jak wiemy, to nie tylko ktoœ,
kto przepowiada przysz³oœæ, ale to ktoœ, kto jest
w¹tek, którego nie wolno pomin¹æ: Bóg ¿¹da od
znakiem obecnoœci Boga w œrodowisku, w którym
Niej ca³kowitego pos³uszeñstwa, ¿¹da Jej zgody
¿yje; to ktoœ, kto z jednej strony zwiastuje obecna Wcielenie swego Syna, ale nie odbiera Maryi
noœæ Boga w œwiecie, a z drugiej strony wskazuje
Jej wolnoœci, lecz pyta poprzez anio³a o Jej przyz³o w nim panuj¹ce. Tê sam¹ misjê Jan Pawe³ II
zwolenie. I gdy Maryja wyrzeknie swoje fiat,
wyznacza ¿yciu zakonnemu, które winno byæ w obepozostaje konsekwentna i pe³ni Bo¿¹ wolê a¿ po
cnym zlaicyzowanym œwiecie znakiem sprzeciwu
krzy¿ (por. £k 1,26-38; J 19,25).
i znakiem obecnoœci Jezusa (VC 84). I tutaj w³aœnie
modlitwa
i
kontemplacja:
W
dokumencie
Stolicy
u
jawi siê analogia z Maryj¹, która pierwsza sta³a siê
Apostolskiej Promocja ludzka i kontemplacyjny
znakiem obecnoœci Jezusa wœród ludzi. Wiêcej,
wymiar ¿ycia zakonnego (nr 13) czytamy, ¿e Maryja
Ona sta³a siê T¹, która oczekiwanie ca³ych pokostanowi wzór i cel kontemplacji osób konsekroleñ na przyjœcie Jezusa przekszta³ci³a w Jego obewanych. I s³usznie. By³a Ona, jak mówi Pawe³ VI,
cnoœæ wœród nich. Nadto jest Ona tak¿e znakiem
Dziewic¹ s³uchaj¹c¹, Dziewic¹ kontempluj¹c¹,
czasów przysz³ych, jako Dziewica obleczona
umiejscawiaj¹c¹ siê w klimacie milczenia (MC 18).
w s³oñce (por. Ap 12,1), których to czasów eschaTylko w czterech miejscach w Ewangelii Maryja
tologicznych uprzedzeniem winno byæ tak¿e ¿ycie
mówi (Zwiastowanie, Nawiedzenie, Znalezienie
konsekrowane, w myœl Redemptionis donum: „ono przyJezusa, Kana). Normalnie Ona milczy, rozwa¿a
bli¿a eschatologiczne królestwo Boga do ¿ycia wszystw swoim sercu, cierpi, a po wniebowst¹pieniu
kich ludzi w warunkach doczesnoœci i czyni je w peJezusa wyprasza na modlitwie, wespó³ z apostowien sposób obecne wœród œwiata” (RD 111).
³ami, Ducha Pocieszyciela. Do podobnego
Osoby konsekrowane s¹ wiêc wezwane, aby
milczenia, kontemplacji i rozmodlenia, w komunii
z Koœcio³em, wezwane s¹ wszystkie osoby kon- uobecniaæ misjê Maryi w Koœciele i w œwiecie, przyjmuj¹c J¹ jako pierwowzór konsekracji w naœlasekrowane.
dowaniu Chrystusa i ukazuj¹c J¹ Ludowi Bo¿emu
misja:
Wszyscy
konsekrowani
istniej¹
w
Koœciele,
u
aby uczestniczyæ w jego odkupieñczej misji. Spe³- przede wszystkim poprzez naœladowanie Jej cnót
nienie tej misji mo¿e im u³atwiæ wpatrywanie siê i odtwarzanie Jej postaw, a¿ do stania siê znakiem
w Najœwiêtsz¹ Dziewicê, której powo³anie – co Jej ustawicznej obecnoœci gdziekolwiek siê znajduj¹.
przypominaj¹ teolodzy – bardziej ni¿ kap³añskie
Drogi Ojcze Szczepanie z okazji imienin pragniemy
(ministerialis, jak u aposto³ów) jest s³u¿ebne (diaconalis). Sama przecie¿ nazywa siebie S³u¿ebnic¹
z³o¿yæ Ci bardzo serdeczne ¿yczenia obfitych
Pañsk¹ (£k 1,38.48) i Jej diakonia jawi siê w³aœnie
Bo¿ych ³ask oraz samych radosnych chwil!
jako s³u¿ba; s³u¿ba, która przekszta³ca siê w wierNiech Duch Œwiêty opromienia swym œwiat³em
n¹ wspó³pracê w realizacji odwiecznego, zbawka¿dy dzieñ Twojej kap³añskiej pos³ugi,
czego planu Bo¿ego. Kulminacyjnym punktem
Jezus niech zawsze bêdzie Twoim Przyjacielem,
tej diakonii jest Jej obecnoœæ pod krzy¿em Syna,
a Maryja Szkaplerzna niech przygarnia Ciê do swego serca
która stanowi, wraz z Wcieleniem, „najwy¿sze spe³nienie misji Tej Dziewicy ofiaruj¹cej w ekonomii
Przemyski Karmel
zbawienia” (LG 58; MC 20). Innym momentem
Nr 12 (2020)
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giaty œw. Szczepana w Krakowie,

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(33) pleban w Modlnicy), dziêki wspar-

HODEGETRIA* KRAKOWSKA
ZE SZKAPLERZEM

N

ieopodal Chrzanowa (7 km)
w kierunku na Zator – w województwie ma³opolskim i archidiecezji krakowskiej – le¿y wioska o nazwie P³aza, udzielaj¹ca ze
swego miana nazwiska dziedzicowi tych ziem Janowi P³askiemu
herbu Topór i jego potomkom.
A oni odwdziêczaj¹ siê licznymi
donacjami i fundacjami. Ta niewielka miejscowoœæ posiadaj¹c stary i drogocenny obraz Matki Bo¿ej w typie Hodegetrii sta³a siê miejscem kultu i Sanktuarium Matki
Bo¿ej Pocieszenia. Dla s³awy
Karmelu tym cenniejszy, ¿e Maryja w prawej d³oni wskazuj¹cej
na Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela trzyma szkaplerz karmelitañski.

K OŒCIO £Y

Pierwsze wzmianki o miejscowoœci pochodz¹ z roku 1373.
A o pierwszej œwi¹tyni drewnianej

P³aza – stary koœció³
* Hodegetria – (gr. wskazuj¹ca drogê).

ciu finansowym dziedziców P³azy:
Stanis³awa P³askiego, Jana Radeckiego i Baltazara Charmickiego.
Jest to niewielka, jednonawowa
œwi¹tynia orientowana z kwadratowym prezbiterium od wschodu
i wie¿¹ od zachodu. Wie¿ê z babiñcem w œrodku nakrywa dach
namiotowy. Od pó³nocy do

P³aza – nowy koœció³

z 1440 r. Stoj¹cy do dziœ murowany koœció³ pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego budowany od 1526 r. (pleban Antoni) a¿ do 1576 r. (ks. Tomasz
¯ydek – kanonik wiœlicki i kole-

prezbiterium przylega zakrystia z
piêknym
renesansowym
portalem. We wczesnobarokowym
o³tarzu g³ównym umieszczony zosta³ obraz Pana Jezusa Ukrzy¿owanego, dzie³o Bronis³awa Abramowicza z 1885 r. Po bokach o³tarza znajduj¹ siê drewniane rzeŸby przedstawiaj¹ce œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a. O³tarze boczne powsta³y w XVIII wieku. Jeden poœwiêcony jest Najœwiêtszemu Serca Pana Jezusa a drugi Matce Bo¿ej Pocieszenia – Szkaplerznej.
Wystrój wnêtrza koœcio³a jest barokowy z elementami rokokowymi.
W latach 1655–1657 wieœ zosta³a zniszczona przez Szwedów.
W XVIII w. we wsi wybudowano dwór, póŸniej zmieniony
w pa³ac przez Starzeñskich, który
dzisiaj jest nadal wykorzystywany
w celach u¿ytkowych jako Dom
Pomocy Spo³ecznej dla Doros³ych.

’
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W latach 1986–1996 wybudowano nowy koœció³, do którego
przeniesiono ³askami s³yn¹cy obraz MB Pocieszenia i umieszczono
go w specjalnie przygotowanej
kaplicy, a w starym pozostawiono
jego wiern¹ kopiê. Kult obejmuje
sam¹ parafiê i najbli¿sz¹ okolicê,
a odpust parafialny po³¹czony
wraz z do¿ynkami (dziêkczynieniem za plony) obchodzony
jest w niedzielê po 28 sierpnia
(wspomnienie œw. Augustyna).

NA KARMEL
sukienkê. Wykoñczenia przy nadgarstkach i pod szyj¹ ozdobione
s¹ lamówkami z drogocennymi kamieniami. Po³y p³aszcza u Maryi
pod szyj¹ spina dekoracyjna brosza. Z prawej d³oni Matki Bo¿ej
wskazuj¹cej na Jezusa („zróbcie
wszystko cokolwiek mój Syn wam
powie” – st¹d nazwa Hodegetria,
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w XVIII w. Wtedy te¿ Matka Bo¿a
utraci³a starsz¹ srebrn¹ sukienkê
i srebrne z³ocone korony (zarekwirowane w ramach kontrybucji
albo przekazane na potrzeby wojenne zwi¹zane z insurekcj¹ koœciuszkowsk¹). Na pocz¹tku XIX w.
w miejsce utraconej sukienki sprawiono now¹ – z³ocon¹, trybowan¹

O BRAZ M ATKI B O ¯EJ
S ZKAPLERZNEJ

Wizerunek

Szkaplerznej Matki
Bo¿ej Pocieszenia namalowany
jest na desce lipowej farb¹ olejn¹
(temper¹). Jest to barokowa kopia
gotyckiego obrazu opartego o czeski typ Madonny Doudlebskiej –
w Polsce zwany Madonn¹ Piekarsk¹ albo nale¿y do grupy tzw.
Hodegetrii Krakowskich. Obraz
pierwotny (100x75 cm) powsta³
u schy³ku XV wieku, zachowany w stanie destruktu, a na nim
w XVII w. namalowano zachowan¹
do dziœ kompozycjê (63x59 cm –
w wyniku obciêcia krawêdzi obraz utraci³ co najmniej jedn¹ trzeci¹ pierwotnej powierzchni). Matka Bo¿a ubrana jest w bordow¹
sukienkê i zielonkawy maforion.
Na lewej rêce trzyma Dzieci¹tko
Jezus odziane w bia³o-ró¿owaw¹

Obraz bez sukienek i w sukienkach ozdobnych

Przewodniczka) zwisa na czerwonych sznureczkach/tasiemkach
szkaplerz karmelitañski z haftowanym inicja³em IHS. Dzieci¹tko
Jezus wznosi praw¹ r¹czkê do b³ogos³awieñstwa a w lewej trzyma
ksiêgê Pisma Œwiêtego (obit¹ zielonkawym aksamitem i ozdobion¹
z³oconymi wykoñczeniami oraz
klamerkami). Obecne na obrazie
t³o w kolorze czerwonym wykonane zosta³o technika olejn¹

w blasze mosiê¿nej, a t³o obrazu
zas³oniêto czerwonym aksamitem,
na który przybito 12 mosiê¿nych
gwiazdek oraz liczne wota. Najprawdopodobniej wtedy te¿ domalowano do prawej d³oni Maryi
szkaplerz œwiêty oraz sznur pere³
na szyi. Prawdopodobnie zrobiono
to pod wp³ywem kultu MB Szkaplerznej w pobliskiej Czernej (karmelitów bosych) albo te¿ krakowskich karmelitów z Piasku.

Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo. Najczystsza Dziewico i Najgodniejsza Bo¿a
Rodzicielko. Przypominam dziœ sobie w g³êbi
serca przez przyjêcie Szkaplerza œwiêtego zawarte
z Tob¹ przymierze, ¿e przez ca³e ¿ycie bêdê jak najwierniej i jak najgorliwiej s³u¿y³(-³a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Sk³adam Ci najpokorniejsze dziêki, o Najpotê¿niejsza Pani, ¿e raczy³aœ
mnie biednego grzesznika (grzesznicê) przyj¹æ do
grona Braci (Sióstr) za poœrednictwem Szkaplerza
œwiêtego. Obieram Ciê dzisiaj na zawsze za moj¹
Najukochañsz¹ Matkê, Opiekunkê i Poœredniczkê
przed Bogiem. Proszê Ciê pokornie, aby Twój
Szkaplerz by³ dla mnie znakiem zbawienia, broni¹
w niebezpieczeñstwach duszy i cia³a. O Najlitoœciwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna
odpuszczenie grzechów moich, ³askê do prawdziwej pokuty i poprawy mojego ¿ycia, sta³oœæ

w wierze œwiêtej, w nadziei, w mi³oœci Boga i bliŸniego, w cierpliwoœci i w czystoœci odpowiedniej
do mojego stanu. Szczególniej zaœ stañ przy mnie
w ostatniej chwili mego ¿ycia i daj mi doznaæ tego,
coœ przyrzek³a: ¿e kto w tym œwiêtym Twoim
Szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie bêdzie
cierpia³ ognia wiecznego.
Amen.
P. Módl siê za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.
W. Abyœmy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy siê: Prosimy Ciê Panie, niech nas
wspomaga pe³ne godnoœci wstawiennictwo chwalebnej
Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyœmy
wsparci jej opiek¹ mogli dojœæ na szczyt góry, któr¹
jest Chrystus, który z Tob¹ ¿yje i króluje na wieki
wieków. Amen.
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N ADRZÊDNY

CEL
8
MA£¯EÑSTWA I RODZINY ( )
KS. JULIAN MICHALEC
Dlatego opuœci cz³owiek ojca swego
i matkê, a z³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹
i bêd¹ dwoje jednym cia³em. Tajemnica to wielka, a ja mówiê: w Koœciele i Chrystusie (Ef 5,31).

i niemê¿owi, dzieciom i na tym samym poziomie ducha niedzieciom, kap³añstwu i niekap³añstwu.
Religia, s³u¿ba kap³añska, ma³¿eñstwo, rodzina i przyjaŸñ albo powstaj¹ z ca³ej mi³oœci, na jak¹ cz³owieka staæ w kap³añstwie, ma³¿eñstwie czy w rodzinie, albo pierw-

W

jednym wypadku cz³owiek
mo¿e pozwoliæ sobie, by
zostaæ pokrajanym na czêœci i to
mu na zdrowiu nie zaszkodzi,
w drugim zaœ wypadku ka¿de pokrajanie w³aœciwie przynosi œmieræ.
Nie mam na myœli zabiegu chirurgicznego, ale operacjê in vivo,
w której cz³owiek sam dzieli na
czêœci siebie samego. A cz³owiek
w ¿yciu to nic innego jak jego stosunek do tego, co ogarnia myœl¹,
co go interesuje, czego pragnie –
– a wiêc cz³owiek w ¿yciu to w³aœciwie mi³oœæ.
Jedn¹ mi³oœæ mo¿na podzieliæ
i nadal zostanie zdrowa, druga
podzia³u nie znosi i nie dopuszcza. Mo¿e cz³owiek podzieliæ
siebie i po czêœci oddaæ zainteresowaniom naukowym, dzia³aniom
gospodarczym, czêœæ siebie sprzedaæ sportowi lub innemu jeszcze
¿yciowemu umi³owaniu. Tylko
mi³oœæ zwrócona ku osobie podzia³u nie znosi i przy ka¿dym
krajaniu umiera. Poczynaj¹c od
mi³oœci najmniejszej: albo ca³¹ mi³oœæ przyjacielsk¹ oddaje siê przyjacielowi, albo przyjaŸni nie ma
w ogóle. Albo ca³¹ mi³oœæ ma³¿eñsk¹ oddaje siê wspó³ma³¿onkowi,
albo ca³¹ mi³oœæ oddaje siê dzieciom, albo ca³¹ mi³oœæ oddaje siê
rodzicom, albo ca³¹ mi³oœæ oddaje
siê Bogu, albo mi³oœæ nie istnieje
zupe³nie.
Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i Mamonie – mówi Pan Jezus o pe³nej
mi³oœci ku Bogu. I jak nie istnieje
po³owiczna mi³oœæ u Bogu, jak
nie mo¿na dwom panom s³u¿yæ,
bo albo jeden zostanie wzgardzony, albo drugi wybrany, tak nie
mo¿na w mi³oœci s³u¿yæ mê¿owi

sze i drugie, i trzecia choruj¹ na
ciê¿k¹ chorobê.
Jak pod dom nasz w³asny, kochany, tak pod dom naszych
rozwa¿añ o ma³¿eñstwie i rodzinie
po³o¿yliœmy pierwsz¹ fundamentaln¹ myœl: podobnie jak religijnoœæ powstaje z ca³ej mi³oœci, tak
ma³¿eñstwo i rodzina powstaj¹
z ca³ej mi³oœci, bo mi³oœæ nie cierpi podzia³ów. Teraz kolej na pierwsze, ju¿ w bramie zagadnienia
stoj¹ce, pytanie: co to jest ma³¿eñstwo i czemu ma³¿eñstwo
s³u¿y? Stawiaj¹c to pytanie, doros³ych nie traktujê jak dzieci.
S³usznych odpowiedzi na pytanie:
czym jest ma³¿eñstwo, istnieje
mnóstwo.
Skrajnie biologicznie bior¹c,
ma³¿eñstwo to instytucja maj¹ca
na celu urodzenie potomstwa. Pedagogicznie bior¹c – instytucja
wychowania potomstwa, egzystencjalnie zaœ ma³¿eñstwo stano-
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wi zwi¹zek wzajemnego uzupe³wania siê dwojga ludzi. Tak, to
prawda, ale tylko fragmentaryczna
prawda. Nie jest bowiem prawd¹,
¿e uczeñ zapisuje siê do szko³y,
by po roku przejœæ do nastêpnej
klasy. Do szko³y idzie tylko
i wy³¹cznie po to, by j¹ ca³kowicie
skoñczyæ. A có¿ dla cz³owieka
mo¿e byæ ca³kowitym ukoñczeniem szko³y?
Nad dzie³em swoim postawi³eœ
Syna – mówi Pismo Bo¿e. Dzie³o
Boga, nad którym Syna postawi³,
dla którego Syn ¿ycie odda³, to
nie œwiat mikroskopijnych komórek ani kosmicznych galaktyk
i gwiazd. Jedno dzie³o tworzy
Bóg, bêd¹ce koron¹ wszystkich:
cz³owieka staj¹cego siê synem Bo¿ym przez Chrystusa. St¹d ostatnim i ostatecznym sensem wszelkich ludzkich poczynañ i prze¿yæ,
form i instytucji jest, aby przez nie
cz³owiek wzrasta³ w ³¹cznoœci
z Jezusem Chrystusem.
A wiêc ostatecznie – z tej pozycji – od o³tarza, od krzy¿a, z wiary powiadam: ostatecznego celu
ma³¿eñstwa nie stanowi ani rodzenie dzieci, ani wzajemna mi³oœæ, ani wspó³praca, ale przez
rodzenie dzieci, przez mi³oœæ,
przez wspó³pracê, przez wszystko,
co w ma³¿eñstwie ludzkie, ma³¿eñstwo s³u¿yæ ma moralnemu
wzrostowi dwojga ludzi. I wszelkie ma³¿eñstwo tak pojête i tak podjête jest dobre, wszelkie zaœ, choæby dwojga nieprzytomnie zakochanych, w ¿aden sposób nie zbli¿aj¹ce do Chrystusa nie spe³nia
nadrzêdnego celu ma³¿eñstwa.
Myœl rzucona odwa¿nie, owszem, gwa³townie, lecz to myœl
nie cz³owieka – „znawcy ¿ycia”,
a wyraz odwiecznego postanowienia Boga wypowiedzianego
w sumieniu cz³owieka i powtórzonego przez Chrystusa ustami
Koœcio³a.
Powy¿szym odcinkiem koñczymy przypomnienie Kap³ana, który by³ wychowawc¹
przemyskiej m³odzie¿y w latach 50. i 60.
Artyku³y z których korzystaliœmy pochodz¹ z ksi¹¿ki Ks. Julian Michalec, Aby
¿ycie mieli (wybór kazañ), Przemyœl–Wroc³aw 1990, ss. 318–319.
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ryjê: jak zniesie podró¿ z Nazaretu do Betlejem,
EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA
które s¹ oddalone od siebie o oko³o 150 km.
O sytuacji œwiêtych wêdrowców mo¿na dowiedzieæ siê z bardzo interesuj¹cego tekstu autorstwa
Romana Zaj¹ca (Ÿród³o: Internet)
Betlejem (w staro¿ytnoœci zwane te¿ Efrat¹) znajduje
siê mniej wiêcej 7 kilometrów na po³udnie od Jerozolimy
i po³o¿one jest na wznosz¹cym siê na wysokoœæ 750 meadosne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia mog¹ sk³a- trów powy¿ej poziomu morza paœmie górskim. Stosunniaæ nas do rozmyœlañ nad sytuacj¹ Maryi kowo niedaleko przebiega g³ówny trakt prowadz¹cy do
i Józefa, gdy dowiedzieli siê, ¿e zosta³ og³oszony Hebronu i Egiptu. Za czasów Jezusa Chrystusa Betlejem
spis ludnoœci przez Cezara Augusta, obejmuj¹cy by³o uwa¿ane za miejscowoœæ ma³o znacz¹c¹. Jednak
têdy przechodzi³y liczne karawany i têdy przemierzali drogê
ca³¹ ówczesn¹ Palestynê.
Nie pierwszy to raz zarz¹dzono taki spis. Œw. wêdrowcy, podró¿uj¹cy z Jerozolimy do Egiptu.
£ukasz w swojej Ewangelii pisze: Pierwszy ten spis
odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ KwiZ Nazaretu (znajduj¹cego siê na pó³nocy w Galilei)
ryniusz.
do Betlejem (znajduj¹cego siê w Judei) mo¿na by³o
To zainteresowanie liwybraæ siê drog¹ wiod¹c¹
na po³udnie przez Samaczb¹ mieszkañców w okuriê, ale prawowierni ¯ydzi
powanej przez Rzymian
Palestynie mia³o na celu
rzadko podró¿owali przez
m.in. zorientowanie siê,
tê krainê, bo uwa¿ali j¹
jak wielkie mog¹ byæ
za nieczyst¹. Czêœciej wêdochody ze œci¹ganych od
drowali d³u¿sz¹ drog¹,
wzd³u¿ brzegów rzeki Jorobywateli tej prowincji podan, a¿ do Jerycha, tam
datków.
Józef pochodz¹cy z rodopiero skrêcaj¹c na zadu króla Dawida, mieszchód do Jerozolimy. Nie
kaj¹cy wraz ze swoj¹ ma³wiemy, któr¹ tras¹ wy¿onk¹ Mari¹ w Nazarecie,
bra³a siê Maryja z Józefem. W ówczesnej Palestymusia³ udaæ siê, zgodnie
nie drogi nie by³y wyz rozporz¹dzeniem, do
swojego rodowego miasta
Palestyñska pustynna droga (Ÿród³o: Internet, art. Romana brukowane (jak to mia³o
Betlejem, miasta Dawido- Zaj¹ca)
ju¿ miejsce w pañstwie
wego, aby tam stawiæ siê
rzymskim), a jedynym
przed urzêdnikiem i daæ siê zapisaæ.
œrodkiem lokomocji móg³ byæ osio³ lub wielb³¹d.
Maryja by³a w tym czasie w stanie b³ogos³awio- Tymczasem szlak wiód³ przez góry i to przewa¿nie nie
nym i to w ostatniej jego fazie. Podró¿ w takich z górki, ale pod górê, drog¹ krêt¹ i zawi³¹. Dla ówokolicznoœciach z pewnoœci¹ nie by³a dla Niej czesnych karawan na przebycie dystansu z Nazaretu do
wskazana.
Betlejem trzeba by³o poœwiêciæ trzy lub cztery dni.
Dlaczego nie móg³ wyruszyæ tylko sam Józef? Zwa¿ywszy na stan Maryi, droga musia³a zaj¹æ im nieco
Kobiet w tamtych czasach raczej nie spisywano. wiêcej czasu. Dziennie przebywano pewnie ok. 16 km. Na
Mo¿na wywnioskowaæ z samych kart Starego i No- dodatek ze wzglêdu na spis ludnoœci wszêdzie panowa³
wego Testamentu, ¿e tylko o szczególnie wa¿nych t³ok, co z pewnoœci¹ by³o mêcz¹ce i frustruj¹ce. Maryja
dla dziejów narodu ¿ydowskiego kobietach wspomi- i Józef pewnie podró¿owali maj¹c jakiegoœ osio³ka, który
naj¹ obie œwiête ksiêgi. Wiêc, czy i w ten sposób mo¿- dŸwiga³ trochê ¿ywnoœci i najpotrzebniejsze rzeczy. Pewnie
na myœleæ o Maryi, ma³¿once Józefa, w momencie, trzy lub cztery noclegi spêdzili pod go³ym niebem, ewengdy jeszcze nie narodzi³ siê spodziewany z utê- tualnie w zajazdach, gdzie z powodu zat³oczenia musieli
sknieniem przez naród ¿ydowski Mesjasz, ¿e i Ona spaæ na ziemi wraz z innymi towarzyszami podró¿y przy
mia³a staæ siê wyj¹tkowo wa¿n¹ kobiet¹ w dziejach swoim osio³ku i przy wielb³¹dach pozosta³ych podró¿nych.
Wreszcie dotarli utrudzeni do Betlejem. A tam nie
Izraela? Dziœ wiemy, ze nie tylko dla Izraela ale
i ca³ego œwiata, jako Matka Zbawiciela. Œw. Mateusz znalaz³o siê miejsce dla nich w ¿adnej gospodzie…
w swojej Ewangelii umieszcza taki tekst: Aby wyWiêc Maryja porodzi³a swego Pierworodnego
pe³ni³o siê Pismo: A ty, Betlejem ziemio Judy, nie jesteœ zgo- w ubogiej stajni lub grocie, w towarzystwie wo³u
³a najlichsze spoœród g³ównych miast Judy, albowiem i os³a…i czuwaj¹cego Józefa. A gdy to siê sta³o Bóg
z ciebie wyjdzie w³adca, który bêdzie pasterzem ludu Ojciec zapali³ nowe œwiat³o na niebie, now¹ Gwiazdê a chór Anio³ów wyœpiewywa³ Gloria in excelsis
swego, Izraela.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Józef w momencie wy- Deo i og³osi³ pokój ludziom dobrej woli.
ruszenia w drogê do Betlejem, nie pamiêta³ tego
Œwiêtujmy zatem ze Œwiêt¹ Rodzin¹ modl¹c siê o przetrstarotestamentowego proroctwa, lecz martwi³ siê o Ma- wanie we wzajemnej mi³oœci w tym trudnym czasie...
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Œwiêta ze Œwiêt¹ Rodzin¹...
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Nikt tak jak Maryja
nie pozna³ g³êbokoœci
tajemnicy Boga,
który sta³ siê cz³owiekiem.
Wszystko w Jej ¿yciu
zosta³o ukszta³towane
przez obecnoœæ mi³osierdzia,
które sta³o siê Cia³em.
... Wybrana na Matkê Bo¿ego
Syna, Maryja, by³a od zawsze
przygotowana przez mi³oœæ
Ojca na to, by staæ siê Ark¹
Przymierza miêdzy Bogiem
i ludŸmi.
papie¿ Franciszek
Staj¹c przed tajemnic¹ Boga,
który sta³ siê cz³owiekiem,
uczmy siê od Maryi

pod¹¿aæ drog¹ mi³osierdzia,
która ³¹czy Boga z cz³owiekiem,
poniewa¿ otwiera serce

na nadziejê bycia kochanym
na zawsze.
Niech Jezus, Bóg i Cz³owiek,
b³ogos³awi Wam, drodzy
Przyjaciele i Dobrodzieje.
Niech zamieszka przez Wiarê
w Waszych sercach.
Niech obdarza Mi³oœci¹ Wasze
rodziny.
Niech prowadzi Nadziej¹, tych,
którzy cierpi¹.
Niech bêdzie œwiat³em i ¿yciem
ka¿dego dnia Nowego Roku!
Zapewniamy o swej modlitwie
za Was,
Wspólnota Karmelitów Bosych
w Przemyœlu

UWAGA! ZMIENILIŒMY ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
www.przemysl.karmel.pl
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