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PRZEMYSKI KARMEL

KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU
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a nami trudny rok. Wiele
w nim by³o niepokoju, lêku,
zmartwienia. Dwie fale pandemii pokaza³y nasze granice
i jak bardzo kruchy jest cz³owiek. Utrudniony dostêp do Eucharystii nauczy³ nas szanowaæ to,
co wcale nie jest takie oczywiste. Miniony rok zabra³ nam na
jakiœ czas wiele z tego, co by³o
do tej pory oczywiste: wyjœcie na
spacer, czy na zakupy, odwiedziny znajomych, czy wreszcie
mo¿liwoœæ pójœcia do koœcio³a na
Mszê œw. do spowiedzi, czy na
ulubione nabo¿eñstwo. Cz³owiek
³atwo siê przyzwyczaja nawet do
spraw Bo¿ych przez co jakby
mniej je szanuje, mnie docenia.
Mo¿e wartoœci¹ pozytywn¹ tego
roku by³a taka w³aœnie nauka:
szanuj to, co masz na co dzieñ;
to wcale nie jest tak oczywiste
jak ci siê wydaje?
Niemniej miniony rok w ¿yciu ka¿dego z nas przyniós³ wiele dobra. Warto spojrzeæ równie¿
na tê stronê naszego ¿ycia. Jeœli
uczciwie spojrzymy na tê najnowsz¹ historiê, tak¿e najnowsz¹ historiê naszego ¿ycia, zauwa¿ymy,
¿e nie brakowa³o dobrych, piêknych
momentów, spotkañ, wydarzeñ.
Warto za to podziêkowaæ. W kontekœcie obecnej sytuacji te chwile s¹ jeszcze cenniejsze.
Nie wiemy co przyniesie nowy rok. Znamy zarysy, nosimy

w sercu oczekiwania. Ale przysz³oœæ jest nam niemal nie znana. Niemal, gdy¿ jedno wiemy
ju¿ dzisiaj na pewno: ¿e Pan Bóg
bêdzie nam towarzyszy³, bêdzie
b³ogos³awi³ i na tyle, na ile Mu
zaufamy, przeprowadzi nas bezpiecznie przez wszystkie wyda-

rzenia i sytuacje. Byleby nam nie
zabrak³o wiary w Jego ¿yczliw¹
obecnoœæ. Tego sobie wszyscy
serdecznie ¿yczmy. Wiary, ¿e On
zawsze stoi po naszej stronie.
tekst i fot.
o. Krzysztof Górski OCD
proboszcz parafii
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ŒWIÊTY JÓZEF –
PATRON KOŒCIO£A
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zas aktualnie prze¿ywany przez
nas jest szczególnie naznaczony
wydarzeniem przyjœcia Boga na œwiat.
Adwent, a przede wszystkim same œwiêta Bo¿ego Narodzenia
przenikniête s¹ Bo¿¹ mi³oœci¹ wypowiedzian¹ w Jezusie.
Wnikaj¹c w ogromn¹ tajemnicê
Wcielenia Syna Bo¿ego wpatrujemy siê tak¿e, w osoby przez, które owa tajemnica sta³a siê namacalnym faktem w historii ludzkoœci, czyli w pierwszej kolejnoœci
Matkê S³owa – Maryjê. To Ona
bowiem zosta³a przed wiekami
wybrana przez Boga, aby zostaæ
Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Jej zosta³ powierzony
dar zrodzenia i wychowania Zbawiciel œwiata. Przy jej boku opatrznoœæ Bo¿a postawi³a kolejn¹
osobê tej tajemnicy, cz³owieka wyj¹tkowego, pokornego, jak czêsto
jest okreœlany krystalicznie sprawiedliwego, czyli œwiêtego Józefa.
To równie¿ On, cieœla z Nazaretu
stal siê powiernikiem wydarzenia
przyjœcia Boga na œwiat staj¹c siê
jednoczeœnie przybranym ojcem
Jezusa Chrystusa.
Opatrznoœæ Bo¿a przed wiekami po³¹czy³a tych dwojga ludzi
do spe³nienia wielkiej misji w historii zbawienia wiêc pewno nie
jest ¿adnym przypadkiem, ¿e ich
jednoœæ i mi³oœæ przenika tak¿e
do ¿ycia Koœcio³a czasów wspó³czesnych.
Ósmego grudnia bowiem, czyli
w dzieñ, w którym prze¿ywamy
Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
papie¿ Franciszek og³asza Œwiêtego Józefa patronem bie¿¹cego
roku liturgicznego – Rok poœwiêcony opiekunowi Jezusa. Czyni to
tak¿e ze wzglêdu na przypadaj¹c¹
w ten sam dzieñ 150-ta rocznicê
og³oszenia œw. Józefa Patronem
Koœcio³a powszechnego.
Dla nas wszystkich œw. Józef
jest nie tylko orêdownikiem i pa-

tronem wstawiaj¹cym siê za nami
u Boga, ale powinien byæ równie¿
godnym wzorem do naœladowania
i punktem odniesienia w wielu
istotnych sprawach naszego cz³owieczeñstwa. Wymownie treœæ jego ¿ycia w krótkim zdaniu wyrazi³
dyrektor Centrum Formacji Ducho-

wej Salwatorianów w Krakowie
O. Krzystof Wons: Józef z Nazaretu – znany nam wszystkim, a w czasach, w których ¿y³, nieznany nikomu, z wyj¹tkiem garstki krewnych
i s¹siadów. Jest coœ w jego cz³owieczeñstwie, co fascynuje najbardziej
i ods³ania jego œwiêtoœæ: by³ cz³owiekiem, krystalicznie sprawiedliwym.
Sprawiedliwym wobec Boga, wobec
ma³¿onki Maryi, wobec Jezusa i wobec w³asnego powo³ania.
Papie¿ Franciszek w sam dzieñ
rocznicy og³oszenia og³oszenia
patronem Koœcio³a katolickiego
Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi
Panny tymi s³owami opisuje Œwiêtego Józefa Ukochany ojciec, ojciec
czu³oœci, w pos³uszeñstwie i w goœcinnoœci; ojciec twórczej odwagi,
robotnik, zawsze w cieniu (List apostolskim Patris corde – Z ojcowskim sercem).

POWSZECHNEGO
Tytu³em tym œwiêty Józef zosta³ og³oszony przez b³ogos³awionego papie¿a Pius IX, dekretem
Quemadmodum Deus, podpisanym
8 grudnia 1870 r.
Papie¿ Franciszek wymienia
we wspomnianym liœcie kilka piêknych cech wyra¿aj¹cych osobowoœæ œw. Józefa np. okazuj¹c
swoje przybrane ojcostwo czyni¹c
ze swego ¿ycia ofiarê z siebie w mi³oœci oddanej s³u¿bie Mesjaszowi.
W Nim Jezus widzia³ czu³oœæ Boga,
czu³oœæ, która pozwala przyj¹æ
nasz¹ s³aboœæ, poniewa¿ „to w³aœnie pomimo naszej s³aboœci i poprzez ni¹” realizuje siê wiêkszoœæ
Bo¿ych planów. Dalej pisze papie¿
i¿ jest on ojcem w pos³uszeñstwie
Bogu poprzez swoje fiat ratuje Maryjê i Jezusa oraz uczy swojego
przybranego Syna wype³niania woli
Ojca. Wezwany przez Boga do s³u¿by misji Jezusa, wspó³uczestniczy w
wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest
prawdziwie s³ug¹ zbawienia.
Jest ojcem w przyjmowaniu
poniewa¿ przyjmuje Maryjê bez
uprzednich warunków, co jest wa¿nym gestem tak¿e dzisiaj – stwierdza Franciszek – w tym œwiecie,
w którym widoczna jest przemoc
psychiczna, s³owna i fizyczna wobec
kobiet. Ale Oblubieniec Maryi jest
równie¿ tym, który ufaj¹c Panu,
przyjmuje w swoim ¿yciu nawet
te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiaj¹c na boku swoje
dociekania i godz¹c siê z w³asn¹
histori¹. Poprzez œw. Józefa, Bóg
jakby powtarza³ nam: Nie lêkajcie
siê!, poniewa¿ wiara nadaje sens
ka¿demu szczêœliwemu lub smutnemu
wydarzeniu i uœwiadamia nam, ¿e
Bóg mo¿e sprawiæ, ¿e poœród ska³
zaczn¹ kie³kowaæ kwiaty. Józef
nigdy nie szuka dróg na skróty, ale
staje wobec rzeczywistoœci z otwartymi oczami, bior¹c za ni¹ osobist¹
odpowiedzialnoœæ.
List Patris corde podkreœla równie¿ twórcz¹ odwagê œw. Józefa.
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Ujawnia siê ona szczególnie
w trudnoœciach i wydobywa czasami z cz³owieka niespodziewane
mo¿liwoœci. Cieœla z Nazaretu –
wyjaœnia Papie¿ – potrafi przekszta³ciæ problem w szansê, pok³adaj¹c
zawsze ufnoœæ w Opatrznoœci. Ka¿dy potrzebuj¹cy, biedny cierpi¹cy,
umieraj¹cy, obcy, uwiêziony, chory,
jest dzieckiem, nad którym czuwa
œw. Józef. Od niego nale¿y uczyæ
siê kochania Koœcio³a i ubogich.
Konieczne jest zrozumienie – pisze
Franciszek – znaczenia pracy, która
daje godnoœæ oraz staje siê uczestnictwem w samym dziele zbawienia,
a tak¿e okazj¹ do rozwoju dla siebie i swojej rodziny.
I w koñcu okazuje go w relacji
do Jezusa cieñ Ojca Niebieskiego na
ziemi. Stwierdza te¿ Papie¿ Nikt
nie rodzi siê ojcem, ale nim siê staje,
poniewa¿ podejmuje siê troskê
o dziecko, bior¹c na siebie odpowiedzialnoœæ za jego ¿ycie. Niestety, we wspó³czesnym spo³eczeñstwie dzieci czêsto wydaj¹ siê osierocone przez ojców, ojców zdolnych
wprowadziæ dziecko w doœwiadczenie
¿ycia, bez zatrzymywania go albo
traktowania jako w³asnoœci, ale czyni¹c je zdolnym do wyborów, do
wolnoœci i do odejœcia. W tym sensie
Józef ma przydomek przeczysty,
który jest przeciwieñstwem posiadania: w rzeczywistoœci umia³ kochaæ
w sposób niezwykle wolny, usuwa³ siê,
aby postawiæ w centrum ¿ycia nie
siebie samego, ale Jezusa i Maryjê.
Jego szczêœcie wynika³o z daru
z siebie. Prawdziwym ojcem jest ten,
kto wyrzeka siê pokusy ¿ycia ¿yciem
swoich dzieci i szanuje ich wolnoœæ, poniewa¿ ojcostwo prze¿ywane w pe³i czyni samego ojca nieu¿ytecznym,
kiedy dziecko staje siê autonomiczne i samodzielnie pod¹¿a œcie¿kami
¿ycia.
Kult œw. Józefa stanowi znacz¹ce ogniwo dla naszej formacji
chrzeœcijañskiej, tradycji i kultury.
Dotyczy nie tylko wymiaru personalnego lecz tak¿e wspólnotowego. W ¿yciu bowiem wielu zgromadzeñ i wspólnot zakonnych
postaæ œw. Józefa odgrywa znacz¹ca rolê. Nie inaczej jest przecie¿
w ca³ym naszym zakonie karmelitañskim, którego wiêŸ ze œw. Józefem jest bardzo ¿ywa i g³êboka,
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którego jak od wieków ufnie wyra¿a rodzina karmelitañska jest
opiekunem.
Ju¿ w staro¿ytnej liturgii karmelu œw. Józef przedstawiany
jest jako dziewiczy oblubieniec
Maryi, zjednoczony z Ni¹ w praw-

dziwym ma³¿eñstwie, w którym
jego autorytet mê¿a, opiekuna
i ojca przejawia siê w ca³kowitej
s³u¿bie. Ponadto œw. Józef kontemplowany jest w pos³uszeñstwie
Bogu. Jest on cz³owiekiem prawym, godnym panem w domu
swego Pana, któremu powierzono
zadanie nadania dzieci¹tku Jezus
boskiego imienia objawionego
przez anio³a. Czyni¹c to œw. Józef
jest tym, który jako pierwszy
og³asza, ¿e w dziecku z Nazaretu
Bóg nas zbawia. W staro¿ytnej
liturgii pod postaci¹ œw. Józefa
kryje siê kompendium duchowoœci Karmelu:
1) puritas cordis – czystoœæ serca, która umo¿liwia widzenie Boga,
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2) zjednoczenie z Maryj¹ i...
3) owoc ¿ycia mistycznego
postrzegany w kategoriach
poczêcia i narodzin S³owa
wcielonego w czystej duszy.
Dlatego œwiêty Józef jest
czczony jako zwierciad³o mi-

stycznego ¿ycia karmelitañskiego w Bogu.
Wielk¹ kontynuatorka i propagatork¹ pobo¿noœci józefowej
w Karmelu jest równie¿ œw. Teresa od Jezusa. Jej wyj¹tkowa wiêŸ
z tym wielkim œwiêtym przyniesie
po¿ytek nie tylko samemu Karmelowi ale przede wszystkim, ca³emu Koœcio³owi.
Teresa uczyni³a z kultu do œw.
Józefa jeden z charakterystycznych elementów pobo¿noœci i duchowej fizjonomii Karmelu. Wiara
w jego orêdownictwo i pomoc jest
szczególnie widoczna w fundatorskiej dzia³alnoœci Teresy w powstawaniu nowych klasztorów zreformowanego Karmelu. Teresa za-

’

wierza te sprawy œw. Józefowi niezachwianie wierz¹c i ufaj¹c w rodzaj
jego uniwersalnego mandatu, aby
przychodziæ z pomoc¹ w ka¿dej
potrzebie, zarówno materialnej jak
i duchowej (¯ 6, 6). Tym samym ten
wielki Œwiêty staje siê opiekunem
i patronem naszego zakonu.
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Grodzickiego we Lwowie w 1778 r.).
W o³tarzu obraz œw. Józefa z Dzieci¹tkiem Jezus zakrywany dawniej
drugim obrazem: Zaœlubin œw. Józefa
z Najœwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹. Obrazy malowane w Rzymie. Antependium przedstawia odpoczynek œw. Rodziny w drodze do Egiptu (s. 271).
Form¹ natomiast kultu i przede
wszystkim dzia³alnoœci duszpasterskiej jest dzia³aj¹ce przy naszym

Karmelici na przestrzeni wieków
zawsze gor¹co wierzyli w przemo¿ne wstawiennictwo i opieka
œw. Józefa zawierzaj¹c mu swoje
Koœcio³y i klasztory nie inaczej jest
w czasach wspó³czesnych. Tak¿e
w naszej krakowskiej prowincji s¹
miejsca jemu szczególnie poœwiêcone jak chocia¿by fundacje w Zawoi, czy w Wadowicach, gdzie
kult œw. Józefa cieszy siê ogromnym uznaniem wœród wiernych.
Jeœli chodzi o nasz przemyski konwent nale¿y wspomnieæ, ¿e w naszym koœciele, na œrodku od wejœcia, w lewej nawie znajduje siê
o³tarz i obraz œw. Józefa. Z opracowania O. Benignusa Józefa Wanata Zakon Karmelitów Bosych
w Polsce mo¿emy uzyskaæ nastêpuj¹ca informacjê: z lewej strony
koœcio³a znajduje siê kaplica œw.
Józefa. O³tarz identycznej konstrukcji
i kompozycji, jak w kaplicy œw. Tekli
(oba wykonane w jednym warsztacie
snycerskim, prawdopodobnie Stefana

klasztorze od lat Bractwa œw. Józefa, którego geneza siêga ju¿ roku 1669, a zrodzi³a siê na fundamencie kultu, którym œw. Józef
by³ otaczany. Za g³ówne zadanie
swojej dzia³alnoœci bractwo mia³o
propagowanie kultu Oblubieñca
Najœwiêtszej Maryi Panny, realizowane przez praktyki duchowe takie jak modlitwa, pe³nienie dzie³
mi³osierdzia i naœladowanie jego
cnót. Posiada³o swój zarz¹d oraz
statut opiekê sprawowa³ nad nim
przeor lub wyznaczony przez
niego jeden z ojców. Niestety na
skutek zaborów klasztor uleg³
kasacie co spowodowa³o zawieszenie dzia³alnoœci duszpasterskiej,
w tym tak¿e dzia³alnoœci Bractwa
œw. Józefa. Dopiero w czasach
wspó³czesnych bo w roku 2012 dziêki inicjatywie kilku osób uda³o siê
wznowiæ dzia³alnoœæ Bractwa.
Analogicznie jak w przesz³oœci
jego celem jest umocnienie wiary
i spo³eczne zaanga¿owanie siê
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mê¿czyzn w oparciu o duchowoœæ
œw. Józefa. Do istotnych wymiarów formacji w bractwie zaliczamy
tak¿e: oddawanie czci œw. Józefowi
przez udzia³ w liturgii, nawiedzaniu
miejsc jego kultu, poznawanie spo³ecznej nauki Koœcio³a szczególnie w wymiarze spo³ecznym i rodzinnym, niesienie pomocy znajduj¹cym siê w potrzebie, zapoznawanie siê z charakterystycznymi cechami œwiêtoœci œw. Józefa,
troska o umi³owanie modlitwy, promowanie postaci œw. Józefa w swoim
œrodowisku, obrona godnoœci cz³owieka, pog³êbianie wiedzy na temat
liturgii, organizowanie spotkañ z ciekawymi ludŸmi.
Bractwo œw. Józefa jest wiêc
jedn¹ z z grup duszpasterskich dzia³aj¹cych przy naszym przemyskim
klasztorze formu³uj¹c¹ siê w oparciu o ¿ycie i osobowoœæ œw. Józefa
który jest wzór do naœladowania
dla wszystkich chrzeœcijan, ludzi
dobrej woli, a zw³aszcza mê¿czyzn.
Choæ w Przemyœlu nie ma tak
rozbudowanego kultu œw. Józefa
jak np. w Wadowicach, to jednak
mo¿na w tym miejscu wspomnieæ
o 9-tygodniowej nowennie (z Eucharysti¹ i litani¹ czytan¹ przy
obrazie œw. Józefa), która w latach
ubieg³ych by³a celebrowana w naszym koœciele.
Prze¿ywaj¹c w ¿yciu Koœciele
Rok Œw. Józefa starajmy siê nie
tylko wzywaæ jego przemo¿nego
orêdownictwa (w naszych czêsto
trudnych sprawach), ale przede
wszystkim usi³ujmy naœladowaæ
jego cnoty, pe³n¹ ufnoœci postawê
wobec Boga oraz niezachwian¹
wiarê.
Koñcz¹c nasze rozwa¿a powierzajmy œw. Józefowi wszystko czym
¿yjemy s³owami modlitwy, któr¹
papie¿ Franciszek zawar³ w Liœcie
apostolskim – Patris corde :
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieñcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzy³ swojego Syna;
Tobie zaufa³a Maryja;
z Tob¹ Chrystus sta³ siê cz³owiekiem.
O œwiêty Józefie, oka¿ siê ojcem
[tak¿e i nam,
i prowadŸ nas na drodze ¿ycia.
Wyjednaj nam ³askê, mi³osierdzie
[i odwagê,
i broñ nas od wszelkiego z³a. Amen.
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ciêskiej, która czczona szczególnie w rodzinie Martin i nazywana Matk¹ Bo¿¹ Uœmiechu,
by³a przyczyn¹ cudu uzdrowienia 10-letniej Tereski, póŸniej znanej Œwiêtej Teresy od
Dzieci¹tka Jezus z ciê¿kiej postaci choroby uk³adu nerwowego. Figura Matki Bo¿ej Zwyciêskiej by³a Pe³noprawnym cz³onkiem rodziny Martin, do której

wierali siê na dzia³anie bo¿ej ³aski, nie polegali tylko na swoich
w³asnych si³ach. To dlatego œw.
Teresa od Dzieci¹tka Jezus powie o Maryi, ¿e Ona woli gdy
J¹ naœladujemy ni¿ J¹ podziwiamy – BO WIDZIA£A TO
W SWOIM DOMU, gdzie œwiêtoœæ mo¿na osi¹gn¹æ, prowadz¹c
zwyczajne ¿ycie, bêd¹c dobrym
s¹siadem, uczciwym i rzetelnym
przedsiêbiorc¹, oddany i wymagaj¹cym rodzicem.
To w³aœnie œwiêtoœæ o, któr¹
nam chodzi, tak bardzo zanu-

zwracano siê w codziennych smutkach, troskach i radoœciach, rodziny ciê¿ko pracuj¹cych ludzi,
gdzie matka – Zelia pracuje
w fabryce koronek, chora na raka piersi i ojciec, Ludwik – w zak³adzie zegarmistrzowskim, jako
pierwszy w historii Koœcio³a kanonizowany œwiêty, który ostatnie 6 lat ¿ycia spêdzi³ zamkniêty
w zak³adzie psychiatrycznym),
wychowuj¹cych piêcioro z dziewiêciorga dzieci, zdobywaj¹cych
œwiêtoœæ zwyczajnym ¿yciem,
trosk¹ o byt rodziny i jej chleb powszedni. W domu tych œwiêtych
rodziców, którzy codziennie ot-

rzona w naszym ¿yciu, powierzaj¹ca Bogu ca³e swoje ¿ycie, od
powiedzenia FIAT Panu Bogu –
jak uczyni³a to Maryja. Jak uczyni³a to Zelia, która pragnê³a byæ
œwiêt¹, lecz zagoniona codziennoœci¹ nie dostrzega³, jak bardzo
w³aœciwie postêpuje w swej codziennoœci œladami Maryi wprost
ku Bogu.
Dziêkujemy z ca³ego serca
Ojcu Rekolekcjoniœcie za wyj¹tkow¹ i piêknie przedstawion¹ ¿yciow¹ katechezê.
(c.d. w nastêpnym numerze)
wys³ucha³a i spisa³a
Anna Potocka

,,ZAPRASZAMY MARYJÊ DO NASZEGO ¯YCIA”
– REKOLEKCJE ADWENTOWE NA KARMELU

W

III niedzielê adwentu tj.
13 grudnia 2020 roku
rozpoczê³y siê w naszej œwi¹tyni
czterodniowe rekolekcje adwentowe, które na zaproszenie Proboszcza Ojca Krzysztofa g³osi³
o. Piotr Hensel OCD z Prowincji Krakowskiej. Tematem
przewodnim jest wypowiedŸ
Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
o Maryi – „Ona woli, ¿ebyœmy J¹ bardziej naœladowali,
ni¿ podziwiali – a Jej ¿ycie
by³o takie proste! Z rodzin¹ Martin zapraszamy Maryjê do naszego ¿ycia!”
Rekolekcje – wed³ug ojca
rekolekcjonisty – to czas, w którym pragniemy wzi¹æ do jednej
rêki Ewangeliê, do drugiej nasze ¿ycie, przy³o¿yæ jedno do drugiego i zobaczyæ: je¿eli jest
w naszym ¿yciu dobro, jeœli s¹
postawy ewangeliczne to nale¿y
za to Panu Bogu podziêkowaæ.
Natomiast je¿eli znajdujemy coœ,
co wymaga korekty – trzeba to
zmieniæ, trzeba to naprawiæ –
trzeba siê nawróciæ – i taki jest
cel rekolekcji. Nauczyæ siê trwania w trybie czuwania, by byæ
wra¿liwym na przychodzenie
codzienne Jezusa – w Eucharystii, w swoim S³owie, w sakramentach.
Na czas Adwentu mamy
dwóch przewodników: Jana
Chrzciciela i Maryjê. Jan Chrzciciel uczy nas nazywania rzeczy
po imieniu – ja nie jestem Mesjaszem, ja sam siebie nie zbawiê, widzê swoj¹ kruchoœæ i grzesznoœæ wiêc muszê siê otworzyæ na przyjœcie Mesjasza. Jan
przekazuje nas Maryi, która ¿yje
pe³na ³aski w tajemnicy niepokalanego poczêcia, keharitomene
(j.gr.), ¿yje bez grzechu. Jest to
powód do radoœci, gdy Bóg wkracza w nasze ¿ycie w III niedzieli
adwentu – GAUDETE! (radujcie siê!), bo mo¿emy liczyæ na
Bo¿¹ ³askê.
Rekolekcjom na Karmelu patronowa³a przy stole o³tarza
kopia figury Matki Bo¿ej Zwy-
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O. ANDRZEJ
CEKIERA OCD
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CZAS OCZEKIWANIA
NARODZENIE ZBAWICIELA

T

egoroczny Adwent, który rozpocz¹³ siê 29 listopada, by³
mocno naznaczony szalej¹c¹ pandemi¹. Poœród restrykcji zwi¹zanych z ograniczeniem dopuszczalnej liczby uczestników liturgii oraz nakazem zas³aniania ust
i dezynfekcji r¹k nie poddaliœmy
siê zw¹tpieniu. Œwiat³o œwiec

œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
w których domach znajdowa³ siê
orygina³ figury Matki Bo¿ej Uœmiechu.
Codzienne rozwa¿ania dotycz¹ce œwiêtoœci ma³¿eñstwa i rodziny prowadzi³ o. Andrzej M. Cekiera, opieraj¹c siê g³ównie na
„Korespondencji rodzinnej” wspom-

i lampionów, nieod³¹czny symbol tego okresu liturgicznego,
rozb³ysnê³o w ciemnoœciach naszych trudnych czasów, kieruj¹c
nasz¹ nadziejê ku przychodz¹cemu Chrystusowi.
Wbrew temu, czego mo¿na
by³o oczekiwaæ uda³o siê zorganizowaæ obfit¹ strawê duchow¹,
nie tylko dla tych, którzy przychodzili do naszej œwi¹tyni, ale te¿
dla wszystkich ³¹cz¹cych siê
z nami poprzez transmisjê online. W³aœciwie tu¿ przed Adwentem uda³o nam siê bowiem zainstalowaæ wysokiej jakoœci kamerê
do transmisji z naszego koœcio³a,
dziêki czemu znacz¹co poszerzy³o
siê grono naszych odbiorców. Zale¿a³o nam bardzo, ¿eby obecna
poœród nas Matka Bo¿a Uœmiechu sta³a siê znakiem pociechy
i umocnienia dla wszystkich,
szczególnie chorych, starszych i samotnych oraz dla rodzin.
Najpierw przez dwa pierwsze
tygodnie, podczas Mszy œw. roratnich o godz. 18.00 modliliœmy
siê przez przyczynê œw. Zelii i Ludwika Martin, rodziców

nianych œwiêtych ma³¿onków.
Natomiast w dniach 13–16
grudnia odby³y siê nasze parafialne rekolekcje adwentowe pt.
„Ona chce byœmy J¹ bardziej naœ-

niowych dniach wypad³y tak¿e
dwie wa¿ne uroczystoœci: Niepokalanego Poczêcia NMP (8 grudnia) oraz œw. Jana od Krzy¿a
(14 grudnia). Przerywaj¹c na
chwilê cykl roratni zanurzaliœmy
siê w radosne œwiêtowanie.
Ka¿dego wieczora, a¿ do 23 grudnia gromadziliœmy siê wokó³ Maryi na „ró¿añcu o pokój serca”,
by wypraszaæ ten dar dla naszych
serc sko³atanych niepokojami pandemii i codziennych problemów.
Koœció³ pozostawa³ otwarty dla
przychodz¹cych wiernych, a wiele
osób ³¹czy³o siê z nami poprzez
transmisje on-line.
Mimo pierwotnych w¹tpliwoœci o. Andrzej oraz s. Dorota
zdecydowali siê tak¿e na zorganizowanie specjalnych rorat dla
dzieci i ich rodziców. Mia³y one
miejsce we wtorki i czwartki ca³ego Adwentu o godz. 17.00.
Dziêki temu uda³o siê unikn¹æ
nadmiernych t³umów w koœciele
podczas regularnej Mszy œw. wieczornej. Trzeba przyznaæ, ¿e spotkania dla dzieci, tak¿e prze¿ywane z lampionami i œwiecami

ladowali ni¿ o Niej mówili”. Rozwa¿ania o Maryi w doœwiadczeniu œw. Zelii i Ludwika prowadzi³ wikariusz naszej Prowincji,
o. Piotr Hensel z Krakowa.
Codzienne roraty celebrowaliœmy w ca³kowitych ciemnoœciach, ze œwiecami w rêkach, co
nadawa³o niepowtarzalny klimat
naszemu czuwaniu. W tych grud-

w d³oniach oraz z procesj¹ maluczkich od zakrystii do o³tarza,
okaza³o siê trafiæ w zapotrzebowanie duchowe. Frekwencja
by³a zadziwiaj¹co du¿a. Dzieci
piêknie modli³y siê i œpiewa³y
oraz aktywnie uczestniczy³y w kazaniach dialogowanych oraz konkursie opartym na dobrych uczynkach.
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RORATY
NA PRZEMYSKIM
KARMELU

W

trudnym czasie pandemii
wielk¹ radoœæ sprawi³a nam
transmisja z koœcio³a Karmelitów
Bosych z naszego rodzinnego
miasta. Duchowe uczestnictwo
w roratach przy figurce Matki
Boskiej Uœmiechu wzbudzi³o
w nas wspomnienia z lat m³odoœci, kiedy to uczestniczy³yœmy
we wszystkich uroczystoœciach
w koœciele ,,Na Górce”.
Od¿y³y równie¿ wspomnienia
z 2008 r., kiedy to wspólnie
z Siostrami i Braæmi Karmelitami
pod przewodnictwem o. Macieja
Jaworskiego pielgrzymowa³yœmy
na beatyfikacjê Zeli i Ludwika
do Alençon oraz Lisiex jak te¿
innych miast zwi¹zanych z ¿yciem rodziny Martin. Obecnoœæ
pielgrzymów z Polski zosta³a doceniona i wielkim zaszczytem
dla nas by³o uczestnictwo we Mszy

PACZKI

NA KARMEL
Œwiêtej beatyfikacyjnej w Bazylice œw. Teresy w Lisiex.
W podziêkowaniu za beatyfikacjê Siostry Karmelitanki ofiarowa³y wtedy piêkny haftowany
obrus, którym w nastêpnym dniu
zosta³ nakryty o³tarz podczas
Mszy œw. dziêkczynnej.

Roratnie rozwa¿ania Ojca Andrzeja Cekiery jeszcze bardziej
przybli¿y³y nam tych œwiêtych, za
co serdecznie mu dziêkujemy.
Niech Matka Boska Uœmiechu b³ogos³awi i otacza opiek¹
Karmel w Przemyœlu.
Danuta i Stanis³awa
z Krakowa
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RORATNIA
CIEMNOŒÆ
– ŒWIADECTWO

Z

radoœci¹ wspominam nabo¿eñstwo roratnie, w którym
uczestniczy³am na przemyskim
Karmelu.
Trudno mi zapomnieæ tamto
doœwiadczenie. Nigdy nie prze¿ywa³am Rorat w ciemnoœci, która
wype³ni³a koœció³, podczas ca³ej
Mszy œw. Zawsze podczas œpiewu
,,Chwa³a na wysokoœci Bogu” powraca³a jasnoœæ.
To rodzi³o trudnoœæ w zrozumieniu wewnêtrznym. Owa roratnia Ciemnoœæ na Karmelu przynios³a Œwiat³o.
Teraz lepiej rozumiem czas Adwentu, czas oczekiwania, czas ciemnoœci.
Bogu dziêki i Wam Kap³ani, za
ten Dar.
Duchowa parafianka Karmelu

ŒWI¥TECZNE DLA MIESZKAÑCÓW SCHRONISKA

w

dniu 20 grudnia 2020 r. parafianie z parafii
Karmelitów Bosych w Przemyœlu na czele
z Ojcem Przeorem Krzysztofem Górskim oraz z Siostrami
Michalitkami przekazali na rêce mieszkañców schroniska paczki œwi¹teczne. Inicjatork¹ akcji by³a
pani Anna Sienkiewicz.
Akcja by³a poprzedzona pisaniem listów do œw.
Miko³aja przez mieszkañców schroniska, które
nastêpnie zosta³y umieszczone na choince w koœciele ojców karmelitów. Ka¿dy móg³ odebraæ list
i przygotowaæ paczkê. Zdaniem Ojca Przeora chêtnych parafian by³o wiêcej ni¿ listów!

£¹cznie rozdano 54 paczki, za co szczególnie dziêkuj¹ mieszkañcy placówki oraz
Zarz¹d Ko³a Przemyskiego Towarzystwa Pomocy im. œw. Brata Alberta.
Jurczyszyn Dariusz – Prezes Tow. im. Brata Alberta

NA KARMEL
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UROCZYSTOŒÆ NIEPOKALANEGO
POCZÊCIA NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY
(PRZEMYSKI KARMEL

W

dniu tej uroczystoœci w naszej œwi¹tyni odbywa³y siê
msze co prawda w porz¹dku powszednim ale jedna z nich mia³a jednak wyj¹tkowy charakter – msza œw. o godzinie 11.00
– przed GODZIN¥ £ASKI –
obiecanej przez Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê Niepokalan¹. Mszê
œwiêt¹ sprawowa³ i wyg³osi³ wspania³¹ homiliê Ojciec Sylwester.
Pokrótce przedstawiê najwa¿niejsze w¹tki tego wyj¹tkowego
s³owa kap³ana.
Pan Bóg wybrawszy od wieków Maryjê na Matkê swego
Syna zachowa³ od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzy³ pe³ni¹ ³aski. Dziêki temu Maryja sta³a siê
Godnym Przybytkiem Wcielonego S³owa. Dziêkuj¹c Bogu wyj¹tkowy przywilej udzielony Maryi
wypraszamy sobie ³askê potrzebn¹ do zwalczania grzechu.
Œwiêto Niepokalanego Poczêcia obchodzono na Wschodzie
ju¿ w VII w. a w IX wieku œwiêto to zosta³o zaszczepione na
Zachodzie . W Polsce przyjê³o
siê w XIV w. Dnia 8.12.1854 r.
b³ogos³awiony Papie¿ Pius IX
œciœle okreœli³ i poda³ do wierzenia prawdê o niepokalanym
poczêciu NM Panny, jako dogmat wiary katolickiej. S¹ cztery
dogmaty o Matce Bo¿ej:
1. Dogmat, ¿e jest Matk¹ Boga – Bogarodzic¹.
2. Dogmat, ¿e jest Dziewic¹.
3. Dogmat o niepokalanym
poczêciu NMP
4. Dogmat o wniebowziêciu
Maryi.
Maryja te wszystkie dogmaty otrzymuje z ³aski Mi³osierdzia Bo¿ego
dlatego, ¿e jeœli w Jej ¿yciu Bóg
pokazuje nam pe³niê swojego mi³osierdzia, to dzieje siê to równie¿
dlatego, ¿e jest Ona przeznaczona
by byæ Matk¹ Syna Bo¿ego – a zarazem Matk¹ ka¿dego z nas.

W DNIU

8.12.2020

R.)

Nastêpnie Ojciec Sylwester
wskaza³ na dwie diametralnie ró¿ne postawy dwóch kobiet w Biblii – Ewy, niepos³usznej Bogu
a pos³usznej Lucyferowi oraz Ma-

– jako przybranych synów i przezaznaczy³ abyœmy byli po Jego
stronie – z Nim (list do Efezjan). To, czego dokona³ szatan
przez niepos³uszeñstwo Ewy –

ryi, która jest przeciwieñstwem
Ewy, Maryi, która pos³ucha³a bo¿ego pos³añca Archanio³a Gabriela i wypowiedzia³a „OTO
JA S£U¯EBNICA PAÑSKA,
NIECH MI SIÊ STANIE
WED£UG S£OWA TWEGO”.
B³ogos³awieñstwo dane przez Boga
Maryi jest b³ogos³awieñstwem
pos³uszeñstwa Bogu.
Ka¿dy grzech – nasz grzech
osobisty jest zwi¹zany z niepos³uszeñstwem Bogu, który da³
nam przykazania na górze Synaj
nie po to, aby nas ograniczaæ, lecz
by wskazaæ nam drogê prowadz¹c¹ do Boga: nie zabijaj; nie
kradnij; nie cudzo³ó¿; nie mów
fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu… te wszystkie przykazania maj¹ nam pomóc JAK
BYÆ POS£USZNYM BOGU.
Bóg wybra³ nas, abyœmy byli
œwiêci, nieskalani przed obliczem Boga, wybra³ nas z mi³oœci

to by³o oddzielenie cz³owieka od
Boga. Ale jest nadzieja powrotu
do Boga i t¹ nadziej¹ jest Maryja.
Jak przez niewiastê wchodzi niepos³uszeñstwo, tak i przez niewiastê Maryjê Bóg chce dokonaæ
w naszych sercach odkupienia.
Naszym Odkupicielem jest zrodzony z Maryi Jezus Chrystus –
z niewiasty, która nie mog³a byæ
(¿yæ) w grzechu, w przyjaŸni
z szatanem. Nie mog³a byæ zrodzona w grzechu pierworodnym,
gdy¿ Ten, którego mia³a zrodziæ
œwiatu jest œwiêty, œwiêty, œwiêty… Dlatego nie do koñca chyba staramy siê zrozumieæ to wyzwanie, jakie Bóg stawia nam
w Maryi, która jest œwiêta, a zarazem która jest Matk¹ serc naszych, dziêki odkupieniu, które
sta³o siê na Krzy¿u. Odkupienie
sprawia, ¿e grzech nie jest ju¿
przeszkod¹ miêdzy nami a Bo-

’
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giem( jak by³o w ca³ym potomstwie Adama i Ewy).
Matka zawsze pragnie dobra
dla swego dziecka – w sensie duchowym – Maryja pragnie naszego zbawienia i to jest powodem, ¿e w ostatnich czasach
objawia siê ludziom w ró¿nych
miejscach, po to, by zachêcaæ do
modlitwy, do pos³uszeñstwa Bogu, by o¿ywiæ w nas wiarê w Jezusa Chrystusa.
Znane jest objawienie Matki
Bo¿ej w Monti Chiari (Jasne Góry)
[sic!]… we W³oszech w 1947 roku – objawia siê pewnej pielêgniarce 20 razy i zawsze prosi:
módlcie siê, czyñcie pokutê, odmawiajcie Ró¿aniec, bo jest on
broni¹ przeciwko Szatanowi. Objawienia w Lourdes, Fatimie,
w Gietrzwa³dzie, Kibeho w Afryce, w Akicie w Japonii… – wszêdzie i zawsze MB prosi o modlitwê, pokutê i ró¿aniec.
Objawienie w Monti Chiari
kobiecie o imieniu Pierinnie (fonet) nast¹pi³o w³aœnie 8.12.1947 r.;
w czasie odmawiania ró¿añca,
kiedy Pierinnie uklêk³a po œrodku nawy g³ównej koœcio³a (odpust,
kilka tysiêcy wiernych z okolic)
i zawo³a³a: MATKA BO¯A! A Ona
ukaza³a siê na schodach przybranych ró¿ami bia³ymi, czerwonymi i ¿ó³tymi i uœmiechaj¹c siê
powiedzia³a: „JA JESTEM
NIEPOKALANE POCZÊCIE” i z ca³ym majestatem schodzi³a w dó³ i dalej rzek³a:
„JA JESTEM £ASKI PE£-

NA KARMEL
NA, MATKA SYNA BO¯EGO
I CZ£OWIECZEGO”… a po
przejœciu jeszcze kilku stopni
mówi³a: „PRZEZ TO MOJE
PRZYBYCIE, TU W MONTI
CHIARI ¯YCZÊ SOBIE, ABY
MNIE WZYWANO I CZCZONO JAKO ROSA MYSTICA
(RÓ¯A DUCHOWNA). ¯YCZÊ SOBIE, ABY KA¯DEGO ROKU W DNIU 8.12,
W PO£UDNIE OBCHODZONO UROCZYŒCIE
GODZINÊ £ASKI DLA
CA£EGO ŒWIATA.
POPRZEZ TO NABO¯EÑSTWO UZYSKA SIÊ NIEZLICZONE £ASKI DLA CIA£A
I DUSZY. NASZ PAN OKA¯E
SWE NIEZMIERZONE MI£OSIERDZIE. NALE¯Y POWIADOMIÆ PAPIE¯A I¯ JEST
MOIM ¯YCZENIEM, ABY
TA GODZINA BY£A ZNANA
I ROZSZERZANA WSZÊDZIE… MAM PRZYGOTOWANY BEZMIAR £ASK DLA
WSZYSTKICH TYCH DZIECI, KTÓRE S£UCHAJ¥ MEGO
G£OSU I BIOR¥ TE MOJE
¯YCZENIA DO SERC”.
Rosa mistica – Ró¿a duchowna – to figura Matki Bo¿ej z trzema ró¿ami:
– bia³a – to duch modlitwy,
– czerwona – gotowoœæ do ofiar,
– z³ota – to duch pokuty.
Wys³ucha³a i spisa³a:
Anna Potocka
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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 –
,,Przemyœl Karmel na
¿ywo” (na YouTube).
A teraz kilka s³ów od kogoœ kto
doœwiadczy³ tego dobrodziejstwa, tj.
transmisji w swoim komputerze, gdy
by³ chory przez miesi¹c.
Ta forma przekazu istnieje ale, ¿e u nas
jest wprowadzona to nale¿¹ siê g³êbokie
uk³ony i podziêkowania co z kolei rodzi
œwiadomoœæ, ¿e bytnoœæ w œwi¹tyni
pozwala na pe³ne uczestnictwo.
Dziêkujemy, dziêkujemy, dziêkujemy
Lucyna i Czes³aw Sza³yga

Intencje ¯ywego Ró¿añca
na styczeñ
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, aby Pan Bóg da³ nam ³askê, byœmy ¿yli
w pe³nym braterstwie z braæmi i siostrami z innych
religii, modl¹c siê za siebie wzajemnie, z otwartoœci¹
na wszystkich.
I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Intencja szczegó³owa:
W intencji s³u¿by zdrowia walcz¹cej z wirusem.
II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Intencja szczegó³owa:
W intencji rodzin, by sw¹ codziennoœæ budowa³y na
Panu Bogu.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Intencja szczegó³owa:
O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej
w nowym roku.
Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Intencja szczegó³owa:
W intencji przeœladowanych chrzeœcijan.

Str. 10

NA KARMEL

Z dziejów Karmelu przemyskiego

(XXI)

RADOŒÆ MISJONARZA.
OGNISKO MISYJNE ,,KARMEL”

U

roczystoœæ Objawienia Pañskiego czyli Trzech Króli jest
obchodzona w Polsce jako Dzieñ
Modlitwy i Pomocy Misjom. Jest
to tak¿e patronalne œwiêto Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci.
Równoczeœnie w 2021 roku mija
pó³ wieku od czasu pierwszej wyprawy polskich karmelitów bosych do Afryki. Jest to wiêc okazja do przypomnienia zaanga¿owania Karmelu przemyskiego na
rzecz misji. Karmelici wspó³czeœnie pracuj¹cy w przemyskim klasztorze oraz œwieccy, zw³aszcza cz³onkowie III Zakonu, wspierali misje
karmelitañskie w Afryce modlitw¹
i ofiar¹, o czym wspomina³am kilkakrotnie w cyklu Z dziejów klasztoru przemyskiego.

Na pocz¹tku lat 90-tych ducha
misyjnego zaszczepi³ w wielu œwieckich osobach, przebywaj¹cy czasowo w Przemyœlu, misjonarz br.
Ryszard ¯ak OCD (,,Na Karmel”
nr 10/2020). Zasiane przez niego
misyjne ziarno zaowocowa³o wielkim pragnieniem pomocy misjom
w sposób bardziej systematyczny.
Na prze³omie paŸdziernika i listopada 1999 r., zaczê³o siê tworzyæ
Ognisko Misyjne „Karmel”, które
pocz¹tkowo by³o czêœci¹ Karmelitañskiego Ruchu Ewangelizacyjno-Modlitewnego. Pierwsza Msza
Œw. w intencji misji i misjonarzy by³a sprawowana w ostatni wtorek listopada 1999 r., a 28 grudnia tego roku, po Mszy Œw. w tej intencji, mia³o miejsce pierwsze nabo¿eñstwo
misyjne odprawione przez o. Jana
Ewangelistê przy szopce betlejemskiej, z odczytaniem listu misjonarza o. Teofila Kapusty, œpiewem
kolêd i zapaleniem œwiec od œwiate³ka betlejemskiego przywiezionego przez harcerzy.
Opiekunem Ogniska Misyjnego by³ pocz¹tkowo br. Marek
Gromotka [obecnie kap³an], by³y
misjonarz z Rwandy, a potem

przez kilka lat, a¿ do wyjazdu
z Przemyœla o. Miros³aw Ziêba,
obecnie pracuj¹cy w Usolu Syberyjskim. Cel „Ogniska” okreœla³y
s³owa œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus: „Aby Jezus by³ znany i kochany”.
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ALICJA KALINOWSKA
OCDS

– powierzaliœmy Bogu Misjonarzy,
ludzi do których zostali pos³ani i miejsca, w których ¿yj¹. Dope³nieniem naszej modlitwy, by³y fascynuj¹ce spotkania z Misjonarzami – ludŸmi, którzy
choæ przed chwil¹ poznani – wydawali siê naszymi przyjació³mi od lat.
[...] Pamiêtam, ¿e w tym intensywnym ,,misyjnym czasie” w moim ¿yciu,

Na fotografii m.in.: o. Zachariasz Igirukwayo z Burundi i o. Pawe³ Bêben

Ognisko sk³ada³o siê z trzech
krêgów, dlatego ka¿dy móg³ w nim
znaleŸæ miejsce dla siebie. Kilka
osób m.in. œp. Helena Ciempka i œp.
Basia Kasprzyk („P³omyki” Ogniska) spotyka³o siê raz w tygodniu, na modlitwie, adoracji Najœwiêtszego Sakramentu i rozwa¿aniu
S³owa Bo¿ego. W okresie Wielkiego Postu by³y odprawiane w koœciele co tydzieñ misyjne drogi krzy¿owe. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia³ania podejmowane przez Ognisko na rzecz misji by³y zawsze
owocem modlitwy.
Wspomina Zosia (kronikarka
Ogniska, obecnie ¿ona i mama
dwóch córek): Zaczê³y siê spotkania
w zaciszu i pó³mroku koœcio³a Karmelitów Bosych w Przemyœlu. Pamiêtam tê atmosferê – niesamowit¹
ciszê i tylko my przed Tabernakulum

us³ysza³am od pewnej osoby – ¿e z mojej twarzy bije taka radoœæ, ¿e widaæ, ¿e jestem szczêœliwa – TO
PRAWDA. To by³ bardzo szczêœliwy
czas – dziêkujê Bogu za to, co prze¿y³am, za ludzi, których postawi³ na
mojej drodze i za to jak te doœwiadczenia mnie ukszta³towa³y.
Monika (dziœ mê¿atka, na emigracji): Spotkania ,,Ogniska Misyjnego” zaczê³y siê w ma³ej wspólnocie.
Modliliœmy siê przede wszystkim na ró¿añcu i blisko Pana w Najœwiêtszym
Sakramencie. ,,Zdrowaœ Maryjo” wymawiane w jêzyku obcym zbli¿a³o
nas jakoœ do dalekich krajów misyjnych. Naszej Matce Koœcio³a powierzane by³y ró¿ne intencje misyjne. [...]
Drugi kr¹g Ogniska „Iskierki”,
to osoby, które z powodu innych

’
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obowi¹zków (studenci, uczniowie,
cz³onkowie innych grup duszpasterskich), najczêœciej uczestniczy³y w comiesiêcznej Mszy Œw.
i nabo¿eñstwie misyjnym z modlitw¹ o powo³ania, w formacji i spotkaniach z misjonarzami. Wed³ug
mo¿liwoœci w³¹cza³y siê w dzia³ania podejmowane przez Ognisko,
jak wystawa misyjna, zbiórka koralików, adopcja serca sierot, t³umaczenia itp., ale przede wszystkim „zapala³y” dla sprawy misji
innych (z rodziny, najbli¿szego
otoczenia czy w³asnej grupy modlitewnej). Po wyjeŸdzie siostry opiekuj¹cej siê Misyjnym Bractwem
Dzieci¹tka Jezus, równie¿ dzieci
„przylgnê³y” do Ogniska Misyjnego i sta³y siê jego „iskierkami”. Do krêgu „iskierek” nale¿a³y m.in. œp. El¿bieta Szabaga OCDS i œp. Maria
Dusza z Bractwa Szkaplerznego.
Wspomina Kasia (wtedy uczennica i studentka, a dziœ ¿ona i mama dwójki dzieci): Ognisko Misyjne
na przemyskim Karmelu to formacja,
której czêœci¹ mia³am szczêœcie byæ!
Ognisko pozwoli³o mi poznaæ prawdziwe misje Karmelitów w Rwandzie
i Burundii.
Namacalnym dowodem, opisem
ich ¿ycia i codziennego zmagania siê
z trudnoœciami w Imiê Bo¿e by³y listy
przysy³ane przez misjonarzy do naszego Ogniska...powsta³ dziêki temu
nie tylko kontakt, ale prawdziwa wiêŸ
dwóch œwiatów... naszego codziennego
i równoleg³ego na drugim koñcu globu.
Ka¿da z iskierek naszego ogniska otoczy³a duchow¹ opiek¹ jednego z misjonarzy... ja modli³am siê (i nadal to
robiê) za Ojca Bart³omieja Kurzyñca.
Najwiêkszym szczêœciem by³o dla
mnie spotkanie z Ojcem Bart³omiejem
i pozosta³ymi misjonarzami na Karmelu. Do dziœ pamiêtam to spotkanie... ogromna radoœæ i wewnêtrzny
zapa³ do dalszej pracy w Ognisku na
rzecz misjonarzy.
Maryja prowadzi³a nas, a my zawierzaliœmy jej misyjny œwiat, odmawiaj¹c modlitwê ró¿añcow¹ w wielu
jêzykach. Wychodziliœmy, pe³ni zapa³u,
z misj¹ Ogniska do ludzi, którzy o misjach wiedzieli niewiele albo nic...
pokazuj¹c im misyjny œwiat poprzez
wystawy jakie organizowaliœmy. […]
Minê³o ju¿ sporo lat, od kiedy Alicja za-

NA KARMEL
chêci³a mnie do zostania ogniskow¹
iskierk¹.... zosta³am mê¿atk¹, mam¹
dwójki dzieci, ale ta iskierka zawsze
gdzieœ tam w œrodku mnie siê tli...
Agnieszka (wtedy uczennica, dziœ
mê¿atka, mama trójki dzieci): Nie pamiêtam, w którym momencie zaczê³a
siê moja przygoda z ró¿añcem. Zaczê³am robiæ ró¿añce jak by³am w szkole
gimnazjalnej. Na pocz¹tku ró¿añce
by³y robione z koralików podarowanych od innych ludzi. By³y organizowane specjalne zbiórki w koœciele Karmelitów Bosych. Zbieraniem koralików

O. Maciej Jaworski, Helenka i Agnieszka
i oczywiœcie ró¿añce od dzieci

oraz ich wysy³k¹ do Afryki zajmowa³a
siê Pani Helena Ciempka […]. Kiedyœ,
pamiêtam, na proœbê mojej nauczycielki, pojecha³am do s¹siedniej wioski
przeprowadziæ zajêcia na lekcji w szkole
podstawowej i nauczyæ dzieci robienia
ró¿añców. Pamiêtam, ¿e wszystkim dzieciom bardzo siê podoba³o, ka¿dy zrobi³
przynajmniej po jednym ró¿añcu!
Dzieci by³y pod wra¿eniem, bo nigdy
nie widzia³y tylu ró¿nych koralików.
W moim rodzinnym domu nieraz
odbywa³y siê spotkania z misjonarzami, którzy opowiadali miêdzy
innymi, jak wa¿ne s¹ nasze ró¿añce
tam, w Afryce. […] czêsto wracam
wspomnieniami do tamtych chwil
i kto wie, mo¿e jeszcze wrócê do robienia ró¿añców.
Trzeci kr¹g to „Ciep³o” Ogniska, czyli osoby nie uczestnicz¹ce w spotkaniach, lecz wspiera-
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j¹ce misjonarzy i Ognisko duchowo, modlitw¹, ofiar¹ cierpieñ
czy samotnoœci oraz materialnie.
Odnajdywa³y sens ¿ycia i cierpienia, wiêŸ z bliŸnimi i Koœcio³em,
czu³y siê komuœ potrzebne, ich
cierpienie nie marnowa³o siê.
Œp. Helenka Ciempka kontaktowa³a siê z nimi, dostarcza³a czasopisma misyjne, przekazywa³a intencje
modlitewne i tajemnice z Ró¿y
Misyjnej.
W spotkaniach z misjonarzami,
misyjnych dniach skupienia, postach i modlitwach za parafiê
Gahunga i o pokój w Krainie Wielkich Jezior, o powo³ania, misyjnych nabo¿eñstwach i drogach
krzy¿owych i podejmowanych
dzia³aniach uczestniczyli tak¿e
parafianie, cz³onkowie grup duszpasterskich i inne, nieraz „przypadkowe” osoby.
W dzisiejszych trudnych, smutnych, pe³nych lêku i niepewnoœci
czasach, uderzaj¹ w cytowanych
œwiadectwach s³owa SZCZÊŒCIE I RADOŒÆ m³odych osób,
które chcia³y, „aby Jezus by³ znany
i kochany” i mimo wielu w³asnych
obowi¹zków, pracy, nauki i ró¿nych
trudnoœci, w³¹czy³y siê – w dostêpny dla siebie sposób – w trud
misyjny Koœcio³a. Przyczynê tej
radoœci wyjaœniaj¹ s³owa papie¿a
Franciszka: Radoœæ Ewangelii nape³nia serce oraz ca³e ¿ycie tych, którzy
spotykaj¹ siê z Jezusem. Ci, którzy
pozwalaj¹, ¿eby ich zbawi³, zostaj¹
wyzwoleni od grzechu, od smutku, od
wewnêtrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi siê zawsze
i odradza radoœæ. (Evangelii Gaudium). Nie sposób w krótkim artykule opisaæ wydarzeñ, przygód i niezwyk³ych sytuacji, bêd¹cych udzia³em osób, które jak kilkanaœcie lat
póŸniej powiedzia³ papie¿ Franciszek „zamieni³y kanapê na parê
butów”*.
*

„Aby pójœæ za Jezusem, trzeba mieæ trochê
odwagi, trzeba zdecydowaæ siê na zamianê
kanapy na parê butów, które pomog¹ ci
chodziæ po drogach, o jakich wam siê nigdy
nie œni³o, ani nawet o jakich nie pomyœla³eœ.” (papie¿ Franciszek do m³odych,
Kraków 2016).
(Ÿród³a: Kronika Ogniska Misyjnego,
Amahoro 2016)
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MÓJ DRUGI DOM

Œwiadectwo Agnieszki

T

en koœció³ by³ kiedyœ jak mój
dom, a ojcowie – jak moi
s¹siedzi. ¯yliœmy jak w rodzinie.
Wychowywa³am siê na tym podwórku. Mia³am wpojone od ma³ego dziecka, ¿e to NASZ KOŒ-

Od dziecka by³o kolejno: najpierw strój krakowski, póŸniej komunijny, chusta Misyjnego Bractwa Dzieci¹tka Jezus, potem alba Gospel, spotkania m³odych, animator RAM, przygotowanie m³odszych do bierzmowania, wyjazdy
z dzieæmi, a póŸniej m³odzie¿¹. Pamiêtam robienie ró¿añców na misje, ojca Cyryla z Burundi, brata
Ryszarda ¯aka i wielu innych misjonarzy. Organizowa³am jeszcze kiedyœ tak¹ akcjê fantow¹ (losy),
¿eby zebraæ pieni¹dze na misje.
Chodzi³am te¿ do Oratorium jako wolontariuszka, póŸniej anga¿o-

Z bratem Ryszardem ¯akiem, misjonarzem

i wœród tych ludzi… Dziœ gdy
ju¿ sama jestem mam¹, wdra¿am
syna w piêkno i uduchowienie

W stroju krakowskim z œp. Tat¹ (20 listopada 2020 r. minê³a 16 rocznica jego
œmierci) oraz bratem Ryszardem i karmelitañskim pieskiem Tytanem

CIÓ£, nasz drugi dom. Uczestniczyliœmy we wszystkich uroczystoœciach. Pamiêtam jak ros³am
i cieszy³am siê z poszczególnych
etapów uczestnictwa w procesji:
najpierw kwiatki, póŸniej poduszka, póŸniej sztandar i w koñcu
doros³am do figurki Dzieci¹tka
Jezus. Œpiewa³am w scholii, póŸniej sama œpiewa³am psalm, a potem z organist¹ na chórze… Ile to
wtedy dawa³o dumy i radoœci!

Z p. Helenk¹ Ciempk¹ i dzieæmi z Misyjnego Bractwa Dzieci¹tka Jezus, na
huœtawce w ogrodzie karmelitañskim (Agnieszka po prawej stronie)

wa³am siê w szkolnym kole Caritas. W zale¿noœci od wieku udziela³am siê w ró¿nym stopniu. Du¿o tego by³o w moim ¿yciu. Ale to
cieszy³o! ¯y³am tym koœcio³em

Karmelu. Nasze ulubione miejsce
jest pod obrazem Jezu, Ufam
Tobie!
Agnieszka – dawna parafianka

TERMINY I GODZINY MSZY ŒW. (GREGORIANKI)
(W KOŒCIELE KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŒLU)

O SPOKÓJ WIECZNY Œ.P. HELENKI CIEMPKI
01.I. godz. 10.00; 02.I. godz. 18.00; 03.I. godz. 10.00; 04.I. godz. 18.00;
05.I. godz. 18.00; 06.I. godz. 10.00; 7,8,9.I. godz. 18.00;
10.I. godz. 11.30; 11,12,13,14,15,16.I. godz. 18.00; 17.I. godz. 11.30;
18–23.I. godz. 18.00; 24.I. godz. 10.00; 25–30.I. godz. 18.00.
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Akcja Katolicka – ruch katolików œwieckich, zmierzaj¹cy do
wiêkszego nasycenia ¿ycia publicznego wartoœciami chrzeœcijañskimi. Wywodzi siê z katolickich
ruchów spo³ecznych XIX w.
Apostolstwo œwieckich zawsze
towarzyszy³o ewangelizacyjnej
misji koœcio³a katolickiego, nie
mia³o jednak okreœlonych jasno
zadañ i struktur organizacyjnych.
Mimo ich braku, w ci¹gu wieków
odegra³o ono olbrzymi¹ rolê. Nawet w okresach zawirowañ religijnych, istnia³a grupa ludzi pracuj¹cych na rzecz ewangelizacji. Przyk³adem mo¿e tu byæ dzia³alnoœæ
choæby tzw. Trzecich Zakonów –
tercjarzy œw. Franciszka i œw. Dominika, znane s¹ te¿ prace œwieckich na polu dzia³alnoœci charytatywnej. Dopiero w XIX w. podjêto próby tworzenia zorganizowanych ruchów o charakterze katolickim. W ten sposób dosz³o do
kszta³towania siê ogólnego ruchu
pod nazw¹ akcji katolickiej.
Gdy papie¿ Pius X zaproponowa³ j¹ Koœcio³owi, chodzi³o o akcjê katolick¹ (pisan¹ ma³¹ liter¹),
rozumian¹ jako aktywnoœæ apostolsk¹ wiernych œwieckich. Z czasem uœwiadomiono sobie, ¿e tego
rodzaju dzia³alnoœæ nie jest w pe³ni mo¿liwa bez struktur organizacyjnych, które w sposób wyraŸny ukszta³towa³y siê dopiero za pontyfikatu Piusa XI Wtedy zaczêto
u¿ywaæ wyra¿enia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy w³asnej
W 1928 r. papie¿ ostatecznie
okreœli³ zadania i cele Akcji.
AKCJA

W

POLSCE

Czasy zaborów – Kilka lat
po ukazaniu siê RERUM NOVARUM biskup Józef Bilczewski oraz
biskup JÓZEF SEBASTIAN
PELCZAR powo³ali do ¿ycia
Akcjê Katolick¹ w GALICJI, która oprócz czytelni ludowych, kó³
rolniczych i kas oszczêdnoœciowych zajmowa³a siê równie¿ pomoc¹ potrzebuj¹cym.*
W II RZECZYPOSPOLITEJ
II Rzeczpospolita istnia³a w latach 1918–1939. Powsta³a ona po

rozpadzie pañstw zaborczych.
W tym te¿ okresie katolicy œwieccy wraz z hierarchi¹ koœcieln¹
zak³adali ró¿ne ko³a pod wspóln¹
nazw¹ Akcja Katolicka. By³y osobne grupy dla kobiet, mê¿czyzn,
dzieci i m³odzie¿y. Cieszy³y siê one
niezwyk³¹ popularnoœci¹. W 1939 r.
liczba cz³onków Akcji Katolickiej
wzros³a do 750 tys. (wed³ug R. Kaczmarka ok. 650 tys. Wybuch wojny i powojenne uk³ady zwyciêskich koalicjantów przerwa³y na
d³ugie lata dzia³alnoœæ tego stowarzyszenia.
W Polsce Ludowej. W Polsce
Ludowej dzia³alnoœæ Akcji Katolickiej by³a zakazana. W tym czasie, w latach 60., odbywa³ siê
w Rzymie Sobór Watykañski II,
który w Dekrecie O apostolstwie
œwieckich (DA, 20) wymieni³ cztery
cechy konstytutywne Akcji Katolickiej, odró¿niaj¹ce j¹ od innych
organizacji katolickich:
1. Cel identyczny z celem Koœcio³a;
2. Przyjêcie przez œwieckich odpowiedzialnoœci w Koœciele
i za Koœció³;
3. Zorganizowana dzia³alnoœæ;
4. Dzia³alnoœæ pod zwierzchnim
kierownictwem samej hierarchii, która mo¿e nawet zatwierdziæ tê wspó³pracê przez wyraŸne udzielenie mandatu.
W okresie rz¹dów komunistycznych dochodzi³o do licznych przejawów wzmo¿onej dyskryminacji
obywateli za ich przekonania religijne.
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czas ich wizyty w Rzymie 12 stycznia 1993 roku. Wypowiedzia³
wówczas znamienne s³owa: Niezast¹pionym œrodkiem formacji apostolskiej
œwieckich s¹ organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wœród nich
szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyœ w Polsce ¿y³a
i przynios³a tyle wspania³ych owoców.
Trzeba wiêc, aby na nowo od¿y³a.
Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeñ katolickich w Polsce by³aby niepe³na. Papie¿ mówi³ te¿ o innych
powstaj¹cych organizacjach katolickich: Ze szczególnym zadowoleniem
powita³em decyzjê dotycz¹c¹ ponownego powo³ania do ¿ycia Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y.
O celu i zadaniach Akcji mówi
artyku³ 9. jej statutu: Celem Akcji
Katolickiej jest pog³êbianie formacji chrzeœcijañskiej oraz organizowanie bezpoœredniej wspó³pracy
katolików œwieckich z hierarchi¹
koœcieln¹ w prowadzeniu misji apostolskiej Koœcio³a.
Akcja Katolicka realizuje swój cel
przez: pog³êbienie ¿ycia religijnego, moralnego, intelektualnego
i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartoœciami ewangelicznymi ¿ycia spo³ecznego, zajmowanie
stanowiska w sprawach publicznych Koœcio³a, a zw³aszcza reagowanie na zagro¿enia wiary i moralnoœci chrzeœcijañskiej, kszta³cenie
dzia³aczy katolickich i wychowanie ich do aktywnoœci w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.
Najwy¿szym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji
Katolickiej. Ka¿da ze struktur posiada swój w³asny zarz¹d i asystenta koœcielnego. Ponadto w³adzami Instytutów: Krajowego i Diecezjalnych s¹ Rady. Rada DIAK
sk³ada siê z prezesów parafialnych
i osób nominowanych przez biskupa ordynariusza, natomiast Radê KIAK tworz¹ prezesi DIAK-ów i jeden delegat instytutów
diecezjalnych. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej dzia³aj¹
w wiêkszoœci diecezji. Stowarzyszenie skupia w Polsce ok. 35 tys.
cz³onków.

W III Rzeczypospolitej, która
wytworzy³a siê po przemianach
po 1989 r. powróci³a religia do
szkó³, zaœ katolicy œwieccy mogli
swobodnie zrzeszaæ siê w organizacje dot¹d zakazanych. Powsta³a
równie¿ Akcja Katolicka. O woli
jej reaktywowania mówi³ Jan Pa* Patronem Akcji Katolickiej w Polwe³ II do biskupów polskich pod- sce jest œwiêty Andrzej Bobola.
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ZMAR£ O. REGINALD FOSTER OCD
(1939–2020), PAPIESKI LATYNISTA

W

samo Bo¿e Narodzenie, 25 grudnia 2020 r. dotkniêty
wirusem COVID-19, zmar³ w Milwaukee (Wisconsin)
w Stanach Zjednoczonych o. Reginald Foster, karmelita bosy.
Prze¿y³ 81 lat. W uroczystoœæ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej,
15 sierpnia 2019 r. obchodzi³ jubileusz 60-lecia œlubów zakonnych. Nale¿a³ do prowincji waszyngtoñskiej Zakonu
karmelitañskiego.
Gdy w 1962 r. przyby³ na studia teologiczne do Rzymu, nie
spodziewa³ siê, ¿e wiêkszoœæ jego ¿ycia bêdzie zwi¹zana z Wiecznym Miastem. Studia odby³ na
karmelitañskim wydziale teologicznym „Teresianum”, zamieszku-

j¹c w Miêdzynarodowym Kolegium Zakonu. Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich, rozmi³owany
w jêzyku ³aciñskim, g³ównie w pismach Cycerona, kontynuowa³ studia z filologii ³aciñskiej i ju¿
w 1970 r. zosta³ zatrudniony w sekcji literatury ³aciñskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, gdzie pracowa³ prawie 40 lat.
To spod jego rêki wysz³y wszystkie ³aciñskie dokumenty œw.
Jana Paw³a II. A osobiœcie mówi³ mi, ¿e najprzyjemniej redagowa³o mu siê bullê kanonizacyjn¹ œw. Rafa Kalinowskiego,
wspó³brata w Karmelu „In vita
eorum”.
Znany jako latynista na ca³ym
œwiecie, zw³aszcza ze wzglêdu

na jego unikaln¹ metodê pedagogiczn¹ i prezentacjê jêzyka ³aciñskiego jako „¿ywego”, uczy³ jak
kochaæ ³acinê i miasto Rzym
w swoich wyk³adach na „Gregorianum”, a tak¿e podczas letnich
kursów „Aestiva Romae Latinitas”, organizowanych w „Teresianum”. By³ nadto twórc¹ stowarzyszenia „Academia Romae Latinitatis”
oraz redaktorem nowoczesnego s³ownika ³aciñskiego
„Lexicon Recentis Latinitatis”, opublikowanego
w latach 1992–1997.
Nierzadko prowadzi³ pogadanki o jêzyku ³aciñskim
przed mikrofonami Radia
Watykañskiego, co po jego
œmierci przypomnia³y niektóre sekcje jêzykowe papieskiej rozg³oœni (angielska, francuska, hiszpañska,
portugalska, w³oska). Na krótko przed przejœciem na emeryturê, udzieli³ wywiadu
Billowi Maherowi w filmie dokumentalnym „Religulous”, wypowiadaj¹c siê luŸnie o wspó³czesnym Koœciele i Watykanie.
W 2009 r. z powodów zdrowotnych powróci³ do Stanów Zjednoczonych i do œmierci by³ konwentualnym klasztoru w Milwaukee,
czêsto przebywaj¹c w pobliskiej
klinice. Nadal prowadzi³ „on
line” lekcje jêzyka ³aciñskiego,
a w 2016 r. wyda³ w wydawnictwie Catholic University of America Press ksi¹¿kê „The Mere
Bones of Latin – Ossa Latinitatis Sola”.
W 2010 r. Uniwersytet Notre
Dame stanu Indiana przyzna³
mu tytu³ doktora „honoris causa”
za wk³ad w naukê jêzyka ³aciñ-

skiego, a w 2018 r. John Byron
Kuhner opublikowa³ ksi¹¿kê
,,De via docendi fosteriana: de
modis ac principiis docendi adhibitis a Reginaldo Foster” (New
York 2018).
Ubolewa³ nad odejœciem od ³aciny w liturgii i cieszy³ siê z listu
apostolskiego Summorum Pontificum Benedykta XVI z 7 lipca
2007 r., daj¹cego Koœcio³owi powszechnemu mo¿liwoœæ korzystania w wiêkszym stopniu z bogactwa liturgii ³aciñskiej.
Znany z ascetycznego trybu
¿ycia, nigdy nie ubra³ garnituru
watykañskiego „monsignora” z koloratk¹, wol¹c nosiæ granatow¹
marynarkê, jak watykañscy pracownicy czy obs³uga stacji benzynowej, dlatego przez gwardzistów
szwajcarskich by³ nazywany „padre benzinaio”, a czasem spotykany w windzie Sekretariatu
Stanu przez kardyna³ów czy
biskupów przybywaj¹cych „ad
limina” by³ pytany czy jest
hydraulikiem, co nam z humorem opowiada³ w kolegium.
Zauwa¿my, ¿e telegram kondolencyjny z racji œmierci o. Reginalda, nades³a³ na rêce Prze³o¿onego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych, pos³uguj¹c siê
Sekretariatem Stanu, sam papie¿
Franciszek.
Modl¹c siê za naszego drogiego Wspó³brata, jako karmelici
bosi jesteœmy przekonani, ¿e
us³yszy on od naszego Pana, który wezwa³ go do Siebie w dniu
pami¹tki swego Narodzenia:
Euge, serve bone et fidelis […],
intra in gaudium Domini tui”
(Mt 25, 21).
o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD
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LITANIA DO ŒWIÊTYCH MA£¯ONKÓW LUDWIKA I ZELII MARTIN
kanonizowanych 18 paŸdziernika 2015 r. w Rzymie
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, us³ysz nas. Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Duchu Œwiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Maryjo, módl siê za nami.
Œwiêta Józefie, módl siê za nami
Œwiêta Tereso od Dzieci¹tka Jezus i Œwiêtego
Oblicza, módl siê za nami.
Œwiêci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i mi³oœci
z Bogiem, módlcie siê za nami.
Œwiêci Ludwiku i Zelio, odkrywaj¹cy Boga jako
dobrego Ojca,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, pok³adaj¹cy ufnoœæ w Bogu
i zdaj¹cy siê na Jego wolê,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, otwarci na dzia³anie ³aski Bo¿ej,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, rozpoczynaj¹cy ka¿dy
dzieñ od Eucharystii,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w S³owie Bo¿ym,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej
modlitwie,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, sk³adaj¹cy swoje ¿ycie
w ofierze Bogu,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami
na ziemi,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, odbicie Œwiêtej Rodziny
z Nazaretu,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani
Maryi przez Ró¿aniec,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, zawierzaj¹cy swoje sprawy
œw. Józefowi,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, przyk³adzie zgody i jednoœci
ma³¿eñskiej,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, czuli ma³¿onkowie,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, dla których mi³oœæ ma³¿eñska
by³a si³¹ napêdow¹ wspólnych dzia³añ i ¿yciowych
wyborów,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, têskni¹cy za sob¹ w chwilach
roz³¹ki,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, wzorze ma³¿eñstwa i rodziny,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, odblasku Bo¿ego ojcostwa
i macierzyñstwa,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, aposto³owie ¿ycia rodzinnego,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, mi³oœnicy ¿ycia i p³odnoœci
ma³¿eñskiej,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, dbaj¹cy o wykszta³cenie
i rozwój duchowy swych dzieci,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, oddaj¹cy Bogu dzieci na
wy³¹czn¹ s³u¿bê,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, p³acz¹cy po œmierci dzieci,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, doœwiadczaj¹cy choroby
i osamotnienia,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem
i upokorzeniem,

Œwiêci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnoœciach
losu,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, odnajduj¹cy si³ê do przezwyciê¿ania trudnoœci w mi³osierdziu Boga,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, rozumiej¹cy powo³anie
chrzeœcijañskie jako troskê o drugiego cz³owieka,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, wra¿liwi na potrzeby s¹siadów,
przyjació³ i nieznajomych,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, mi³osierni samarytanie s³abych,
bezdomnych i ubogich,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, patronowie dzie³ apostolskich,
podejmowanych w Koœciele przez ma³¿eñstwa
i rodziny,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna
koronczarko,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, szanuj¹cy i troszcz¹cy siê
o swoich podw³adnych,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice œw. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus i Œwiêtego Oblicza,
Œwiêci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i ca³ej
rodziny karmelitañskiej,
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata,
przepuœæ nam Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata,
wys³uchaj nas Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata,
zmi³uj siê nad nami.
K. Módlcie siê za nami, œwiêci ma³¿onkowie Ludwiku
i Zelio Martin.
W. Abyœmy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy siê. Bo¿e Ojcze, który przez œwiête ¿ycie
ma³¿eñstwa Ludwika i Zelii Martin objawi³eœ tajemnicê
Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyñstwa, prosimy, abyœ
dziêki ich wstawiennictwu strzeg³, chroni³ i umacnia³
w mi³oœci i wiernoœci ma³¿eñstwa i rodziny na ca³ym
œwiecie, i czyni³ je odblaskiem tej nieskoñczonej mi³oœci
i jednoœci, jaka istnieje w Trójcy Œwiêtej. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tob¹ ¿yje
i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego. Bóg przez wszystkie
wieki wieków. Amen.
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1. Pt. Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki. Nowy Rok (uroczystoœæ).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
2. So. Œwiêtych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bp. i dr. Koœcio³a.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
3. Nd. 2. NIEDZIELA PO NARODZ. PAÑSKIM.
4. Pn. Cyriaka Eliasza od œw.
Rodziny Chavary, prezbitera (NZ).
6. Œr. Objawienie PAÑSKIE –
Trzech Króli (uroczystoœæ).
Œwiatowy Dzieñ Misyjny
Dzieci oraz Dzieñ modlitw
w intencji Misjonarzy polskich.
7. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
8. Pt. Œw. Tomasza, bpa, (NZ).
9. So. Œw. Andrzeja Corsini (NZ).
W 2016 r. † o. Jan od
Krzy¿a (Wysokiñski).
10. Nd. Chrzest Pañski (œwiêto).
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S TYCZEÑ 2021

OTWARTE

SPOTKANIA

GRUP DUSZPASTERSKICH
DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW.

TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI)

OKRES ZWYK£Y.
Zaczyna siê III Tom
Liturgii Godzin

17. Nd. 2. NIEDZIELA ZW.
Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy.
Dzieñ Judaizmu w Koœciele katolickim w Polsce.
18. Pn. Rozpoczyna siê Tydzieñ
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
20. Œr. Zaczyna siê dziewiêcioœrodowa NOWENNA
do œw. Józefa.
21. Cz. Œw. Agnieszki, dziewicy
i mêczennicy.
24. Nd. 3. NIEDZIELA ZW.
W 2007 r. † o. Juliusz od
Jezusa Ukrzy¿owanego
(Marchewka – przeor).
25. Pn. Nawrócenie œw. Paw³a,
aposto³a (œwiêto).
26. Wt. Œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa.
Dzieñ Islamu w Koœciele
katolickim w Polsce.
27. Œr. W 2007 r. † o. Bogdan od
œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus (Dec).
28. Cz. Œw. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i dra Koœcio³a.
31. Nd. 4. NIEDZIELA ZW.
Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych.
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Wszystkim

Solenizantom ,
którzy b ê d¹ obchodzili
w Nowym –
– 2021 Roku
urodziny, imieniny
i rocznice
Kar mel przemyski, tj.:
Wspólnota, Parafianie,
Sympatycy
¿ycz¹ Solenizantom,
aby dobry Bóg zawsze
IM b³ogos³awi³

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 lutowym
UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane
s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!
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CYKLU:

W

SZKOLE

DZIEWICA

MARYI

Z

(21)

NAZARETU

Z NAZARETU
WZOREM
BEZINTERESOWNEJ
POS£UGI DLA KAP£ANÓW

O.
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SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

przyjmowanych jako przynaglenie do bardziej
ochoczego udzia³u w Ofierze odkupienia” (30 VI 1993).
Zaœ w Pastores dabo vobis Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e maryjna duchowoœæ kap³ana powinna mieæ wymiar chrystocentryczny i eklezjalny
(nr 82).
Sk¹din¹d ju¿ œw. Pawe³ VI przypomina³, ¿e
yrektorium o ¿yciu i pos³udze kap³anów, „Maryja jest nauczycielk¹ pobo¿noœci i wzorem
opublikowane w 1994 r. przez Kongregacjê ca³ego Koœcio³a w oddawaniu czci Bogu” (MC
ds. Duchowieñstwa, zawiera wymowne zdanie: 21), w której to pobo¿noœci we wspólnocie ludu
„Duchowoœæ kap³añska nie mo¿e byæ uznana za Bo¿ego powinien przewodziæ kap³an – duszpe³n¹, jeœli nie bierze powa¿pasterz. Motywem maryjnonie pod uwagê testamentu
œci kap³ana – jak s³usznie
Chrystusa Ukrzy¿owanego,
podkreœlaj¹ autorzy – powiktóry zechcia³ powierzyæ Manien byæ tak¿e „egzystentkê umi³owanemu uczniowi,
cjalny” zwi¹zek zachodz¹cy
a przez niego wszystkim kappomiêdzy Maryj¹ Matk¹ Je³anom powo³anym do kontyzusa a ka¿dym kap³anem,
nuowania Jego zbawczego
którego jest Matk¹ (por. J 19,
dzie³a” (nr 68). Nadto œw. Jan
26-27)”, tak, by czeœæ Maryi
Pawe³ II wielokrotnie poDziewicy pomaga³a mu „przejdejmowa³ tematykê maryjmowaæ od Niej macierzyñski
noœci kap³ana. Szczególnie
wymiar misji Koœcio³a, zaanszeroko, wskazuj¹c na eklezga¿owanego w dzie³o odrojalny i ascetyczny (g³ównie
dzenia ludzi”.
pod k¹tem celibatu) wymiar
Podobnie wypowiada³ siê
zwi¹zku kap³ana z Maryj¹,
papie¿ senior Benedykt XVI
Ojciec Œwiêty wypowiedzia³
i tak samo czyni papie¿ Fransiê w Liœcie do Kap³anów
ciszek. Zacytujmy chocia¿by
na Wielki Czwartek 1995 r.
s³owa Benedykta XVI z jego
(nr 2-5). Nadto czêsto poruaktu zawierzenia kap³anów
sza³ zagadnienie zwi¹zku kapMatce Bo¿ej w Fatimie, pod³ana z Maryj¹ w nawi¹zaniu
czas pielgrzymki apostolskiej
do Eucharystii. „Kiedy bo13 maja 2010 r.: „Matko Miwiem sprawujemy Mszê
³osierdzia, to Twój Syn, Jezus,
œwiêt¹ – mówi³ do ksiê¿y –
wezwa³ nas, byœmy jak On
jest wœród nas obecna Matka
stali siê œwiat³em œwiata
Syna Bo¿ego, która nas wproi sol¹ ziemi (por. Mt 5, 13-14).
wadza w misterium Jego odPomó¿ nam Twoim mo¿nym
kupieñczej Ofiary. W ten spowstawiennictwem, byœmy nie
sób staje siê Ona poœredsprzeniewierzyli siê nigdy teniczk¹ ³ask sp³ywaj¹cych z tej
mu wznios³emu powo³aAbp Henryk Hoser, wizytator apostolski w MeOfiary na Koœció³ i na wszyst- dziugorie z figur¹ Matki Bo¿ej
niu, byœmy nie ulegli naszekich wiernych. Maryja bomu egoizmowi, pochlebwiem zosta³a w sposób jedyny z³¹czona z kap- stwom œwiata i podszeptom Z³ego. Swoj¹ czys³añsk¹ Ofiar¹ Chrystusa, kiedy jednoczy³a siê toœci¹ zachowaj nas, Swoj¹ pokor¹ strze¿ nas
z Jego wol¹ zbawienia œwiata przez Krzy¿. Sta³a i otocz nas sw¹ macierzyñsk¹ mi³oœci¹, która odsiê Ona pierwsz¹ i najdoskonalsz¹ duchow¹ uczest- zwierciedlaj¹c siê w tylu duszach Tobie poœniczk¹ Jego Ofiary jako Kap³ana i Hostii. Z tego wiêconych, sprawi³a, ¿e sta³y siê one dla nas prawpowodu mo¿e Ona otrzymaæ i daæ tym, którzy na dziwymi matkami duchowymi”. A papie¿ Francip³aszczyŸnie s³u¿ebnej uczestnicz¹ w kap³añstwie szek w liœcie do kap³anów z 4 sierpnia 2019 r.,
Jej Syna, ³askê pozwalaj¹c¹ coraz g³êbiej od- z okazji 160 rocznicy œmierci œw. Jana Marii
powiadaæ na wymagania duchowej ofiary, jak¹ Vianneya, wyrazi³ wdziêcznoœæ za ich wiern¹ poskap³añstwo zak³ada. W szczególny sposób ³askê ³ugê, doda³ otuchy i zachêci³ do wielbienia Boga
wiary, nadziei i wytrwania w doœwiadczeniach, na wzór Matki Najœwiêtszej.

D
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MI£OSIERDZIE

W

Anglii na razie koœcio³y s¹ otwarte i udzia³ w Mszy Œwiêtej daje mi si³y do ciê¿kiej pracy
i ¿ycia na obczyŸnie. Bardzo pomagaj¹ mi te¿ transmisje online
z Karmelu. Ostatnia konferencja
ojca Mariusza o mi³osierdziu –
ale mi³osierdziu moim wobec innych – poruszy³a mnie tym bardziej, ¿e mia³am na drugi dzieñ
pracowaæ na jednej zmianie z trzema osobami niemi³ymi dla mnie
z powodu konfliktu w pracy.
Z nerwów nie spa³am ca³¹ noc
do 7 rano.
Jad¹c metrem do pracy, pod
wp³ywem tej konferencji, pomyœla³am o tych trudnych osobach
trochê inaczej … jako o ludziach
z k³opotami, stresami, kompleksami … Jedna osoba jest z Seulu, druga z Ukrainy, a trzecia –
szef – z Portugalii.
Gdy przyjecha³am do pracy boj¹c siê, ¿e znów bêd¹ jakieœ niemile sytuacje, jakie¿ by³o moje

WOBEC INNYCH
zdziwienie, gdy ta z Ukrainy, nieodzywaj¹ca siê do mnie i nie patrz¹ca mi w oczy, sta³a i czeka³a

specjalnie na mnie przytrzymuj¹c mi windê i odezwa³a sie
mi³o!
Druga osoba, która te¿ sporo
czasu siê nie odzywa³a, zaproponowa³a mi pomoc i by³a mi³a,
a szef zawo³a³ mnie i zapyta³, czy

WYS£UCHANE

W

dniu 20 listopada 2020 r.,
we wspomnienie œw. Rafa³a
Kalinowskiego, w koœciele pod
wezwaniem œw. Eugeniusza de Mazenod w Brampton, w pobli¿u To-

MODLITWY

ronto (Kanada), mia³o miejsce radosne „karmelitañskie” wydarzenie.
Mszy Œw., przewodniczy³ o. Bogdan Osiecki OMI, opiekun polskojêzycznej, tworz¹cej siê wspólno-

Str. 19

Z LISTÓW
POLSKICH EMIGRANTÓW

daæ mi na czas naszego niepracowania dwa tygodnie urlopu, abym
mia³a jakieœ pieni¹dze! Bo my
kiedy nie pracujemy to nic nie dostajemy, tak tu jest jak siê pracuje
w agencji, jako najemnik. Pracujesz – dostajesz pieni¹dze, a nie
pracujesz – nie dostajesz.
Mo¿e to by³ przypadek, a mo¿e nie, ale ponoæ u BOGA nie ma
przypadków … a mo¿e moje nastawienie i myœlenie o tych osobach
zmieni³o ich nastawienie do mnie,
a mo¿e to po prostu ten przedœwi¹teczny czas? Nie wiem, ale tak by³o naprawdê. By³am w szoku.
Cieszê siê, ¿e ju¿ bêdzie
mo¿na uczestniczyæ online
w Eucharystii za emigrantów
i ³¹czyæ siê z Wami duchowo*.
Pozdrawiam przemyski Karmel
i ¿yczê wszystkim b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Emigrantka. Anglia
* Pierwsza Msza œw. on line by³a
transmitowana 17 grudnia ub. roku.

ty Œwieckiego Karmelu, a uroczystego przyjêcia do wspólnoty
Œwieckiego Zakonu Karmelitów
Bosych i na³o¿enia szkaplerzy
kandydatom dokona³ o. Dominic
Borg OCD z prowincji Malty.
Nowa wspólnota, z³o¿ona z polskich emigrantów, nale¿y wprawdzie do Prowincji maltañskiej, ale
za zgod¹ w³adz Zakonu, przez
dwa lata formowa³a siê i bêdzie
siê formowaæ nadal w jêzyku polskim, wg Programu formacyjnego
Prowincji Krakowskiej OCDS.
Wspólnota obra³a sobie za patrona
œw. Rafa³a Kalinowskiego. Za³o¿yciele wspólnoty, Wiesia i S³awek
Piskorscy, goœcili dwa lata temu
w Przemyœlu i zwiedzali m.in.
nasz koœció³ i klasztor, a podczas
Mszy Œwiêtych za emigrantów,
przez wiele miesiêcy modliliœmy
siê o powstanie tej wspólnoty.
Pamiêtajmy nadal w modlitwie
o naszych rodakach, którzy rozpoczêli drogê ¿ycia karmelitañskiego.
A.K. OCDS

NA KARMEL
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tuz albo norbertanek z ¯ukowa.

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(34) Wzrost kultu Maryi nast¹pi³ w XV w.

MADONNY TRONUJ¥CE
W SIANOWIE

N

ieopodal Kartuz na Kaszubach
w wiosce Sianowo stoi XIX-wieczny szachulcowy koœció³ mieszcz¹cy w sobie skarby historii
i sztuki, duchowoœci i kaszubskiego folkloru. Jednak najcenniejsze
s¹ dwie figury i obraz tak zwanych Madonn tronuj¹cych nawi¹zuj¹cych do grecko-bizantyjskiego
typu maryjnych przedstawieñ zwanych: Nikopoia. Nikopoia – z jêz.
greckiego oznacza Matkê Bo¿¹
Zwyciêsk¹, Tronuj¹c¹ Królow¹,
Pani¹ i W³adczyniê. I w³aœnie
w tym diecezjalnym Sanktuarium
Królowej Kaszub spotkaæ mo¿emy obraz MB Szkaplerznej – piêkny i cenny, oryginalny i pe³en
symboliki – obraz Pani tronuj¹cej
tzn. zasiadaj¹cej na tronie królewskim, czy te¿ cesarskim.

macz¹ ró¿norakie legendy. Wed³ug jednej wypad³a ona z wozu
kupca francuskiego przeje¿d¿aj¹cego przez wioskê i nastêpnie znaleziona przez dzieci w krzaku paproci. Inna mówi o podarunku z Francji dla starosty mirachowskiego.
S¹ równie¿ pogl¹dy jakoby pochodzi³a z klasztoru kartuzów z Kar-

wieku kiedy to ocala³a z po¿ogi
koœcio³a i kilkakrotnie wraca³a na
miejsce pogorzeliska choæ umieszczano j¹ w niewielkiej kapliczce
przydro¿nej. Wzniesiona nowa œwi¹tynia przetrwa³a do 1811 r., kiedy
to od uderzenia pioruna sp³on¹³ ponownie sianowski koœció³. I tym
razem figurka pozosta³a nietkniêta.
W 1816 r. zbudowano obecny koœció³ w stylu pruskiego muru (szachulcowy) pokryty gontem. £askami s³yn¹ca figura ma 48,5 cm
wysokoœci (bez postumentu), wykonana jest z drewna lipowego
i przedstawia Madonnê z Dzieci¹tkiem (Maryja siedzi na tronie
a Jezus stoi na Jej kolanach).

ŒWI¥TYNIE I FIGURKI
M ATKI B O¯EJ

Na terenach dawnej kasztelanii

chmieleñskiej, a nastêpnie w³asnoœci zakonu krzy¿ackiego ju¿
w XIV wieku pojawi³a siê niewielka drewniana kaplica, bêd¹ca
fili¹ parafii w Chmielnie. Samodzieln¹ parafi¹ Sianowo sta³o siê nied³ugo potem – jeszcze pod koniec
XIV w. W³aœnie z t¹ parafi¹ i koœcio³ami zwi¹zane s¹ nieoddzielnie
losy i historia ³askami s³yn¹cej
figury MB Sianowskiej oraz innej
figury MB Staniszewskiej. I choæ
co jakiœ czas p³onê³y œwi¹tynie
w Sianowie czy kaplica w Staniszewie figury w cudowny sposób
wychodzi³y bez szwanku. Obie
pochodz¹ z okresu gotyku (XIV–
XV w.), choæ bardzo siê ró¿ni¹.
MB SIANOWSKA – nie wiadomo kiedy pojawi³a siê w Sianowie. Jej obecnoœæ najczêœciej t³u-

Sianowo, koœció³ Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny

Matka Bo¿a jak przysta³o na Królow¹ odziana jest w uroczyste z³ociste szaty, z niewielkim niewieœcim welonem i gotyck¹ koron¹ na
g³owie. W prawej rêce dzier¿y poz³acane ber³o, a praw¹ podtrzymuje swego Syna, który przepasany przepask¹ na biodrach z kut¹ gotyck¹ koron¹ na g³owie, w lewej rêce trzyma poz³acany glob
kuli ziemskiej z krzy¿ykiem a praw¹ wznosi do b³ogos³awieñstwa.
£askami s³yn¹ca figurê – otaczan¹
wielk¹ czci¹ od wieków – ukoMB Sianowska

’
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ronowano papieskimi koronami
4 wrzeœnia 1966 r.
MB STANISZEWSKA – powsta³a ok. 1500 r. w drewnie
o wys. 146 cm, pó³okr¹g³a, wy¿³obiona od tylnej strony pochodzi
z westfalskiej szko³y o charakterystycznym uk³adzie draperii szat,
kszta³cie g³owy. Matka Bo¿a stoi
na olbrzymim sierpie ksiê¿ycowym, przyodziana w szeroki, bogato fa³duj¹cy siê p³aszcz, trzyma
na lewym ramieniu Dzieci¹tko
Jezus ubrane w sukienkê. Postaæ
jest silnie wygiêta w biodrach.
Lico Maryi owalne a w³osy z³ociste na czole zaczesane w górê wyp³ywaj¹ spod korony d³ugimi falistymi liniami na ramiona, Dzieci¹tko ma równie¿ z³ociste w³osy
nieco kêdzierzawe.
Odpusty w parafii przypadaj¹
na niedzielê po 16 lipca (odpust
szkaplerzny) i w niedzielê po
8 wrzeœnia (Narodzenie NMP).
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goszczy. Nie jest on prostok¹tny
ale w górnej czêœci na samym œrodku ma zakoñczenie w kszta³cie
arki (pó³okrêgu). I w³aœnie w tym
pó³kolistym zwieñczeniu obrazu
nad g³ow¹ Maryi poœród ob³oków
autor namalowa³ dwa anio³ki spogl¹daj¹ce w dó³. W centralnej czêœci malowid³a na tronie posado-

OBRAZY MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

Wizerunek

Sianowskiej Szkaplerznej Matki Bo¿ej o znacznych
rozmiarach (130x70 cm) pochodzi prawdopodobnie z XVIII w.,
kiedy to mocno ju¿ dzia³a³o przy
parafii Bractwo Szkaplerza œw. rozpowszechniaj¹c kult Matki Bo¿ej
Szkaplerznej oraz znaczenie, przywileje i potê¿n¹ si³ê karmelitañskiego szkaplerza œwiêtego. Mo¿e
na to wp³yw mia³y istniej¹ce w okolicach od kilku ju¿ wieków klasztory karmelitów w Gdañsku i Byd-

Sianowo, MB Szkaplerzna

wionym jakby na balkonie siedzi
Bogurodzica przytrzymuj¹c lew¹
rêk¹ siedz¹ce na Jej matczynych kolanach Dzieci¹tko Jezus. Spod tronu „sp³ywa” czerwony kobierzec
z dwoma b³êkitnymi pasami wzd³u¿
bocznych krawêdzi. Matka Bo¿a
ubrana jest w czerwony maforion
i b³êkitn¹ sukniê i podobny w kolorach p³aszcz okrywaj¹cy ramiona
ze z³otymi obszyciami. W prawej
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rêce – wyci¹gniêtej w przód trzyma szkaplerz gdzie na widocznym bia³ym p³atku szkaplerza
widaæ monogram IHS i czerwone
serce okolone cierniem (symbol Jezusa Chrystusa). Jezus ubrany
w bia³¹ jednolit¹ d³ug¹ szatê podniesion¹ praw¹ r¹czk¹ b³ogos³awi
a w lewej wyci¹gniêtej w przód
trzyma szkaplerz gdzie na widocznym b³êkitnym p³atku szkaplerza widnieje monogram MARYA
(symbol Matki Bo¿ego Syna).
U podnó¿ka tronu i stóp Maryi
stoi wazon z kwiatami bia³ych lilii
(symbol czystoœci, niewinnoœci,
niepokalanoœci). G³owa Bogurodzicy z rozpuszczonymi w³osami
ozdobiona koron¹ królewsk¹ i nimbem lekko sk³ania siê ku Synowi.
G³ówka Dzieci¹tka Jezus wyprostowana wpatrzona w przód okolona jest z³otym nimbem z wpisanym weñ krzy¿em. Za plecami Jezusa i Maryi – na oparciu
tronu – dekoracyjna tkanina z motywami roœlinnymi i geometrycznymi. A w tle kilka topoli, ³¹ka,
b³êkit nieba i ob³oki sun¹ce po
niebie.
Drugi obraz o owalnym kszta³cie noszony w feretronie procesyjnym ukazuje Maryjê z Dzieci¹tkiem Jezus na lewym rêku trzymaj¹cych szkaplerze brackie. Matka Bo¿a ubrana jest w szaty koloru b³êkitnego i czerwonego a Jezus tylko czêœciowo przepasany
jest bia³¹ tkanin¹. Maryja z rozpuszczonymi w³osami, koron¹ na
g³owie i wieñcem gwiazd doko³a,
Dzieci¹tko zaœ ze z³otymi loczkami i modrymi oczkami.

Modlitwa zawierzenia Koœcio³a
Matce Bo¿ej Szkaplerznej
przez papie¿a Jana Paw³a II

Módlmy

siê: Najœwiêtsza Dziewico Karmelu!
Twojemu matczynemu sercu powierzam
Koœció³, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteœ
Matk¹ prawdziwego ¿ycia, naucz nas byæ
œwiadkami Boga ¿ywego, mi³oœci silniejszej ni¿
œmieræ, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogl¹da w przysz³oœæ. Œwiêta Maryjo,
Matko nadziei, Najœwiêtsza Dziewico z Karmelu, os³oñ swoim szkaplerzem jak tarcz¹
opieki miasta i wsie, ³añcuchy gór i morze, mê¿-

czyzn i kobiety, dzieci i m³odzie¿, starców i chorych, sieroty i cierpi¹cych, wiernych synów
Koœcio³a i zb³¹kane owce. Spraw, aby wszyscy
ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje
wspólne pochodzenie, odnosili siê do siebie z szacunkiem i kochali, jak przysta³o dzieciom jedynego Ojca, w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym
Zbawicielu, i w Duchu Œwiêtym, który odnawia
oblicze ziemi, na czeœæ i chwa³ê Trójcy Przenajœwiêtszej. Amen.
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KRYSTYNA
WALCZAK

WSPOMNIENIE
O PANI KRYSI

T

ak bardzo ukocha³a nasz
przemyski Karmel. Wczesnym rankiem mo¿na by³o spotkaæ p. Krysiê, id¹c¹ na tê górkê.
W ostatnich miesi¹cach dla

p. Krysi ta górka by³a jak Góra
Kalwarii, gdy¿ mia³a k³opoty
z bol¹cym kolanem. Czy deszcz,
czy œnieg p. Krysia sz³a. Nawet
w czasie epidemii, kiedy og³oszono dyspensê od uczestnictwa
w niedzielnej Mszy œw., p. Krysia
sz³a aby uczestniczyæ we Mszy
œw. Pamiêtam, jak mówi³a, ¿e
kiedy mo¿e iœæ, idzie ¿eby wtedy,
kiedy ju¿ nie bêdzie mog³a, nie
¿a³owa³a, ¿e nie sz³a do koœcio³a
na Mszê œw.
Mo¿na by³o p. Krysiê równie¿
spotkaæ na pi¹tkowej Drodze
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Krzy¿owej u o. Franciszkanów,
a tak¿e w niedawnej przesz³oœci
na œrodowej Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu na Karmelu
i w innych dniach u o. Reformatów. Pamiêtam jak p. Krysia
cieszy³a siê z zaproszenia przez
o. Karmelitów do udzia³u w Liturgii Wielkiego Czwartku, która
odbywa³a siê przy zamkniêtych
drzwiach, ze wzglêdu na wprowadzone restrykcje w zwi¹zku
z epidemi¹. Tak bardzo by³a
wdziêczna Bogu i o. Karmelitom,
¿e sprawili Jej tak wielk¹ radoœæ
uczestniczenia w tej Mszy œw.
Pani Krysia by³a osob¹ bardzo
wierz¹c¹ i szczerze praktykuj¹c¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿y³a
wed³ug s³ów œw. Jana Paw³a II
„musicie od siebie wymagaæ,
nawet gdy inni od was nie wymagaj¹.”
Skromna, cicha, a jednoczeœnie pe³ne pogody ducha i poczucia humoru. Zawsze kiedy
wspomnia³am o jakimœ problemie, p. Krysia obiecywa³a modlitwê. I wiem, ¿e tej obietnicy
dotrzymywa³a. Odesz³a tak niespodziewanie. A tak jeszcze niedawno, prosi³a ¿eby Jej kupiæ
suszone prawdziwki, z których
planowa³a robiæ uszka na wigilijny stó³. Tak bardzo siê cieszy³a
z tych grzybków. Myœla³a o œwiêtach Bo¿ego Narodzenia.
Kiedy p. Donata, nasza parafianka, zwróci³a moj¹ uwagê
mówi¹c, ¿e nie widzi ostatnio
przez okno id¹cej p. Krysi, postanowi³am w niedzielny poranek 29 listopada zadzwoniæ do
p. Krysi, nie wiedz¹c ¿e jest w szpitalu. Jestem bardzo wdziêczna
p. Krysi, ¿e pomimo os³abienia,
odebra³a telefon. Us³ysza³am
bardzo s³aby, zmieniony g³os,
Powiedzia³a, ¿e od tygodnia jest
w szpitalu, mia³a problem z sercem, ale ju¿ czuje siê lepiej.
„Wszystko w rêkach Boga” to
ostatnie s³owa, które us³ysza³am
od p. Krysi.

WSPOMNIENIE: Œp. Pani Krystyna wydeptywa³a œcie¿ki
na Karmel od lat 90-tych a wczeœniej zapewne do
swojego koœcio³a parafialnego. Przynale¿noœæ niejako
„wymuszona” do Karmelu ale jak¿e œwiadoma z uwagi
na to, ¿e Jej œp. brat Kazimierz Walczak, wyk³adowca
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We wtorek 1 grudnia odesz³a.
Po¿egnaliœmy p. Krysiê Walczak w piêkne, s³oneczne przedpo³udnie, w pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca. Odmówiliœmy Ró¿aniec, a nastêpnie odprawiona
zosta³a w intencji p. Krysi Msza
œw. koncelebrowana, któr¹ sprawowa³ o. Krzysztof nasz Proboszcz z o. Sylwestrem i o. Andrzejem Cekier¹. O. przeor
w czasie homilii powiedzia³ piêkne s³owa, ¿e p. Krysia by³a
i jest inspiracj¹ dla innych do
pokonywania trudnoœci...”
Pani Krysiu, nie dane Ci by³o
zobaczyæ figurkê Matki Bo¿ej
Uœmiechu, która zawita³a na
przemyski Karmel z Lisieux.

Niech Maryja Królowa Szkaplerza Œwiêtego obdarzy Ciebie
najpiêkniejszym uœmiechem jaki
mo¿e podarowaæ Matka.
W niedzielê 6 grudnia na Mszy
œw. o godz. 700, patrz¹c na to puste miejsce w koœciele, gdzie zawsze siedzia³aœ, tak naprawdê
uœwiadomi³am sobie, ¿e ju¿
Ciebie nie ma.
Pani Krysiu, odpoczywaj
w pokoju i ¿yj w radoœci zbawionych.
parafianka

Uniw. Rzesz. by³ jako jeden z 3 cz³onków Kom. Obrony
Koœcio³a, którzy zamknêli siê w naszym koœciele dla
ratowania w³asnoœci Karmelitów w 1991 r. Zamieszczone
zdjêcie œp. Pani Krysi pochodzi z tego okresu.
Wspom. Czes³aw Sza³yga

NA KARMEL
Str. 23
¿e zeœle na ziemiê potop. Noemu zaœ kaza³ zbudoEDYTA JURKIEWICZ-PILSKA
waæ ogromn¹ ³ódŸ – arkê – w której mia³y zmieœciæ
siê wraz z rodzin¹ Noego tak¿e zwierzêta.
Œmiano siê z Noego – gdzie jest ta ogromna woda, po której mia³aby p³ywaæ arka? Jedli, pili, bawili
siê…a¿ tu niebiosa otworzy³y swe upusty – i deszcz
ulewny pada³ przez 40 dni i nocy. Gdy Noe wyjrza³
przez okienko w dachu arki – dooko³a nie by³o nic
o, co jest nam w tym trudnym czasie potrze- poza rozleg³ym oceanem. Po wielu dniach, gdy
bne, to g³êbokie przekonanie, ¿e Bóg nas nie wody nieco opad³y, ptak wypuszczony na zwiady
opuszcza i ma o nas staranie.
– przyniós³ w dzióbku zielon¹ ga³¹zkê, na znak, ¿e
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wobec doniesieñ gdzieœ jest suchy l¹d.
Rodzina Noego i zwierzêta zgromadzone po
o liczbie osób zmar³ych na powik³ania zwi¹zane z zaka¿eniem korona-wirusem od momentu pojawienia parze w arce – ocaleli, bo Noe z³o¿y³ swój los w rê-ce
siê w naszej mi³ej OjczyŸnie tej epidemii, nadzieja Boga.
na uwolnienie siê od niej, powoli zamiera i duch
Abraham i Sara, Moj¿esz, trzej m³odzieñcy
odwagi i wiary w Opatrznoœæ Bo¿¹ nas opuszcza.
w piecu ognistym, Daniel w g³êbokiej jamie
W takiej sytuacji dobrze by³oby sobie przypom- z lwami, Dawid znienawidzony przez króla Saula,
prorok Jeremiasz… to ludzie wianieæ, gdzie mo¿na znaleŸæ pociery na przekór otaczaj¹cej ich rzeszenie i wspomo¿enie dla opuszczonych ramion modlitewnych –
czywistoœci.
choæ pewnie nie jest to ³atwy spoMagdalenie – jawnogrzesznicy
sób, ale niemal jedynie skuteczny.
przy³apanej na cudzo³óstwie –
Ÿród³em jest Ksiêga Ksi¹g – Stary
grozi³a œmieræ przez ukamienowanie, zgodnie z prawem ¿ydowi Nowy Testament – w którym moskim… ale sta³o siê inaczej…
¿emy znaleŸæ niezwyk³e bogactwo
tekstów, opowiadaj¹cych, jak to
w obecnoœci Jezusa rzeczywistoœæ
z wielkiego ucisku, sytuacji beznauleg³a zmianie… nikt j¹ nie podziejnych, Bóg wyprowadza³ naród
têpi³ na tyle, by rzuciæ w ni¹ kaIzraela i poszczególne osoby.
mieniem. Wszyscy oddalili siê –
a ona zosta³a ze swym WybawiMo¿na zauwa¿yæ, ¿e niemal od
cielem. Sta³a siê jedn¹ z najwierpocz¹tku, gdy Adam i Ewa znaniejszych uczennic Jezusa i towaleŸli siê w Raju – w Ogrodzie
Eden – cz³owiek znajdowa³ siê
rzyszy³a Mu a¿ na Golgotê.
pomiêdzy szczêœciem a nieszczêŒwiêty Pawe³ doœwiadcza³
œciem: pobyt w Raju w sta³ej obew swoim ¿yciu ró¿nych zrz¹dzeñ
losu – by³ kamienowany, osadzacnoœci twarz¹ w twarz z Bogiem,
Pomoc (Ÿród³o – Wikipedia)
ny w wiêzieniu, musia³ uciekaæ
a potem po sprzeciwieniu siê Jego
przed zamachowcami spuszczany
woli – poza Rajem, w surowej, nieznanej, wrogiej rzeczywistoœci, ale i tu nie byli poz- w koszu przez mury miejskie, wraz z ton¹cym
okrêtem znalaz³ siê w odmêtach morskich uczebawieni opieki Boga – inaczej by nie prze¿yli.
Synowie Adama i Ewy – Kain i Abel – jeden piony jakiejœ deski, ale dop³yn¹³ szczêœliwie z towamyœliwy, drugi rolnik, ten pierwszy o wybuchowym rzyszami do l¹du. Odda³ swoje ¿ycie za wiarê
charakterze, drugi ³agodny – gdy miano z³o¿yæ Bogu w Jezusa, podobnie jak i pozostali aposto³owie –
ofiarê, ka¿dy z³o¿y³ j¹ z tego co móg³ – Kain z wyj¹tkiem œw. Jana, którego zes³ano na wyspê Patz upolowanego zwierzêcia, Abel – z p³odów rolnych. mos i tam do¿y³ sêdziwego wieku, pozostawiaj¹c
Pan spojrza³ ³askawie na ofiarê Abla – ofiary Kaina nam napisan¹ tam Apokalipsê, Ewangeliê i listy.
Na drodze do wspó³czesnoœci towarzysz¹ nam
nie przyj¹³. Gniew i nienawiœæ zrodzi³y siê w sercu
Kaina – zabi³ swego brata Abla, a krew jego wo³a³a œwiêci mêczennicy i wyznawcy, zarówno mê¿czyŸni
o pomstê do niebios. Na domiar z³ego na pytanie jak i kobiety, tak¿e dzieci. S¹ te¿ osoby, które swoim
Boga: gdzie jest twój brat Abel, Kain odrzek³, ¿e zwyczajnym ¿yciem zas³u¿yli na wyniesienie na o³nie jest stró¿em swego brata. W pierwszej chwili nie tarze, jak choæby rodzice Ma³ej Tereni z Lisieux.
Bóg ma dla ka¿dego z nas swoist¹ drogê do œwiêprzyzna³ siê do pope³nionej zbrodni. Bóg nie ukara³
Kaina œmierci¹ – ale te¿ Kain nie zagrza³ nigdzie toœci – która wiedzie czêsto przez trudne chwile.
miejsca, b³¹ka³ siê tu i ówdzie, jednak mia³ Taka jest chwila obecna. Wytrwajmy razem mi³uj¹c
zagwarantowan¹ opiekê Boga – nikt nie móg³ siê wzajemnie, pe³ni wzajemnej ¿yczliwoœci
podnieœæ na niego rêki, mia³ to zagwarantowane w i pomocy s¹siedzkiej i w rodzinie…tych najs³abszych
pocieszajmy…
miastach przez Boga wyznaczonych.
Niech Bóg nas wszystkich b³ogos³awi na ten NoGdy cz³owiek tak nisko upad³, ¿e ¿adna niegodziwoœæ nie by³a mu ju¿ obca – Bóg uprzedzi³ Noego, wy Rok 2021!
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Nadzieja...
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Proszê
Naj³agodniejszy
Nies³ychany
odnajdŸ mnie proszê
odnajdŸ jeszcze bardziej
¯ywy P³omieniu ugaœ rany
siêgnij po wodê
w skale serca twardej

Doliny w Sercu Boga to intymny zapis doœwiadczeñ ¿ycia wewnêtrznego. Wiersze s. Magdaleny od Krzy¿a OCD, karmelitanki bosej
z przemyskiego klasztoru, przypominaj¹
czytelnikowi, ¿e ¿ycie na ziemi nie jest celem
i sensem istnienia cz³owieka.

Niepowstrzymany
Porywisty
obudŸ mnie proszê
obudŸ obietnic¹
jednym spojrzeniem najprzejrzystszym
zagub mnie w Tobie
zatrzyj œlad donik¹d
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* * *
Poœrodku dnia
pieœni¹ jest S³owo
pieœni¹ nad pieœniami
a poœród nocy p³omieniem
ogniem spalaj¹cym
i nie oddzielê dnia od nocy
bo mrok jest œwiat³em
dla Ciebie
i noc jest w Tobie dniem
Noc
Król pos³a³ po mnie noc
ciszê najg³êbszej komnaty

Nieugaszony
barw Po¿arze
zmi³uj siê proszê
nad moj¹ szaroœci¹
zst¹p tu w wyblak³oœæ pustych
[zdarzeñ
spal je Mi³oœci¹
odbuduj Mi³oœci¹

Wszystko co skryte odnajdzie
w œwietle swojego Oblicza
Taki jest mój Ukochany
i taki mój Przyjaciel
córki jerozolimskie

Tylko na fotografiach pozostan¹ skutki
wichury, która
powalia drzewo na grób
œp. Marii Podolskiej, prezes naszego
chóru ,,B³êkitni”.
Zapraszamy
na Mszê œw.
w imieniu obecnego chóru
31 stycznia 2021 r. o godz. 10-tej w intencji œp.
MARII PODOLSKIEJ oraz chórzystów Danuty
i Juliusza Kowal...
Wieczne odpoczywanie racz Im daæ Panie.
red. Na Karmel

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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