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PRZEMYSKI KARMEL

DRODZY PRZYJACIELE
NASZEGO KOŒCIO£A I KLASZTORU

NA  KARMEL

,,¯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”.
Jan Pawe³ II

Wszystkim, którzy oddali swoje ¿ycie Chrystusowi i weszli w szczególn¹ relacjê mi³oœci przez czystoœæ, ubóstwo
i pos³uszeñstwo, a zw³aszcza Siostrom z Zakonu Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmelu oraz Braciom

z Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyœlu wszystkie grupy modlitewne oraz parafianie i przyjaciele Karmelu
sk³adaj¹ najlepsze ¿yczenia nieustannego œwiat³a Bo¿ego S³owa i mocy Chrystusa na ka¿dy dzieñ pos³ugiwania,

by stawaæ siê sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata.

erdecznie zaprasza-
my Was do wspól-
nego prze¿ycia no-
wenny dziewiêcio-

œrodowej przygotowu-
j¹cej nas do uroczysto-
œci œw. Józefa. Od 20 sty-
cznia przez dziewiêæ
kolejnych œród spotyka-
my siê w naszej œwi¹-
tyni o godz. 18.00. Na-
sza Matka œw. Teresa
od Jezusa mawia³a, ¿e
Panu Bogu spodoba³o
siê wys³uchiwaæ Józefa
we wszystkim. Mam prze-
konanie, ¿e bêdzie siê
tak dzia³o w czasie trwa-
j¹cej ju¿ nowenny.

Nie spotykamy siê
jednak, by jedynie pro-
siæ œw. Józefa, ale rów-
nie¿, by odkrywaæ du-
chowe piêkno Opie-
kuna Jezusa, œw. Józefa.
Œwiêtoœci¹ pachnie co-
dziennoœci¹. Wielkoœæ

œw. Józefa nie polega
na tym, ¿e Pan Bóg
kilkukrotnie do niego
przemówi³. Wielkoœæ
Opiekuna Koœcio³a po-
lega na tym, ¿e ka¿d¹
sytuacjê prze¿y³ przy
Bogu uwa¿nie ws³u-
chuj¹c siê w Bo¿e S³o-
wo, Bo¿e pragnienie.

W najnowszym nu-
merze znajdziemy rów-
nie¿ relacje z wielu wy-
darzeñ, które w ostat-
nich tygodniach mia³y
miejsce w naszej œwi¹ty-
ni, znajdziemy równie¿
zaproszenie i wprowa-
dzenie do tego czasu,
który przed nami, a wiêc
do zbli¿aj¹cego siê po-
woli wielkiego postu.
Serdecznie zapraszam
do lektury pisma i do
naszego koœcio³a.

o. Krzysztof Górski OCD

S

Parafianie i sympatycy
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Barokowe za³o¿enie koœcielno-
-klasztorne oo. Karmelitów

Bosych w Przemyœlu, bêd¹c nie-
w¹tpliwie najlepsz¹ realizacj¹ ar-
chitektoniczn¹ na terenie miasta,
posiada niewiele elementów wypo-
sa¿enia pochodz¹cych z XVII wie-
ku, a wiêc reprezentuj¹cych pierw-
sze stulecie bytnoœci zakonników
na tym terenie. Do tej garstki  prze-
dmiotów oprócz wystroju malar-
skiego obu zakrystii oraz obrazu
Przebicie serca œw. Teresy z Avila, po-
chodz¹cego z o³tarza g³ównego
nale¿y piêkny obraz Œw. Józefa
z Dzieci¹tkiem, datowany na
2 po³. XVII w. Umieszczony jest
w g³ównym polu XVIII-wie-
cznego o³tarza bocznego pod tym
samym wezwaniem, stoj¹cego
poœrodku wschodniej nawy koœ-
cio³a. Obraz zosta³ namalowany
farbami olejnymi na podobraziu
p³óciennym i najpewniej by³
zwi¹zany z szerzeniem kultu œw.
Józefa, którego bractwo karme-
lici za³o¿yli przy swoim koœciele
w 1669 r, a papie¿ Klemens ob-
darzy³ je licznymi ³askami i od-
pustami. Analiza stylistyczna obra-
zu sk³ania do wi¹zania go z krê-
giem sztuki w³oskiej, o czym
wspomina tak¿e o. Benignus Wa-
nat w swoim dziele dotycz¹cym
zakonu karmelitów bosych w Pol-
sce. Pierwotnie obraz zas³aniany
by³ drugim, przedstawiaj¹cym za-
œlubiny œw. Józefa z Najœwiêtsza
Maryj¹ Pann¹. W wieku XIX,
kiedy wnêtrze poddano szeroko za-
krojonym zmianom po przejêciu
œwi¹tyni przez koœció³ grecko-
katolicki, obraz przemalowano
i dopiero konserwacja z lat
2000–2004 przeprowadzona przez
Pañstwa Alicjê i Stanis³awa Sêków
przywróci³a jego pierwotne, wy-
sokie walory artystyczno-este-
tyczne.

Przedstawienie z koœcio³a oo.
karmelitów nie jest typowym,
najczêœciej widzianym ujêciem

œwiêtego, gdy¿ pokazuje Józefa
w drodze, prowadz¹cego ma³ego
Jezusa za rêkê. Ukazani s¹ w ca-
³ej postaci, w ujêciu 3/

4
, z prawej

strony. Przewodnikiem jest œw.
Józef, a przy jego prawym boku,
nieco z ty³u, ale na pierwszym
planie idzie kilkuletni Jezus. Po-

staæ Opiekuna nieco pochylona,
z g³ow¹ opuszczon¹ i wzrokiem
utkwionym w Dziecko, które
trzyma za lew¹, uniesion¹ r¹czkê.
W prawej d³oni wyci¹gniêtej do
przodu niesie kwiat lilii. Jezus
intryguj¹co spogl¹da wprost na
widza. W prawej, opuszczonej rê-
ce niesie koszyk z narzêdziami
ciesielskimi. Postaci ubrane s¹
w szaty ze swojej epoki, tj. suk-
nie œci¹gniête w pasie, Józefa
w kolorze liliowo-fioletowym,
Jezusa jasno ró¿owej i okrywa-
j¹cych je p³aszczach – zielonym
œwiêtego i szarob³êkitnym Je-
zusa, zaœ stopy oplataj¹ sanda³y
z rzemieni. Nad id¹cymi unosi
siê w rozœwietlonych ob³okach
go³êbica Ducha œw., zaœ w tle
widzimy rozleg³y pejza¿ z nisk¹
roœlinnoœci¹ w zró¿nicowanej to-
nacji zieleni, przeciêtej ugrowy-
mi p³aszczyznami. Po lewej stro-
nie obrazu wysokie drzewo,

z prawej na skraju bia³a budow-
la, zaœ na horyzoncie ró¿owiej¹ce
niebo.

Nale¿y zwróciæ uwagê na kil-
ka szczegó³ów sceny, które za-
wieraj¹ treœci symboliczne.

Postaci przedstawione s¹
w drodze, w podró¿y, symbo-
lizuj¹cej poszukiwanie praw-
dy, szczêœcia i nieœmiertel-
noœci. Spe³nienie tego wszys-
tkiego dokonuje siê przez wia-
rê w Jezusa i zapatrzenie
w Niego, co widaæ we wzro-
ku Józefa.
Lilia w d³oni œw. Józefa jest
jego atrybutem obok narzê-
dzi ciesielskich niesionych przez
Jezusa w koszyku, a zwi¹za-
nych z wykonywanym przez
Józefa zawodem. Wed³ug tra-
dycji laska Józefa rozkwit³a
na znak, ¿e Bóg aprobuje go
jako mê¿a Maryi i zmieni³a
siê w liliê, która by³a atry-
butem Maryi i symbolem czys-
toœci Józefa.
Postawa Józefa prowadz¹ce-
go ma³ego Jezusa z jednej
strony jest dowodem dob-
roci i troski o Syna Bo¿ego,
si³y jego charakteru oraz wy-
trwa³oœci w obliczu przeciw-
noœci, z drugiej zaœ ukazuje
ogromn¹ pobo¿noœæ i poko-
rê œwiêtego, który staje siê
wzorem dla wiernych.
Wzrok Jezusa skierowany
wprost na widza jest zapro-
szeniem ka¿dego œwiadka
tej sceny do pójœcia w dro-
gê, w codziennoœæ z Jezusem
i Jego Opiekunem.
Drzewo i zielony pejza¿ re-
prezentuje si³y odradzaj¹cej
siê natury, jest symbolem ¿y-
cia we wszystkich jego prze-
jawach, a zw³aszcza triumfu
¿ycia nad œmierci¹.

Œw. Józef jest wiêc pewnym
Przewodnikiem do Nieba, do
Boga, którego Opiekunem sta³
siê tu na ziemi i gdzie doszed³ wy-
pe³niaj¹c swoje codzienne obo-
wi¹zki.

Ma³gorzata Olêdzka

fot. na str. 1 i 2 arch. red.

PRZEWODNIK DO NIEBA

Opis obrazu
œw. Józefa

1.

2.

3.

4.

5.
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LITANIA DO ŒW. JÓZEFA

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.
Œwiêty Józefie, módl siê za nami.
Przes³awny Potomku Dawida, módl siê za nami.
Œwiat³o Patriarchów, módl siê za nami.
Oblubieñcze Bogarodzicy, módl siê za nami.
Przeczysty Stró¿u Dziewicy, módl siê za nami.
¯ywicielu Syna Bo¿ego, módl siê za nami.
Troskliwy Obroñco Chrystusa, módl siê za nami.
G³owo Najœwiêtszej Rodziny, módl siê za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl siê za nami.
Józefie najczystszy, módl siê za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl siê za nami.
Józefie najmê¿niejszy, módl siê za nami.
Józefie najpos³uszniejszy, módl siê za nami.
Józefie najwierniejszy, módl siê za nami.
Zwierciad³o cierpliwoœci, módl siê za nami.
Mi³oœniku ubóstwa, módl siê za nami.
Wzorze pracuj¹cych, módl siê za nami.

Ozdobo ¿ycia rodzinnego, módl siê za nami.
Opiekunie dziewic, módl siê za nami.
Podporo rodzin, módl siê za nami.
Pociecho nieszczêœliwych, módl siê za nami.
Nadziejo chorych, módl siê za nami.
Patronie umieraj¹cych, módl siê za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl siê za nami.
Opiekunie Koœcio³a Œwiêtego, módl siê za nami.

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.

Kap³an: Ustanowi³ go panem domu swego.
Wierni: I zarz¹dc¹ wszystkich posiad³oœci swoich.

MÓDLMY SIÊ: Bo¿e, Ty w niewys³owionej Opa-
trznoœci wybra³eœ œwiêtego Józefa na Oblubieñca
Najœwiêtszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw,
abyœmy oddaj¹c Mu na ziemi czeœæ jako Opie-
kunowi, zas³u¿yli na jego orêdownictwo w Niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podane modlitwy mo¿na od-
mówiæ 3-krotnie w ci¹gu dnia lub
w trzech godzinach po sobie nas-
têpuj¹cych.

Modlitwa:
Œwiêty Józefie, ofiarujê Ci

mi³oœæ Jezusa i Maryi, jak¹ ¿y-
wi¹ ku Tobie. Ofiarujê Ci te¿
uwielbienia, ho³dy wdziêcznoœci
i ofiary, jakie Ci wierni z³o¿yli
przez wieki a¿ do tej chwili; sie-
bie i wszystkich drogich memu
sercu oddajê na zawsze Twej
œwiêtej opiece.

B³agam  Ciê  dla  mi³oœci Boga
 i  Najœwiêtszej  Maryi Panny,
Twej Oblubienicy, racz nam wy-
jednaæ ³askê ostatecznego zba-
wienia i wszystkie ³aski nam po-
trzebne, szczególnie tê wielk¹

³askê... Pospiesz mi na ratunek
œw. Patriarcho i pociesz mnie
w mym strapieniu. O œw. Józe-
fie, Przyjacielu Serca Jezusa, wy-
s³uchaj mnie.

Ojcze nasz...; Zdrowaœ
Maryjo...; Chwa³a Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiarujê
Ci Przenajœwiêtsz¹ Krew, Serce,
Oblicze Twego Jednorodzonego
Syna,  wszystkie cnoty i zas³ugi
Matki Najœwiêtszej i Jej Prze-
czystego Oblubieñca œw. Józefa
oraz wszystkie skarby Koœcio³a
œwiêtego na wyjednanie ³aski nam
potrzebnej, szczególnie tej...

O Józefie, ratuj nas! W ¿yciu,
œmierci, w ka¿dy czas!

opr. str. Alicja K. OCDS

TELEGRAM DO ŒW. JÓZEFA W NAG£EJ POTRZEBIE
CZYLI TRIDUUM ODPRAWIANE W JEDNYM DNIU

DLA WYB£AGANIA SZYBKIEGO RATUNKU
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ochany œw. Józefie, tak trud-
no mi wyraziæ moj¹ wdziêcz-

noœæ za tyle lat Twojej opieki
w moim ¿yciu. Nie doœwiadczy-
³am wprawdzie spektakularnego
cudu, ale mogê nazywaæ Ciebie
patronem mojej codziennoœci.
Trudno nawet okreœliæ, kiedy
sta³eœ mi siê tak bliski, ¿e a¿
niezast¹piony w moim codzien-
nym ¿yciu. Pierwsz¹ osob¹, która
pokaza³a mi Ciebie by³a moja bab-
cia, która nosi³a Twoje piêkne imiê.
Babcia Józia niewiele mówi³a, ale
zawsze by³a w domu, gotowa do
pomocy, nigdy nie narzeka³a, zaw-
sze by³a zajêta prac¹ i nie mówi³a
Ÿle o innych.

W moim koœciele by³a piêkna fi-
gura, która przedstawia³a Ciebie
jako m³odego mê¿czyznê z Dzieci¹-
tkiem na rêku. Zawsze w marcu
chodzi³o siê na Nowenny ku Two-
jej czci. Odkrywaj¹c Pismo Œwiête
zafascynowa³am siê Tob¹, jako
cz³owiekiem milczenia. Przecie¿
tam nie ma ani jednego Twojego
s³owa, a ja tak du¿o zawsze mó-
wi³am.

Pamiêtam, ¿e bardzo mnie de-
nerwowa³o, kiedy ludzie w kolê-
dzie œpiewali, ¿e by³eœ stary jako
m¹¿ Maryi. Mój œw. Józef by³ mê¿-
czyzn¹ piêknym i w sile wieku,
którego Bóg wybra³, by niós³ tru-
dy utrzymania rodziny i wycho-
wania syna. To Ty doprowadzi³eœ
mnie do przyjaŸni z Maryj¹,
Twoj¹ ma³¿onk¹. Przez Ciebie
odkry³am wartoœæ Nazaretu, ¿ycia
ma³¿eñskiego i rodzinnego. Mówi
siê: „przez Maryjê do Jezusa”, a ja
mogê powiedzieæ, ¿e moja droga
do Maryi by³a poprzez przyjaŸñ
z Tob¹. To przez Ciebie odkry-
³am, ¿e modl¹c siê do Ciebie an-
ga¿ujê Maryjê i Jezusa w moje
sprawy, bo przecie¿ jesteœcie Ro-
dzin¹. Jednak œw. Józefie Twoja
obecnoœæ w moim ¿yciu nigdy nie
przes³oni³a mi Jezusa. Zawsze sta-
³eœ w cieniu, gotowy do pomocy.

Za³atwia³eœ mi tak ró¿ne rzeczy
i tylko ja wiedzia³am o Twojej inter-
wencji. Od kiedy powierzy³am
Tobie finanse mojej rodziny, nigdy
niczego nie brakuje, choæ by³y mo-

menty kryzysowe i ja ju¿ w¹tpi-
³am, ¿e bêdzie lepiej. Wystarcza³y
jednak westchnienia z mojej stro-
ny w Twoim kierunku. Nadzieja
wraca³a i pieni¹dze siê znajdowa³y
(przys³a³eœ klienta do mê¿a al-
bo znalaz³a siê praca dla mnie).
W obecnych czasach ktoœ by mnie
mo¿e wyœmia³, ¿e co to za pie-
ni¹dze, które ledwo starcza³y na
¿ycie, ale w³aœnie Tobie zawdziê-
czam oczy wra¿liwe na codzienne
cuda, które zdarza³y siê w moim
¿yciu. Twoja wiernoœæ w przyjaŸni
jest tak cudowna, ¿e ¿adne spra-
wy nie s¹ b³ahe. Tyle razy za³at-
wi³eœ mi pogodê, potrzebn¹ do
ró¿nych prac, ale te¿ uczy³eœ mi
dziêkowaæ za deszcz, choæ nie by³
mi na rêkê. Nauczy³eœ mnie zga-
dzaæ siê z wol¹ Bo¿¹.

Wiem, ¿e w ostatnim czasie,
gdy umiera³ mój m¹¿, Ty by³eœ
przy nim, przecie¿ jesteœ patro-
nem dobrej œmierci. Teraz obaj
opiekujecie siê mn¹, bo zosta³am

ŒWIÊTY JÓZEF
PATRONEM CODZIENNOŒCI

List do mojego przyjaciela œw. Józefa

k

sama, ale nie czujê siê samotna.
¯eby opisaæ wszystkie sprawy, któ-
re Tobie zawdziêczam, ten list
musia³by byæ bardzo d³ugi. Tak
na koniec, dopiero teraz odkry-
³am, ¿e mój m¹¿ tak bardzo by³
podobny do Ciebie.

Twoja czcicielka

PS. Dziêki zakupionej wiele lat
temu w Czêstochowie figurce,
w której otaczasz p³aszczem – jak-
by kapliczk¹ – Maryjê i Dzieci¹-
tko, lepiej zrozumia³am Twoj¹ rolê
opiekuna Œwiêtej Rodziny. Moja
figurka do dziœ „wêdruje” do
osób, które bardzo potrzebuj¹ Two-
jej pomocy, a jej kopie, wykonane
przez nasze siostry karmelitanki,
znalaz³y siê w wielu przemyskich
rodzinach.

Obraz z klasztoru karmelitanek bo-
sych w Dietwie na S³owacji

Masz problem, z którym
sobie nie radzisz?
Nie masz pomys³u, jak

rozwi¹zaæ trudn¹ sytuacjê?
Oddaj to wszystko œw.

Józefowi.
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wiêto Ofiarowania Pañskie-
go obchodzone liturgicznie

2 lutego jest jednym
z najstarszych œwi¹t chrzeœ-
cijañskich. Znane by³o
ju¿ w IV wieku w Jerozoli-
mie. W liturgii rzymskiej
na sta³e pojawi³o siê
w VII wieku. Przed
1969 rokiem na Zacho-
dzie znane by³o jako
Œwiêto Oczyszczenia
Najœwiêtszej Maryi
Panny.

Zgodnie z Prawem Moj¿eszo-
wym ka¿de dziecko pierworod-
ne p³ci mêskiej mia³o byæ poœ-
wiêcone Panu. Gdy wiêc kobieta
urodzi³a syna przez 40 dni uwa-
¿ana by³a za rytualnie nieczyst¹
(Kp³ 12, 1-8) – dopiero po up³y-
wie tego czasu mog³a wejœæ do
œwi¹tyni i z³o¿yæ ofiarê stosown¹
do zamo¿noœci (para, go³êbi, lub
synogarlic), która by³a swoistym
„wykupem” pierworodnego sy-
na ofiarowanego Panu. By³o to
nawi¹zaniem do wyzwolenia ¯y-
dów z niewoli egipskiej i oca-
lenia ich przed ostatni¹ plag¹
(Wj 12, 29-30).

Po soborze Watykañskim II
zmieniono jego nazwê na Œwiê-
to Ofiarowania Pañskiego –
¿eby ukazaæ chrystocentryczne
znaczenie tego œwiêta. Œwiêty
Jan Pawe³ II w 1997 r. ustanowi³
w³aœnie dzieñ 2 lutego tak¿e
Œwiatowym Dniem ¯ycia Kon-
sekrowanego. To w³aœnie osoby
konsekrowane: kap³ani, siostry
i bracia zakonni przychodz¹
w ten dzieñ do œwi¹tyni na wzór
Maryi i Józefa, by ponowiæ swo-
je ofiarowanie Bogu i przy-
pomnieæ sobie i wspólnocie Koœ-
cio³a, ¿e w tajemnicy konsek-
racji Bogu staj¹ siê „¯YWYM

ZNAKIEM DÓBR PRZYSZ£EGO

ZMARTWYCHWSTANIA” (VC 111).
Dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia
konsekrowanego trzeba podkre-

œliæ trzy bar-dzo wa¿ne jego
elementy, które s¹

drogowskazem na drodze wiary:
mi³oœæ, wiernoœæ i jednoœæ.

MI£OŒÆ. ¯ycie zakonne zro-
dzi³o siê z mi³oœci Bo¿ej i do mi-
³oœci zosta³o powo³ane. Je-
go miejsce w Koœciele i œwiecie
dobrze odczyta³a œw. Teresa od
Dzieci¹tka Jezus, karmelitanka
bosa, która po d³ugich poszuki-
waniach sensu swojego powo³a-
nia, zawo³a³a: w sercu Koœcio³a,
mej matki bêdê mi³oœci¹.

Byæ mi³oœci¹ w sercu Koœcio³a
to uobecniaæ Bo¿¹ mi³oœæ po-
œród dzisiejszego œwiata.

W dzisiejszym œwiecie, gdy
znaki Bo¿ej obecnoœci coraz bar-
dziej s¹ zamazywane, gdy s³y-
szymy, ¿e wiara to sprawa prywat-
na, gdy jesteœmy œwiadkami
szerz¹cej siê tzw. „kultury tym-
czasowoœci”, osoby konsekro-
wane œwiadectwem swego rados-
nego ¿ycia maj¹ pokazywaæ, ¿e
w Chrystusie mo¿na odnaleŸæ
mi³oœæ prawdziw¹, wiern¹, cier-
pliw¹ i wytrwa³¹; mi³oœæ, która
nie koñczy siê przy pierwszym
zderzeniu z przeciwnoœciami.
W ten sposób ¿ycie osób konse-
krowanych staje siê praktycz-
nym komentarzem Ewange-
lii w codziennoœci dzisiejszego
œwiata.

WIERNOŒÆ. ¯ycie osób kon-
sekrowanych JEST „INTEGRALN¥

CZÊŒCI¥ ¯YCIA KOŒCIO£A, STA-
NOWI BOWIEM DLA NIEGO CENNY

BODZIEC DO CORAZ WIÊKSZEJ

WIERNOŒCI EWANGELII” (VC 3).
W dzisiejszym œwiecie
prze¿ywamy ogromny
kryzys wiernoœci. Doœ-
wiadczamy trudnoœci
w realizacji zobowi¹-
zañ p³yn¹cych z sakra-
mentu ma³¿eñstwa, kap-
³añstwa, czy œlubowanych
rad ewangelicznych.
Osoby konsekrowane od
samego pocz¹tku przyj-
muj¹ za styl swojego
¿ycia naœladowanie wier-

nej mi³oœci Chrystusa. Wiernoœæ
wobec Jego s³owa rodzi postawê
wiernoœci i s³u¿by wobec ka¿de-
go cz³owieka, zw³aszcza tego naj-
bardziej opuszczonego i wyrzu-
conego na margines ¿ycia spo³e-
cznego.

JEDNOŒÆ. Wierna mi³oœæ staje
siê matk¹ i szko³¹ jednoœci. Do-
œwiadczenie mi³oœci Boga pro-
wadzi w konsekwencji do mi³o-
œci i s³u¿by wobec ka¿dego cz³o-
wieka. Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: przykazanie nowe dajê
wam byœcie siê wzajemnie mi-
³owali, jak ja was umi³owa³em.
W ten sposób tworzy siê wspól-
nota i w ten sposób powstaje ro-
dzina.

Wyzwaniem naszych czasów
jest dla Koœcio³a doœwiadczenie
podzia³ów: ma³¿eñskich, rodzin-
nych, spo³ecznych i narodowych.
Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy
jest brak zaufania w relacjach
miêdzyludzkich, dystans i lêk przed
trwa³ymi decyzjami i zobowi¹-
zaniami. Na tym tle powo³anie
do ¿ycia konsekrowanego jawi
siê jako zaproszenie do budowa-
nia nowej cywilizacji jednoœci,
opartej na wzajemnej mi³oœci,
której podstaw¹ winny staæ siê
s³owa z modlitwy arcykap³añ-
skiej Jezusa – aby byli jedno. 
„W TEN SPOSÓB UKAZUJE

ŒWIÊTO OFIAROWANIA PAÑSKIEGO /

/ MATKI BO¯EJ GROMNICZNEJ /

/ DZIEÑ ¯YCIA KONSEKROWANEGO

Œ

�
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ONO LUDZIOM ZARÓWNO
PIÊKNO BRATERSKIEJ KO-
MUNII, JAK I KONKRETNE
DROGI DO NIEJ. OSOBY
KONSEKROWANE BOWIEM
¯YJ¥ «DLA» BOGA I «Z»
BOGA, I W£AŒNIE DLATE-
GO MOG¥ ŒWIADCZYÆ
O MOCY £ASKI, KTÓRA
PRZYNOSI POJEDNANIE
I NISZCZY MECHANIZMY
PRZECIWNE JEDNOŒCI,
OBECNE W SERCU CZ£O-
WIEKA I W RELACJACH
SPO£ECZNYCH”(VC 41).

¯ycie konsekrowane jest wiêc
odpowiedzi¹ Boga na wo³anie
podzielonego i coraz bardziej roz-
dartego wojnami œwiata, który jak
nigdy dot¹d potrzebuje jednoœci.

Dziêkuj¹c Bogu za dar obecnoœci
osób konsekrowanych prosimy dziœ,
by dobry Bóg nape³ni³ Ich serca
niezachwian¹ pewnoœci¹, ¿e zosta³y
wybrane, aby kochaæ, wielbiæ Boga
i s³u¿yæ ludziom. Niech pozwoli Im
za¿yæ swojej przyjaŸni, pomaga
przezwyciê¿aæ chwile trudnoœci i pod-
nosiæ siê po upadkach. Niech da Im
odwagê podejmowania wyzwañ
naszych czasów i ³askê ukazywania
ludziom dobroci i cz³owieczeñstwa
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystu-
sa, a Maryja Matka Nasza niech Ich
os³ania p³aszczem swej opieki i w swe
opiekuñcze d³onie weŸmie wszystkie
Ich sprawy.

Jako odpowiedzialni wierni pro-
simy w to szczególne œwiêto w inten-
cji nowych i gorliwych powo³añ do
¿ycia kap³añskiego i konsekrowa-
nego, aby nie zabrak³o w œwiecie
ZWIASTUNÓW BO¯EJ MI£OŒCI.
S³owami pieœni  Pani Zofii
Jab³eckiej z Parafialnego
Oddzia³u Akcji Katolickiej przy
Karmelu modlimy siê:

„ Zdrowaœ Maryjo, Ty pe³na
³aski od Ciebie bij¹ cnót wszelkich
blaski

Niepokalana, Jutrzenko œliczna,
Gwiazdo Zaranna, Panno
Gromniczna.

Ty wed³ug Prawa Moj¿eszowego
ofiarowa³aœ Syna swojego

Na Symeona starego rêce
Wszechmog¹cemu w kornej podziêce.

Syn Twój Maryjo „Œwiat³oœci¹
Œwiata”, w Nim dobro, prawda
z ³ask¹ siê splata.

Œwiat³o mi³oœci w sercach roz-
nieca, Jego symbolem p³on¹ca
œwieca.

Ona rozprasza fa³szu ciemnoœci
i mroki nieszczêœæ i nieprawoœci.

Jezus – to Koœció³, œwiata
Stworzyciel, a dla nas ludzi – Bóg
Odkupiciel”.

Anna Potocka Prezes POAK

* (VC – Vita Consecrata – adhortacja
apostolska Œwiêtego Jana Paw³a II)

ŒWIÊTO
OFIAROWANIA
PAÑSKIEGO...

dokoñczenie ze str. 5

Niekiedy ciœnie siê
na usta refleksja:

Panie Bo¿e, dziêki Ci,
¿e uraczasz nasze oczy takimi
piêknymi zjawiskami przyrody
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eszcze kilka dni temu prze-
¿ywaliœmy tajemnie przyjœ-

cia Boga na œwiat, a ju¿ co-
raz bli¿ej zbli¿amy siê do ce-
lebrowania w liturgii innego,
fundamentalnego dla Koœcio-
³a, naszej wiary i naszych lo-
sów wydarzenia, czyli Mêki
i Zmartwychwstania Pana na-
szego Jezusa Chrystusa.

Okresem, który ma nas do te-
go dobrze przygotowaæ jest pow-
szechnie znany czterdziestodnio-
wy czas Wielkiego Postu.

G³ówne przes³anie tego okre-
su koncentruje siê na duchowym
przygotowaniu chrzeœcijan do god-
nego prze¿ywania œwi¹t Zmar-
twychwstania Pañskiego, najwiêk-
szych œwi¹t chrzeœcijañstwa.

S¹ to najwa¿niejsze œwiêta (zwa-
ne te¿ paschalnymi), dlatego by
móc je nale¿ycie prze¿yæ domaga-
j¹ siê specjalnego przygotowania.

Wielu ludzi chc¹c dobrze
zrealizowaæ ten czas podejmuje
praktyki pokutne zwi¹zane z pró-
b¹ podejmowania ró¿norakich
wyrzeczeñ wszak ju¿ sama Biblia
zachêca nas do poszczenia, mo-
dlitwy i ja³mu¿ny.

Dobrze by by³o jednak, aby
skupiæ siê przede wszystkim na
wewnêtrznym aspekcie prze¿ywa-
nia tego okresu. Jest to przede
wszystkim czas duchowego przy-
gotowania wnêtrza (w jêzyku bi-
blijnym: serca) cz³owieka, któ-
remu towarzysz¹ zewnêtrze prze-
jawy i pewne gesty.

W Ksiêdze proroka Joela czy-
tamy; Tak mówi Pan: Nawróæcie
siê do mnie ca³ym swym sercem,
przez post i p³acz i lament. Roz-
dzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty! Nawróæcie siê do Pana Boga
waszego! On bowiem jest ³aska-
wy, mi³osierny, nieskory do gniewu
i wielki w ³askawoœci, a lituje siê na

widok niedoli (fragment ten czyta-
ny jest tak¿e w czasie liturgii s³o-
wa w na rozpoczêcie wielkiego
postu, czyli w œrodê popielcow¹).

Koœció³ nazywa ow¹ przemia-
nê metanoj¹, czyli trwalszym
przylgniêciem do Boga, nawró-
ceniem serca cz³owieka ku Nie-
mu oraz pojednanie z bliŸnimi,
wyra¿one w:

– wiêkszym zas³uchaniu siê
w S³owie Bo¿ym,

– udzia³ w rekolekcjach para-
fialnych,

– wiêkszym skupieniu siê na
modlitwie, zarówno prywat-
nej jak i wspólnotowej,

– wykazaniu wiêkszej wra¿liwo-
œci na potrzeby innych,

– korzystaniu z sakramentu
pokuty i pojednania,

– uczestnictwie w ró¿nych æwi-
czeniach wielkopostnych, na
przyk³ad w nabo¿eñstwach
wielkopostnych (gorzkie ¿ale,
droga krzy¿owa), lub podej-
mowaniu pewnych szczegól-
nych postanowieñ maj¹cych
wykazaæ bezinteresownoœæ,
szlachetnoœæ serca, uœmiech
i ¿yczliwoœæ w stosunku do
innych.

– wiêkszej wstrzemiêrzliwoœci
w jedzeniu i piciu

– unikaniu zbytecznego rozpro-
szenia w postaci np. hucz-
nych zabaw.

Stoj¹c u progu Wielkiego Postu
zachêcajmy siê do dobrego prze-
¿ycia tego czasu ³aski, który ko-
lejny raz w naszym ¿yciu daje nam
Pan.

Myœlê ¿e ¿yj¹c na tej ziemi nig-
dy do koñca nie pojmiemy jak
wielk¹ mi³oœci¹ darzy nas Bóg,
jak wielk¹ zap³aci³ za nas cenê.

Prze¿ywaj¹c z wiar¹ wielko-
postne nabo¿eñstwa proœmy Go,
aby pozwoli³ nam tej mi³oœci doœ-
wiadczyæ i zbli¿yæ siê do niej.

Mo¿e bêdzie to, tak¿e dla nas
sposobnoœæ, aby okazaæ bliŸnie-
mu jakiœ gest mi³osierdzia, na-
œladuj¹c konkretne postawy np.
z drogi krzy¿owej Pana, jak Szy-
mon z Cyreny, a zw³aszcza Wero-
nika. Albo wytrwamy pod krzy-
¿em jak Maryja i Jan lub po-
niesiemy w³asny krzy¿ jak Jezus
i w ³¹cznoœci z Nim. Nie u¿alaj¹c
siê nad sob¹ i w³asnym losem,
jak czêsto lubimy czyniæ, gdy do-
œwiadczaj¹ nas jakieœ trudnoœci
b¹dŸ przeciwnoœci.

Niech to bêdzie dla nas wszyst-
kich czas wielce owocny, tak
abyœmy umocnieni i odnowieni
na duchu weszli w prze¿ywanie
tajemnicy Mêki Œmierci i Zmar-
twychwstania naszego Pana.

Ju¿ dzisiaj uwra¿liwiajmy siê
na dobre jego prze¿ycie, tak¿e
na obecnoœæ w czasie liturgii (oczy-
wiœcie w miarê mo¿liwoœci w zwi¹-
zku z pandemi¹).

Proœmy Pana, abyœmy dobrze
prze¿ywszy zbli¿aj¹cy siê czas
z wiar¹ równie¿ prze¿yli nastê-
puj¹ce po nim wydarzenia Tri-
duum Paschalnego, dni:

– Wielkiego Czwartku –
mszy Wieczerzy Pañskiej,
ustanowienia Sakramentów
Eucharystii i Kap³añstwa,

– Wielkiego Pi¹tku – wyda-
rzenie mêki i œmierci na-
szego Zbawiciela,

– ciszy i oczekiwania Wiel-
kiej Soboty, Wigilia Pa-
schalna,

– w koñcu radoœci i nadziei p³y-
n¹cej z faktu Zmartwych-
wstania Pana.

¯yczmy sobie, aby tegoroczny
Wielki Post by³ dla nas czasem ³aski,
nawrócenia i przemiany serc.

O. MAREK
ŒLEZIAK OCD

J

JAK PRZE¯YÆ
WIELKI POST

Chrystus przy kolumnie, Caravaggio
1598 olej na p³ótnie, 40×106 cm, Palaz-
zo Camuccini
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III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Aby Pan b³ogos³awi³ biskupów i ksiê¿y naszej archi-

diecezji.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinow-
skiego

O dary Ducha Œwiêtego i dojrza³¹ wiarê dla m³o-
dzie¿y przygotowuj¹cej siê w naszej parafii do sakra-
mentu bierzmowania i I komunii œwiêtej.

Intencje
¯ywego Ró¿añca

na luty

Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby

by³y chronione przez spo³eczeñstwo, a ich cierpienia by³y
dostrzegane i wys³uchiwane.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O si³y i niegasn¹cy entuzjazm dla osób konse-

krowanych – szczególnie dla sióstr i braci pos³uguj¹cych
w naszej parafii.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O ochronê ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci.

MMMMM I S Y J N EI S Y J N EI S Y J N EI S Y J N EI S Y J N E
DDDDD R O G IR O G IR O G IR O G IR O G I  K K K K K R Z YR Z YR Z YR Z YR Z Y ¯̄̄̄̄O W EO W EO W EO W EO W E ,

które bêd¹ odprawiane
w ka¿dy wtorek Wielkiego Postu

o godz. 17:15

W WIELKIM POŒCIE W NASZYM KOŒCIELE:

ZAPRASZAMY TE  ̄ NA

ŒRODA
POPIELCOWA –

17.II.
MSZE ŒW. GODZ.
700; 1130; 1800

GORZKIE ¯ALE
– NIEDZIELE

WIELKIEGO POSTU
GODZ. 1600

DROGA
KRZY ŌWA:
W PI¥TKI

O GODZ. 1715

A DLA DZIECI
O GODZ. 1630

INTENCJA
Przy pomocy ³aski Bo¿ej przy-

stêpujemy do rozwa¿ania mêki
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ofiarowaæ j¹ bêdziemy Ojcu
niebieskiemu na czeœæ i chwa³ê
Jego Boskiego Majestatu, pokornie
Mu dziêkuj¹c za wielk¹ i nie-
pojêt¹ mi³oœæ ku rodzajowi ludz-
kiemu, i¿ raczy³ zes³aæ Syna swe-
go, aby za nas wycierpia³ okrutne
mêki i œmieræ podj¹³ krzy¿ow¹.
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Kolêda: Dzisiaj w Betlejem

Anio³: Witamy wszystkich serdecznie, d³ugo mówiæ nie bêdziemy.
ale ¿eby by³o bezpiecznie, dziœ w koœciele kolêdowaæ zostaniemy.

Król: Od kilku lat kolêdujemy jako mali misjonarze, swoje serca dajemy
Jezusowi – naszemu Panu w darze.

Dziecko PDMD: Dlatego jest nam przykro i smutno w tym roku,
bo nie mo¿emy kolêdowaæ, tak jak zawsze do zmroku.
Nie mo¿emy od domu do domu wêdrowaæ, by trud kolêdowania
swym rówieœnikom ofiarowaæ.

Maryja: A na nasz¹ pomoc w tym roku czekaj¹ maasajskie dzieci
s¹ g³odne, bez wody, s³oñce im bardzo mocno œwieci.
Czêsto choruj¹, bo woda jest brudna, praca misjonarzy jest tam
bardzo trudna.

Józef: Nie mog¹ siê uczyæ tak jak my, nawet zdalnie ich sytuacja
naprawdê wygl¹da fatalnie.
W Tanzanii i Kenii do szko³y droga daleka, ale jak tu iœæ bez
kromki chleba, bez kubka mleka.

Dziecko maasajskie: Staniemy zaraz ze skarbonk¹ na koñcu koœcio³a.
I prosimy, otwórzcie serca swoje – Pan do Was dziœ wo³a.
Potrz¹sanie skarbonki...

Anio³: Wszystkim ¿yczymy du¿o zdrowia i ³ask wiele, wszystkim, któ-
rzy siê modl¹ dzisiaj z nami w tym koœciele.

s. Dorota Burczyk

o roku uczniowie ze Szko³y
Podstawowej nr 11 pod opiek¹

katechetki, s. Doroty wyruszaj¹
jako kolêdnicy misyjni. Wêdruj¹
od domu do domu zbieraj¹c pie-
ni¹¿ki dla swoich rówieœników
zamieszkuj¹cych najbiedniejsze
kraje œwiata.

W ubieg³ym roku z naszej para-
fii wyruszy³o a¿ 26 grup. Niestety
w tym roku ze wzglêdu na zaist-
nia³¹ sytuacjê epidemiologiczn¹
dzieci nie mog³y tradycyjnie wê-

KOLÊDNICY
MISYJNI

C

drowaæ. Jednak aby podtrzymaæ
tradycjê jedna grupa ma³ych mi-
sjonarzy postanowi³a kolêdowaæ
w koœciele. Dzieci w tym roku zbie-
ra³y pieni¹dze dla swoich masaj-
skich rówieœników zamieszkuj¹-
cych tereny Tanzanii i Kenii.
W naszej parafii uda³o siê zebraæ
a¿ 3.500 z³. Wszystkie fundusze
zosta³y przekazane na konto Pa-
pieskiego Dzie³a Misyjnego Dzie-
ci które trafi¹ w rêce najubo¿-
szych.

Anna Sienkiewicz
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sobotê 9 stycznia b.r. odby³o
siê spotkanie „op³atkowe” prze-

myskiej Wspólnoty Œwieckiego Za-
konu Karmelitów Bosych. Roz-
poczê³o siê Jutrzni¹, po której

nasz asystent o. Krzysztof Górski
wyg³osi³ konferencjê nt. Tajemnicy
Bo¿ego Narodzenia, która wprowa-
dzi³a nas w atmosferê œwi¹t. Mó-
wi³, przypominaj¹c nam, ¿e nie ma-

OP£ATEK INNY NI  ̄ ZAWSZE

w

my wspominaæ Bo¿ego Narodze-
nia jako pami¹tki, lecz prze¿ywaæ
tajemnicê Bo¿ego Narodzenia, roz-
wa¿aj¹c odwieczn¹ tajemnicê zro-
dzenia Syna przez Ojca. Bóg przy-
chodzi do cz³owieka jako niemo-
wlê i pozwala po³o¿yæ siê w ¿³o-
bie (nie s¹ to warunki dla dziec-
ka). Adoruj¹c ¿³óbek uczmy siê
przyjêcia Boga w swoim grzechu,
s³aboœci w „¿³obach” naszych serc.
Ojciec zwróci³ nasz¹ uwagê na
wiarê Mêdrców, którzy w niemo-
wlêciu po³o¿onym w ¿³obie, na
pewno nie w królewskich szatach,
rozpoznali Boga. Pan Jezus jako
cz³owiek przychodzi nad Jordan
staj¹c w kolejce z grzesznikami
nie po to by siê oczyœciæ, ale przy-
j¹æ nasz grzech na siebie i zanieœæ
go na Kalwariê. Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia rozpoczyna siê proces
naszego zbawienia. Po konferencji
adorowaliœmy Dzieci¹tko w ¿³ób-
ku kolêduj¹c i rozwa¿aj¹c teksty
dwunastu tajemnic „Drogi Be-
tlejemskiej”, któr¹ wielu z nas mod-
li³o siê po raz pierwszy. Na za-
koñczenie Adoracji ka¿dy wylo-
sowa³ patrona na ten rok.

Spotkanie zakoñczy³a wspólna
Eucharystia, podczas której dziê-
kowaliœmy Bogu, ¿e chocia¿ w ta-
ki sposób da³ nam prze¿ywaæ we
Wspólnocie radoœæ Bo¿ego Na-
rodzenia.

El¿bieta Gerula OCDS

Miecz zaœ Ducha, to jest
s³owo Bo¿e (por. Ef 6, 17)
niech przebywa obficie
(por. Kol 3, 16) w ustach
i sercach waszych (por.
Rz 10, 8). [Regu³a]

„Przykazanie mi³oœci bliŸniego musimy
odnieœæ do wszystkich. Mniejsza z tym, czy
wierz¹ czy nie wierz¹, czy nas kochaj¹ czy
nie. Wszyscy maj¹ prawo do naszej mi³oœci”.

(Druga kromka chleba)
Stefan Kardyna³ Wyszyñski

PATRON

WSPÓLNOTY
NA 2021 ROK

ŒW. JAN

APOSTO£

DAJÊ TOBIE
W TYM ROKU,
W TYM ROKU WIELK¥
UFNOŒÆ W DARZE
PRZYJM MARYJÊ JAK JÓZEF,
JAK JÓZEF ONA CI POMO¯E ...
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i³y goœæ jest zawsze oczekiwany, zw³aszcza, gdy
z odwiedzinami wi¹¿e siê obdarowanie i to nie

takie materialne, ale sp³ywaj¹ce z samego nieba.
Z takim obdarowaniem zawita³ do naszej ochronki
Goœæ w sobotnie popo³udnie, przy ³adnej zimo-
wej pogodzie, jak to rzadko siê zdarza w ostatnim
czasie. Ojciec Przeor Krzysztof przyniós³ nam kolê-
dowe b³ogos³awieñstwo, które razem z modlitw¹
i kadzidlanym dymem wype³ni³o nasze skromne,
ochronkowe pomieszczenia, oczekuj¹ce na powrót
dzieci po koñcz¹cych siê nied³ugo feriach zimo-
wych. Pozostali „Trzej Królowie” – Ojcowie
Karmelici z s¹siedztwa – „inn¹ drog¹” dotarli do
domu prowincjalnego sióstr s³u¿ebniczek, aby do-
pe³niæ kolêdowego spotkania. Jeszcze choinki siê
jarzy³y, wiêc przy wspólnym stole nie mog³o zabrak-
n¹æ radosnego œpiewu kolêd i rekreacyjnych roz-
mów z ró¿nymi pomys³ami, z których siê zrodzi³
nawet plan niedzielnego kuligu. Pogoda zaczeka³a

RADOSNE ODWIEDZINY
z odwil¿¹, wiêc pomys³ nie by³ tylko fantazj¹. Ale
zanim by³ kulig … inn¹ radoœæ w przed³u¿eniu ko-
lêdowej wizyty wnios³a do naszego domu sama
Maryja w znaku Uœmiechniêtej Pani z Lisieux. Roz-
œwietlona nasza kaplica jeszcze bardziej pojaœnia³a,
gdy Ojciec Przeor ustawi³ na przygotowanym miej-
scu Piêkn¹ Bia³¹ Postaæ. A sk¹d¿e nam to, ¿e Matka
naszego Pana przychodzi … Powitana wdziêczny-
mi sercami swoich s³u¿ebniczek przed³u¿y³a u nas
swoj¹ goœcinê na ca³y tydzieñ, aby z Jej otwartych
d³oni ka¿da mog³a czerpaæ ³aski, jakich potrzebuje
dla siebie i dla innych.

Maryjo – jakim powitaæ Ciê s³owem? / Jak Ciê
najpiêkniej ugoœciæ? / Tak dobrze, ¿e patrzeæ mo¿emy
/ na czysty promyk radoœci; / na uœmiech Twój
nieskalany / pe³en pokoju i œwiat³a / gdy œwiat jest
smutkiem znêkany / zrozumiesz go, boœ Matka.

Niech uœmiech Twój wci¹¿ uzdrawia / tych, co
w cierpieniu siê gubi¹. / Tak wiele dziœ Twoich dzieci
/ uœmiechu pragnie – jak cudu.

s. Krystyna

M

rwaj¹c w radoœci Bo¿ego Narodzenia, 11 sty-
cznia 2021 roku, wspólnota sióstr michalitek

w Przemyœlu, przy ulicy Basztowej, prze¿ywa³a
wizytê duszpastersk¹, „Kolêdê”. Ojciec Przeor
Krzysztof Górski wraz ze Wspó³braæmi nawiedzi³
nasz dom.  Przygotowanie do kolêdy przebiega³o
w dwóch wymiarach, duchowym i zewnêtrznym.
Siostry przygotowa³y swoje serca i pomieszczenia
domu, na dar tego obrzêdu. W przygotowaniu du-
chowym towarzyszy³a nam Matka Bo¿a Uœmiechu,
przywieziona z Lisieux, któr¹ Ojcowie Karmelici
u¿yczyli do szopki w naszej kaplicy. By³o to
piêkne i g³êbokie spotkanie, adorowanie Bo¿ej
Dzieciny przez Serce Maryi.

Czas kolêdy rozpocz¹³ siê w naszej kaplicy
odmówieniem piêknej i bogatej w treœæ modlitwy
o b³ogos³awieñstwo dla domu, mieszkañców oraz
dzieci m³odzie¿y przybywaj¹cej do oratorium. Przy

KOLÊDUJMY MA£EMU,
WIZYTA U SIÓSTR MICHALITEK

radosnym œpiewie kolêd wszyscy udali siê w ,,ko-
lêdow¹ Pielgrzymkê” do pokoi, sal i pomieszczeñ
domu oraz oratorium. Obrzêd pokropienia wod¹
œwiêcon¹ i okadzenia da³ nam pewnoœæ, ¿e nasze

miejsca modlitwy, pracy i odpoczynku s¹ na-
znaczone Bo¿ym b³ogos³awieñstwem i obecnoœci¹
Ducha Œwiêtego. Jak to przy okazji kolêdy bywa,
druga czêœæ kolêdowania mia³a miejsce przy wspól-
nym stole.

 W ca³ym domu rozbrzmiewa³y piêkne, polskie
kolêdy przy wtórze skrzypiec i gitary.

W czasie kolêdowania nie zabrak³o rozmów i dzie-
lenia siê dobrymi pomys³ami na przysz³oœæ. Dziê-
kujemy Ojcu Przeorowi Krzysztofowi, o. Karolowi
Morawskiemu, o. Markowi Œleziakowi, o. Andrzejowi
Cekierze za pos³ugê, ¿yczliwoœæ i bratersk¹ obe-
cnoœæ oraz b³ogos³awieñstwo naszego domu zakon-
nego. Niech Matka Bo¿a Uœmiechu, za Której
OBECNOŒÆ w naszym domu bardzo dziêkuje-
my, wyprasza dla ca³ej Wspólnoty dar radoœci
w pe³nionej pos³udze S³owa.

s. Dolores
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Z dziejów Karmelu przemyskiego  (XXII)

P

ALICJA KALINOWSKA
OCDS

�

¯YCIE ZAKONNIKÓW
I DUSZPASTERSTWO

W TRUDNYCH CZASACH
(1946–1952 I 1958–1983)

ocz¹tki ¿ycia w odzyskanym
w 1946 r. klasztorze by³y

trudne: doprowadzanie zabudowañ
do stanu u¿ywalnoœci, problemy
zwi¹zane z bezpiek¹, która dyspo-
nowa³a kluczami do zabudowañ,
ochrona pomieszczeñ przed ¿¹d-
nymi ³upów ¿o³nierzami sowie-
ckimi. Mia³y miejsce próby w³a-
mañ, rabunków, po¿ar zabudowañ
gospodarczych (1947 r.), który po-
ch³on¹³ zbo¿e i siano, uda³o siê
tylko uratowaæ zwierzêta gospodar-
skie. By³a tak¿e próba zakwatero-
wania w klasztorze misji radzie-
ckiej. Inne opisane wydarzenia
losowe to zawalenie siê w nocy
z 3 na 4 maja 1952 r. fragmentu
muru oporowego otaczaj¹cego na-
syp przed koœcio³em. Podczas
zimy najwiêkszym problemem by-
³o zimno panuj¹ce w pomieszcze-
niach klasztornych z powodu bra-
ku opa³u.

20 lipca 1946 r., w œwiêto
proroka Eliasza koœció³ zosta³ ot-
warty dla wiernych obrz¹dku ³a-
ciñskiego za zgod¹ ordynariusza
bpa Franciszka Bardy. Pierwsza
Msza Œwiêta zosta³a odprawiona
dla licznie zgromadzonych wier-
nych w niedzielê 21 lipca. Nastêp-
nie zakonnicy przyst¹pili do prac
zwi¹zanych z dostosowaniem wnê-
trza koœcio³a do sprawowania litur-
gii ³aciñskiej.

Zgodnie z charyzmatem zako-
nu dzia³alnoœæ apostolska powinna
wyp³ywaæ z kontemplacji. Dlatego
mimo trudnych warunków byto-
wych karmelici przestrzegali usta-
lonego porz¹dku dnia, w którym
przeznaczono okreœlony czas na
modlitwê. Wstawali o 4.45,
o godz. 5 odmawiali godziny bre-
wiarzowe mniejsze, potem odpra-
wiali Mszê Œwiêt¹ konwentualn¹
(6.30), modlitwê myœln¹, o 11.50

dokonywali rachunku sumienia.
Miêdzy 12.00 a 13.30 by³ czas na
obiad i rekreacjê, o godz. 15.00
Nieszpory, a o 17.00 Kompleta,
Matutinum (Godzina Czytañ)
i Laudesy (Jutrznia). O 19.15 spo-
¿ywano kolacjê, po której mia³a
miejsce rekreacja, o 19.15 odpra-
wiano medytacjê, a o 20.15 – ra-
chunek sumienia i modlitwy wie-
czorne, po czym nastêpowa³o ro-
zejœcie siê do cel.

Karmelici bosi w³¹czyli siê
w pos³ugê kap³anów pracuj¹cych
w diecezji przemyskiej i zaanga-
¿owali siê w prowadzenie duszpa-
sterstwa, przede wszystkim przez
sprawowanie sakramentów. Na
przyk³ad w 1947 r. rozdzielono
39.000 Komunii œw. Wierni licznie
przybywali do karmelitañskiej
œwi¹tyni. W zimie przychodzi³o
mniej osób, gdy¿ koœció³ by³
nieogrzewany, a dojœcie do niego
utrudnione przez strome i œliskie
podejœcie.

W niedzielê odprawiano szeœæ
Mszy Œwiêtych. Pierwsza tzw.
cicha by³a celebrowana o godz.
6.00, po niej œpiewano Godzinki
o Najœwiêtszej Maryi Pannie.
O godz. 7.00 równie¿ odprawiano
Mszê œw. cich¹, o 8.00 – œpie-
wan¹ z kazaniem; o godz. 9.00 –
cich¹; o godz. 10.00 odprawiano
sumê z kazaniem, ostatnia o 11.30
by³a Msz¹ œw. cich¹. W dni pow-
szednie sprawowano piêæ Mszy
Œwiêtych, co pó³ godziny od 5.30
do 7.00 i o godz. 8.00. W œrody
i soboty jedna z nich by³a œpiewa-
na i udzielano b³ogos³awieñstwa
Najœwiêtszym Sakramentem.

W niedziele odprawiano Nie-
szpory, które w ostatni¹ niedzielê
miesi¹ca zastêpowa³o nabo¿eñ-
stwo Drogi Betlejemskiej, ku czci
Dzieci¹tka Jezus, z kazaniem i pro-

cesj¹ eucharystyczn¹. W trzecie
niedziele miesi¹ca Nieszporom
towarzyszy³a procesja szkaplerzna.
Sprawowano oczywiœcie nabo¿eñ-
stwa majowe, czerwcowe i ró¿añ-
cowe oraz nabo¿eñstwa 40-go-
dzinne z kazaniami, a tak¿e no-
wenny, szczególnie uroczyœcie
nowenny szkaplerzne i nowenny
dziewiêciu œród przed uroczy-
stoœci¹ œw. Józefa. Uroczystoœci œw.
Teresy od Jezusa, patronki œwi¹-
tyni towarzyszy³y procesje i bicie
w dzwony.

Ojcowie z przemyskiego klasz-
toru otaczali opiek¹ siostry karme-
litanki bose, III Zakon, (erygo-
wany w 1938 r. przy ich klaszto-
rze i przeniesiony w 1946 r. do
klasztoru ojców), Bractwo Szkap-
lerzne i Bractwo Dzieci¹tka Jezus.
Opiekowali siê tak¿e chórem, któ-
ry œpiewem uœwietnia³ wiêksze
uroczystoœci i wydarzenia, a tak¿e
urz¹dza³ koncerty kolêd i pieœni wiel-
kopostnych. Kronikarz w 1951 r.
zapisa³  ¿e chór ten „posiada naj-
wiêkszy rozg³os i s³awê ze wszys-
tkich chórów koœcio³ów przemy-
skich”.

Karmelici bosi prowadzili dla
okolicznych mieszkañców biblio-
tekê zewnêtrzn¹ z wypo¿yczalni¹.
Mieœci³a siê ona poza klauzur¹,
w pomieszczeniu o powierzchni
16 m2. W 1952 r. biblioteka li-
czy³a 952 pozycje, a zapisanych
by³o 240 czytelników, z których
blisko po³owê stanowi³a m³odzie¿.
Oprócz zewnêtrznej istnia³a oczy-
wiœcie biblioteka klasztorna, o któ-
r¹ troszczy³ siê o. Albin Dziuba.

W czasach stalinowskich przemys-
cy karmelici, tak jak ca³y Koœció³
w Polsce doœwiadczyli przeœlado-
wañ ze strony ówczesnych w³adz,
które za¿¹da³y niezw³ocznego opu-
szczenia przez nich klasztoru.
W wigiliê uroczystoœci Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej 15 lipca 1952 r.
funkcjonariusze bezpieki wtar-
gnêli do koœcio³a po wieczornym
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nabo¿eñstwie i dali zakonnikom
tylko krótki czas na zabranie oso-
bistych rzeczy i opuszczenie klasz-
toru. Ciê¿arowym autem zakon-
nicy zostali wywiezieni do klasz-
toru karmelitów trzewiczkowych
w PilŸnie. Postulanci, którzy wte-
dy przebywali w Przemyœlu zosta-
li zawiezieni na stacjê kolejow¹
z nakazem udania siê do rodzin-
nych domów, przy czym spotka³y
ich ze strony funkcjonariuszy UBP

niewybredne drwiny z ¿ycia za-
konnego i kap³añstwa.

Po œmierci Stalina w 1958 r.
podjêto skuteczn¹ próbê odzys-
kania w³asnoœci karmelitañskiego
klasztoru. Ojciec Bogus³aw od Bo-
¿ego Mi³osierdzia WoŸnicki, cz³o-
wiek o bohaterskiej przesz³oœci
(cz³onek/kapelan AK, wiêzieñ
niemieckich obozów Auschwitz
i Mauthausen, a tak¿e dwukrotny
wiêzieñ z wyroku w³adz komuni-
stycznych), przyjecha³ do Przemy-
œla w maju 1958 i zasta³ klasztor
w op³akanym stanie. Pierwsz¹ noc
w klasztorze spêdzi³ w zabaryka-
dowanym magazynie, ze znale-
zion¹ siekier¹ w ³ó¿ku, na wypa-
dek jakiegoœ mo¿liwego ataku.
Podczas burzy magazyn by³ ca³y
zalany, wiêc ojciec schroni³ siê do
szafy, stoj¹cej w k¹cie. Wci¹¿ trwa-
³a walka o odzyskanie w³asnoœci,
próbowano usun¹æ zakonników
z przyznanych pomieszczeñ, a koœ-

ció³ mia³ byæ zamkniêty i opie-
czêtowany. Z pomoc¹ karmelitom
przyszli mieszkañcy Przemyœla,
zbieraj¹c ponad siedem tysiêcy
podpisów pod petycj¹ o pozosta-
wienie ich w naszym mieœcie.
30 lipca 1958 kazano zakonnikom
opuœciæ zajmowane pomieszcze-
nia. O. Bogus³aw pozosta³ sam i prze-
prowadzi³ siê do szopy. Mia³ pra-
wo u¿ytkowaæ tylko ma³¹ ku-
chenkê, ³azienkê i magazyn nad

kuchni¹. Wci¹¿ trwa³a walka
z Urzêdem do Spraw Wyznañ, któ-
ry chcia³ zamkn¹æ zabytkow¹
œwi¹tyniê. Jedn¹ z wizyt urzêdo-
wej komisji, któr¹ ojciec Bogus³aw
po prostu wyrzuci³, przyp³aci³ jed-
nak zawa³em serca.

Dalsze dzieje to odzyskiwanie
kolejnych pomieszczeñ klasztor-
nych i ogrodu, prace remontowe
(które trwaj¹ do dziœ!). Równo-
czeœnie ojcowie pos³ugiwali w kon-
fesjonale i sprawowali Msze Œwiê-
te, w których rocznie uczestni-
czy³o ok. 20.000 osób, a 11.000
przyjmowa³o Komuniê œw.
W 1961 r. w uroczystoœæ Matki
Bo¿ej Szkaplerznej 2000 osób
przyjê³o Komuniê œw.

Od 1961 r. w niedziele by³y
odprawiane 4 Msze Œwiête z ka-
zaniami, a wieczorem by³y œpie-
wane Nieszpory lub nabo¿eñstwa
ku czci Dzieci¹tka Jezus albo
Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Od-

prawiano tak¿e nowenny z pro-
cesjami (wewn¹trz koœcio³a) ku
czci œw. Józefa i œwiêtych karme-
litañskich. W zwi¹zku z otrzyma-
niem przez karmelitów obrazu
Pana Jezusa Mi³osiernego, który
zosta³ poœwiêcony przez biskupa
Tadeusza B³aszkiewicza 12 wrzeœ-
nia 1982 r., rozpoczêto odprawia-
nie w pi¹tki nabo¿eñstw do Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Dzia³a³ chór,
który w 1969 r. na konkursie w Le-

¿ajsku zaj¹³ pierwsze miejsce.
Spotyka³ siê III zakon karmeli-
tañski, Bractwo Szkaplerzne i Dzie-
ci¹tka Jezus. Zakonnicy opieko-
wali siê ministrantami, a po wyrzu-
ceniu przez w³adze komunisty-
czne religii ze szkó³, zajmowali
siê te¿ katechez¹. Od 1983 r.
celebrowana by³a Msza Œwiêta
z kazaniem dla niewidomych,
którymi opiekowa³ siê ojciec
Juliusz Marchewka.

Karmelici promowali te¿ dzie³o
misyjne Koœcio³a, zachêcaj¹c wier-
nych do sk³adania ofiar na misje
karmelitañskie w Burundi. Na przy-
k³ad podczas Tygodnia Misyjnego
w 1974 r. zebrano 250 kg darów
na ten cel.

(Ÿ r ó d ³ o :  Dorota Zieliñska, Dzieje
karmelitów bosych w Przemyœlu w latach
1620–1989, praco doktorska, Uniwersytet
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, War-
szawa, 2007)

�
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Przemieñ
cierpienie w dar –

– Misyjne
Apostolstwo Chorych

wiatowy Dzieñ Chorego usta-
nowi³ Jan Pawe³ II w 1992 r.

wyznaczaj¹c na obchody tego
Dnia wspomnienie objawienia
Matki Bo¿ej w Lourdes, które
przypada 11 lutego.

Sta³o siê to wezwaniem do
ca³ego Koœcio³a powszechnego,
aby poœwiêciæ jeden dzieñ w ro-
ku modlitwie, refleksji i dostrze-
¿eniu miejsca tych, którzy cierpi¹
na duszy i na ciele.

Sprawom ludzi chorych Jan Pa-
we³ II, sam doœwiadczaj¹cy licz-
nych chorób, poœwiêci³ wiele miej-
sca w swoim nauczaniu. Czêsto
spotyka³ siê z chorymi i niepe³no-
sprawnymi, tak w Rzymie, jak
i w czasie podró¿y apostolskich.
Chorych prosi³ ju¿ na samym
pocz¹tku pontyfikatu o wsparcie
modlitewne. Jego encyklika Re-
demptoris Missio zawiera wa¿ne
s³owa: Zbawcza wartoœæ ka¿dego
cierpienia, przyjêtego i ofiarowanego
z mi³oœci¹, wyp³ywa z Ofiary Chry-
stusa. Misjonarzowi w jego ofierze
winni towarzyszyæ wierni i podtrzy-
mywaæ go w³asn¹ ofiar¹. Przez tak¹

ofiarê chorzy staj¹ siê sami
misjonarzami (RMis 78).

Znany jest przyk³ad œw. Te-
resy od Dzieci¹tka Jezus, patron-
ki misji, która  ciê¿ko chora na
gruŸlicê, chodz¹c po ogrodzie klasz-
tornym ostatkiem si³ powiedzia³a
siostrom, ¿e chodzi w intencji
misjonarza, by on mia³ si³y do
chodzenia i g³oszenia imienia Pa-
na. W roku jej kanonizacji (1925)
Koœció³ zaproponowa³ ludziom
cierpi¹cym wspieranie misji. Nie-

d³ugo potem powsta³o we W³o-
szech Misyjne Apostolstwo Cho-
rych, a od 1935 roku w dniu
Zielonych Œwi¹t jest obchodzony
Dzieñ Cierpienia w intencji Misji.

Chorzy mimo choroby i niejed-
nokrotnie zewnêtrznej izolacji od
œwiata ludzi zdrowych, mog¹ po-
zostawaæ w œcis³ej ³¹cznoœci z ca-
³ym Koœcio³em, a nawet – dziêki
temu, co ich ogranicza (chorobie,

Modlitwa chorych za misje

Bo¿e, Ojcze nasz, w ciê¿kim po³o¿eniu i chorobie
daj nam si³ê, abyœmy nasze cierpienia i nasz¹ niemoc
zjednoczyli z krzy¿em Chrystusa. Pe³ni zaufania
prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieæ, ¿e jesteœ
przy nas. Spraw, abyœmy nie zw¹tpili, gdy d³ugo
bêdziemy czekaæ na Twoj¹ odpowiedŸ. Przez nasz¹
duchow¹ wiêŸ z misjonarkami i misjonarzami daj

cierpieniu) – mog¹ przyczyniaæ siê
do zbawienia œwiata. W ten spo-
sób ¿adne, nawet najmniejsze cier-
pienie – nie bêdzie daremne, bez-
owocne, zmarnowane. Zobowi¹-
zania cz³onków Misyjnego Apo-
stolstwa Chorych to ofiarowanie
cierpieñ w intencji misji i misjo-
narzy oraz nowych powo³añ misyj-
nych, modlitwa w intencji Koœ-
cio³a Misyjnego, dawanie przyk-
³adu ¿ywej wiary w swoim otocze-
niu, szerzenie idei misyjnej Koœ-

cio³a i Misyjnego Apostolstwa
Chorych w swoim œrodowisku.

W roku jubileuszowym 50-le-
cia misji karmelitañskich prag-
niemy zachêciæ naszych czytelni-
ków: chorych, niepe³nospraw-
nych, starszych, samotnych, opie-
kuj¹cych siê chorymi – do w³¹-
czenia siê w to dzie³o.

opr. Alicja Kalinowska OCDS

si³ê i pociechê Twojej bliskoœci tym wszystkim, którzy w
chorobie nie znajduj¹ ju¿ ludzkiej pomocy.

Spraw, abyœmy przez nasze cierpienia wyprosili
umocnienie w wierze i mi³oœci ludziom na ca³ym
œwiecie. Powo³aj wielu m³odych ze wszystkich narodów
do Twojej misjonarskiej s³u¿by. Najlepszy Ojcze, ufamy,
¿e w Twoim królestwie wszystkie ³zy zostan¹ otarte,
nie bêdzie ju¿ œmierci, choroby ani ¿adnego cierpienia.
W naszej drodze do Ciebie, b¹dŸ z nami. Amen

ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO

Œ

MISYJNA

MODLITWA CHOREGO

PANIE JEZU!
Ty zaprosi³eœ mnie do tajemniczego
doœwiadczenia choroby.
Ofiarujê Ci mój ból i moje cierpienie
oraz wszelkie dolegliwoœci mojego cia³a.
Proszê Ciê, abyœ je przyj¹³
i zjednoczy³ ze swoj¹ mêk¹
i bólem Matki, stoj¹cej pod krzy¿em.
Oœmielam siê ofiarowaæ je Twemu Ojcu
za uœwiêcenie misjonarzy
i za nawrócenie niewierz¹cych.
Dopomó¿ mi, Panie, z radoœci¹
przyjmowaæ Twoj¹ œwiêt¹ wolê

Œw. £ukasz

Hiob
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dy przegl¹dam zdjêcia z pra-
cy misyjnej ojca Sylwestra

w parafii Gahunga – a wiêk-

szoœæ to upamiêtnienie chrztu udzie-
lanego przez niego dzieciom
i doros³ym – przypominaj¹ mi siê
s³owa Pana Jezusa: IdŸcie wiêc
i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
laj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zacho-
wywaæ wszystko, co wam przy-
kaza³em. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, a¿ do skoñcze-
nia œwiata.

Najwiêksze dzie³o misyjne –
udzielanie chrztu œw. i nau-
czanie.

Kiedy pierwsza grupa pol-
skich misjonarzy karmelitañskich
wyjecha³a w 1971 r. do Burun-
di, ojciec Sylwester mia³ dopiero
13 lat. Na misje do Rwandy wyje-
cha³ 13 lipca 1985 r., po œwiê-
ceniach kap³añskich (19 marca
1984 r.) i nauce jêzyka francu-
skiego w Belgii. Pocz¹tkowo pra-
cowa³ w parafii Rugango, a po-
tem od 1990 do 2007 roku w pa-

rafii GAHUNGA, w diecezji
Ruhengeri, Rwanda (niektó-
rym, starszym czytelnikom przy-
pominaj¹ siê zapewne podejmo-
wane na Karmelu modlitwy, pos-
ty i Msze Œwiête w intencji tej
parafii). Po roku sabatycznym

(urlop regeneracyjny) w Haifie,
w Izraelu, wróci³ do Afryki w lis-
topadzie 2008 r. i zosta³ skiero-
wany do parafii MUSON-
GATI w Burundi, gdzie pra-
cowa³ do 2017 r., kiedy to z powo-
dów zdrowotnych musia³ wróciæ
do Polski.

Miejsce wielu lat pracy misyj-
nej ojca Sylwestra, Rwanda
i Burundi, to pañstwa po³o¿one
w samym sercu Afryki, w Krai-
nie Wielkich Jezior Afrykañ-
skich. Jezioro Kivu (2,6 tys. km2)
le¿y na granicy Rwandy i Kon-
ga, a wiêkszoœæ po³udniowo-
zachodniej granicy Burundi sta-
nowi jezioro Tanganika (34 tys.
km2).

Rwanda nazywana jest kra-
jem tysi¹ca wzgórz, zaœ pa-
rafia Gahunga znajduje siê, jak
mówi¹ misjonarze, „pod wulka-
nami”, w pobli¿u Parku Naro-
dowego Wulkanów, gdzie jesz-
cze ¿yj¹ goryle górskie. Rwandê
zamieszkuj¹ trzy grupy ludnoœci:
Hutu, Tutsi i Twa. Chrzeœci-
janie stanowi¹ ponad 90% lud-

MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (I)

Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

G

�

Wulkan Muhabura w chmurach
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noœci kraju, z tego katolicy pra-
wie 50%.

Burundi le¿y na p³askowy¿u
o œredniej wysokoœci ok. 1700 m
n.p.m. Znajduj¹ siê tam Ÿród³a
Nilu i dwa Parki Narodowe utwo-
rzone dla ochrony dzikich zwie-
rz¹t. Burundi zamieszkuj¹ ludy

Hutu, Tutsi i Pigmeje Twa. Chrzeœ-
cijanie stanowi¹ ok. 88%, z tego
katolicy 56%. W wyniku wojen

etnicznych Burundi jest jednym
z najbiedniejszych krajów œwiata.
Parafia Musongati po³o¿ona
jest na po³udniowym wschodzie
kraju, w pobli¿u granicy z Tan-
zani¹, od której oddzielaj¹ j¹ wy-
nios³e wzgórza. Od Bu¿umbu-
ry, najwiêkszego miasta i daw-
nej stolicy dzieli j¹ odleg³oœæ

MIÊDZY WULKANAMI...
dokoñczenie ze str. 15

ok. 180 km, a od Gitega, obec-
nej stolicy ok. 65 km.

W obu tych krajach najtrudniej-
sz¹ spraw¹ jest wci¹¿ nierozwi¹-
zany problem etniczny, konflikt
o w³adzê miêdzy Tutsi i Hutu,
który w latach dziewiêædziesi¹-
tych ub. wieku doprowadzi³ do
ludobójstwa (Genocide), a który
wci¹¿ siê tli. Przyk³adem tego
jest – jak opowiedzia³ o. Sylwe-
ster – historia i niedawna œmieræ
Kizito Mihigo (25.07.1981 –

17.02.2020), rwandyjskiego pio-
senkarza gospel, autora tekstów,
organisty, kompozytora muzyki

sakralnej, który przez
ca³e ¿ycie stara³ siê
odpowiedzieæ na powo-
³anie „misjonarza pojedna-
nia etnicznego”.

Jego ojciec zgin¹³
w masakrze 1994 r. w Ki-
beho, sk¹d pochodzi³.
Kizito uwa¿a³, ¿e jako
ocala³y z ludobójstwa ma
prawo mówiæ o lu-
dobójstwie, przebaczaæ
i prosiæ o przebaczenie.
Œpiewa³ o pokoju i po-
jednaniu: Zjednoczmy siê
w Chrystusie, pojednajmy

O. Sylwester i br. Ryszard nad je-
ziorem Tanganika

siê i b¹dŸmy jedno, jak powiedzia³eœ,
jak jedno jesteœcie z Ojcem. Zawsze bêdê
siê stara³ byæ œwiadkiem pokoju Bo¿ego
i wszêdzie g³osiæ, ¿e Pan jest moim
pokojem... Pokój niech bêdzie z wami,
¿adna sprawiedliwoœæ nie jest mo¿li-
wa bez Boga Prawdy… W swoich
piosenkach gospel Kizito piêtnowa³
te¿ politykê obecnego rz¹du.

W 2015 r. zosta³ uwiêziony
i skazany na 10 lat wiêzienia,
w 2018 r. u³askawiony przez
prezydenta i ponownie aresz-
towany 13 lutego ub. roku, a 17 lu-
tego zmar³ w areszcie w podej-
rzanych okolicznoœciach.

cdn

opr. Alicja Kalinowska OCDS
fot. arch. Biura Misyjnego

U Ÿróde³ Nilu

Karmelitañskie parafie koœcio³y na afrykañskiej ziemi w Musongati i Gahunga

Jezioro Tanganika
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100 LAT
KARMELITANEK

pierwsz¹ Niedzielê Adwentu 2020, Siostry Kar-
melitanki Dzieci¹tka Jezus rozpoczê³y Wielki Ju-

bileusz 100-lecia za³o¿enia Zgromadzenia. Obchody
jubileuszowe zainicjowa³ 29 listopada br. o godz.
12:30, biskup Romuald Kamiñski, gdy¿ na terenie tej¿e
diecezji znajduje siê Dom Generalny Zgromadzenia.
Przed Msz¹ Œwiêt¹ Prze³o¿ona generalna m. B³a¿eja
Stefañska skierowa³a do obecnych w katedrze goœci,
sióstr i parafian s³owo wprowadzaj¹ce krótko przed-
stawiaj¹c Zgromadzenie.

Nastêpnie, w programie s³owno-muzycznym, siostry
przedstawi³y historie za³o¿enia Zgromadzenia przez
s³. B. Anzelma Gadk¹ OCD i Czcig. s³. B. Teresê
Kierociñsk¹. Po czym m. B³a¿eja przywita³a cele-
bransów: Ks. bpa Romualda Kamiñskiego, ordynariusza
diecezji, który przewodniczy³ koncelebrowanej liturgii,
o. Dariusza Wilka CSMA, genera³a Ksiê¿y Micha-
elitów, o. Jana Malickiego OCD, prowincja³a war-
szawskiej prowincji karmelitów bosych, ks. Jana Fe-
cko, dyrektora Centrum Formacji Misyjnej, ks. Zbig-
niewa Sobolewskiego, dyr. Dzie³a Pomocy „Ad gentes”,
ks. Arkadiusza Zawistowskiego, Krajowego Duszpa-
sterza S³u¿by Zdrowia, ks. Piotra Stêpniewskiego, nowo
mianowanego proboszcza parafii katedralnej.

Matka B³a¿eja poda³a tak¿e intencjê Mszy œwiêtej
jubileuszowej:

„Serdeczne dziêkczynienie za ³aski udzielone Sio-
strom Zgromadzenia od pocz¹tku jego istnienia oraz
za te ³aski, które s¹ przygotowane dla nas i dla wszy-
stkich osób uczestnicz¹cych razem z nami w rozpoczy-
naj¹cych siê obchodach jubileuszowych.

By³a to okazja do dziêkczynienia za charyzmat
udzielony S³. B. o. Anzelmowi G¹dkowi, karmelicie
bosemu i za odwagê pierwszej prze³o¿onej generalnej
m. Teresy Kierociñskicj, która z siostrami pionierkami
tworzy³a fundamenty Zgromadzania na sosnowieckiej
i zag³êbiowskiej ziemi”.

Na pocz¹tku Mszy œw. o. prowincja³ Jan Malicki od-
czyta³ Dekret Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie
zezwalaj¹cy Jego Ekscelencji Romualdowi Kamiñ-
skiemu, Biskupowi Warszawsko-Praskiemu, aby
w dniu 29 listopada roku Pañskiego 2020, w którym
uroczyœcie zostanie zainaugurowany Jubileusz Sióstr
Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus, po sprawowaniu
Najœwiêtszej Ofiary, udzieli³ wszystkim obecnym wier-
nym, b³ogos³awieñstwa papieskiego po³¹czonego
z odpustem zupe³nym.

Liturgiê ubogaci³ œpiew wykonany przez chór sióstr
pod dyr. s. Agnes Krzy¿anowskiej CSCIJ. Po Mszy œw.,
w prezentacji multimedialnej, siostry przybli¿y³y hi-
storiê Zgromadzenia...

We Mszy œw., ze wzglêdu na sytuacjê epidemiolo-
giczn¹, uczestniczy³a ograniczona liczba osób: parafia-
nie, niektórzy zaproszeni goœcie oraz siostry z domu gene-
ralnego w Markach, a tak¿e delegacje sióstr z trzech
prowincji Zgromadzenia. Dziêki transmisji telewizji
Salve.Net, w uroczystoœci mog³o uczestniczyæ bardzo
du¿o osób i sióstr Zgromadzenia w Polsce i za granic¹.

Tekst na podstawie relacji s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ
Ÿród³o: www.karmelitanki.pl

Id¹c za g³osem powo³ania zain-
spirowanego w przemyskim Karme-
lu rozpoczê³y swoj¹ pos³ugê w no-
wicjacie czerneñskim Zgromadzenia
Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus:

S. Ludmi³a od Najœwiêtszej
Eucharystii – pierwsza profesja
w 1958 r., (Ludmi³a Dobrowol-
ska) – Przemyœl.

S. Filotea od Jezusa Ukrzy-
¿owanego – pierwsza profesja
w 1960 r., (Wanda Jankowska) –

Przemyœl. Zmar³a w 2011 r. w £o-
dzi.

S. Chryzanta od Królowej Wszech-
œwiata – pierwsza profesja w 1962 r.,
(Jadwiga Sza³yga) – Przemyœl.

S. Hilaria od Matki Bo¿ej Boles-
nej – pierwsza profesja w 1962 r.,
(Kazimiera Sza³yga) – Tarnawka
k./Dubiecka.

S. Leopolda od œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus – pierwsza pro-
fesja w 1963 r., (Janina Banaœ) –
Tarnawka k./Dubiecka.

S. Rajmunda od œw. Józefa –
pierwsza profesja w 1970 r., (Da-
nuta £owiecka) – £owce k./Ra-
dymna.

S. Konrada od Serca Bo¿ego Dzie-
ci¹tka – Pierwsza Profesja w 1984 r.,
(Zofia Dubel) – Majdan Sie-
niawski.

S. Julianna od Krzy¿a – pierw-
sza profesja w 2013 r. (Katarzy-
na Kusy) – Radymno.

inf. w.³

w

DZIECI¥TKA JEZUS

Dom Macierzysty – Sosnowiec
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LU T Y  2020
Wt.

Cz.

Pt.

So.

Œr.
Cz.

Nd.

Wt.

Œr.
Nd.

Pn.

Œr.

So.

Nd.

2.

4.

5.

6.

10.
11.

14.

16.

17.
21.

22.

24.

27.

28.

Œwiêto Ofiarowania Pañ-
skiego. Œwiatowy Dzieñ
¯ycia Konsekrowane-
go. Odnowienie œlubów.
B³. Marii Eugeniusza od
Dz. Jezus.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œw. Agaty, dz. i mêczen.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Œwiêtych mêczenników,
Paw³a Miki i Towarzyszy.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca
Œw. Scholastyki, dziewicy.
Najœw. Maryi Panny
z Lourdes – Œwiatowy
Dzieñ Chorych.
Dzieñ Modlitw za Narody
S³owiañskie.
W r. 1990 † O. Leonard od
Mêki Pañskiej (Kowalówka).

ŒRODA POPIELCOWA.
1. NIEDZIELA WIEL-
KIEGO POSTU.
KATEDRY ŒW. PIOTRA
APOSTO£A (œwiêto).
B³. Józefy Girbes, dzie-
wicy [NZ].
W r. 1999 † O. Rudolf-
-Maria od Przeb. Serca œw.
MN Teresy (Warzecha).
2. NIEDZIELA WIEL-
KIEGO POSTU.

Wszystkim
Solenizantom
obchodz¹cym

w miesi¹cu Lutym,

urodziny i rocznice

¿yczymy

aby dobry Pan Bóg

obdarza³ Ich ³askami

zdrowia,

uœmiechu na co dzieñ

oraz pokory w swoim sercu

    Wspólnota, Parafianie,

 Sympatycy Karmelu

OTWARTE SPOTKANIA
GRUP DUSZPASTERSKICH

DZIA£AJ¥CYCH

PRZY KOŒCIELE
ŒW. TERESY OD JEZUSA

(KARMELICI BOSI)

AKCJA KATOLICKA

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

BRACTWO SZKAPLERZNE

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

BRACTWO ŒW. JÓZEFA

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

GRUPA BIBLIJNA
– w poniedzia³ki po wie-

czornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).

KARMELITAÑSKI RUCH EWAN-
GELIZACYJNO-MODLITEWNY

(KREM)
– w poniedzia³ki po Mszy

œw. o godz. 18:00, adora-
cja, modlitwa uwielbie-
nia, dzielenie siê S³o-
wem Bo¿ym w koœciele.

MINISTRANCI

– w soboty o 9:00 (w za-
krystii).

RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE

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

SCHOLA DZIECIÊCA

– W  K A ¯ D ¥  S O B O T Ê
godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00  (sala chóru)

ŒWIECKI ZAKON KARMELI-
TÓW BOSYCH (OCDS)

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

W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU.
W oprawie liturgicznej ucze-
stniczy Rycerski i Szpi-
talny Zakon œw. £azarza
z Jerozolimy.

ewentualne ZMIANY
w numerze marcowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwanunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

OKRES WIELKIEGO POSTU

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

 Kiedy nad nami zawisn¹
czarne chmury,

Gdy na wsze strony
lec¹ b³yskawice,

Gdy ciemnoœæ straszna
od do³u do góry:

ŒWIÊÆMY GROMNICE!
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(22)

MARYJNOŒÆ POLSKA:
OD POSTAW DZIECIÊCYCH
DO POSTAW SYNOWSKICH

Wdzisiejszym odcinku przywo³ajmy wspania³¹
intuicjê œp. ks. prof. JÓZEFA KUDASIE-

WICZA (zm. 2012) wyra¿on¹ w ksi¹¿ce o Matce
Bo¿ej „Oto Matka Twoja”
(Kielce 2007). Znajdujemy
w niej fragment o maryj-
noœci naszego Narodu
(s. 141–143), która ma w so-
bie wiele elementów pa-
triotycznych, ale która wy-
maga pog³êbienia teologi-
cznego. Zrozumia³¹ jest
rzecz¹ – pisze ks. profesor
– ¿e patriotyzm naszej po-
bo¿noœci maryjnej czêœcio-
wo ograniczy³ g³êbiê teo-
logii. Byliœmy zawsze za-
gro¿eni! Znamienna jest
wymowa formularza mszal-
nego o Matce Bo¿ej Jasno-
górskiej (z 26 sierpnia).
Kolekta mszalna tego for-
mularza brzmi: „Bo¿e, Ty
da³eœ narodowi polskiemu Najœwiêtszej Maryi
Pannie  przedziwn¹ pomoc i obronê”... To jest nie-
mal wyj¹tek w liturgii! Powag¹ G³owy Koœcio³a zos-
ta³o na zawsze uznane, ¿e Maryja jest ku obronie
Narodu polskiego, ¿e nasza obrona jest w Niej.

Maryjnoœæ polska nie jest jednak jak¹œ tani¹ re-
ligijnoœci¹. Mi³oœæ i czeœæ do Matki Bo¿ej, od-
danie siê Jej, uciekanie siê do Niej, które nas cha-
rakteryzuj¹, to przecie¿ cecha na wskroœ chrzeœci-
jañska i ewangeliczna. Sam Chrystus da³ nam Ma-
ryjê za Matkê, i za przyk³adem œw. Jana Ewan-
gelisty „wziêliœmy J¹ do siebie” (J 19, 26-27). I uczy-
niliœmy to bez jakiegoœ wyrachowania, w sposób
nieomal instynktowny, jako dzieci. Dlatego te¿ –
pisze zawsze ks. Kudasiewicz – przez sw¹ natural-
n¹, dzieciêc¹ maryjnoœæ, dusza polska okazuje siê jako
anima naturaliter christiana. Jako Naród mamy wiele
cech dzieciêcych: pogoda, dobroæ, dobrodusznoœæ, goœ-
cinnoœæ, radoœæ, dowcip, ale i lekkomyœlnoœæ, brak
odpowiedzialnoœci, brak wytrwa³oœci, zapa³ s³omiany,
brak konsekwencji. To s¹ wszystko cechy dziecka.
Wady nasze mog³yby byæ groŸne, gdybyœmy nie
mieli instynktu dzieciêcego – ucieczki do Matki.

Co wiêc trzeba czyniæ, skoro czêsto siê s³yszy
zdania krytykuj¹ce polsk¹ pobo¿noœæ maryjn¹, czy
wrêcz spotyka siê zarzuty, ¿e ona jest p³ytka, nie-
konsekwentna, uczuciowa i nastrojowa, ¿e nie
przeobra¿a ¿ycia? W tych zarzutach jest wiele praw-

dy, ale nie nale¿y st¹d wyci¹gaæ b³êdnego wniosku,
¿e powinniœmy byæ mniej maryjni. Ksi¹dz Kuda-
siewicz pisze wprost: „Kto nie jest maryjny, jest
sekciarzem! Nie mo¿emy wiêc byæ mniej ma-
ryjni, poniewa¿ chcemy byæ ludŸmi Koœcio³a
Chrystusowego. Przeciwnie, musimy byæ wiêcej
maryjni, g³êbiej maryjni, dojrzalej maryjni. Nie

trzeba umniejszaæ naszego kultu maryjnego,
nale¿y go tylko poprawiæ, pog³êbiæ i o¿ywiæ, to
znaczy uczyniæ ¿yciem. Jest on najbardziej twór-
cz¹ potêg¹ duszy polskiej. Z t¹ potêg¹ musimy
siê policzyæ, nie omijaæ jej, ale dostrzec, pochwy-
ciæ, dobrze ustawiæ, pog³êbiæ i wykorzystaæ dla
dobra Koœcio³a i Narodu. Nie bójmy siê, ¿e Ma-
ryja przes³oni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby
do Niego prowadziæ!”.

Tê maryjn¹ potêgê polskiej pobo¿noœci trzeba
wiêc dostrzec i pog³êbiæ. Trzeba j¹ wykorzystaæ
w pracy nad duchowym odrodzeniem Narodu
w nowych jego dziejach. Stwierdza wspaniale ks.
profesor: „Nasza pobo¿noœæ maryjna, nie trac¹c nic
z cech i zalet dzieciêcych – wszak to stosunek do
Matki – musi coraz bardziej zatracaæ wady dzieciêce
i przeobra¿aæ siê w synowski, dojrza³y stosunek.
Inaczej czci³ i obcowa³ z Maryj¹ Chrystus, gdy by³
dzieckiem i osobiœcie potrzebowa³ Jej matczynej
pomocy i troski, a inaczej, gdy rozpoczynaj¹c sw¹
publiczn¹ dzia³alnoœæ i dokonuj¹c na krzy¿u Odku-
pienia œwiata, oczekiwa³ od Niej wspó³dzia³ania. Do
tej pory przywykliœmy u Niej szukaæ pomocy. Jest
to i nadal konieczne. Ale teraz nie mo¿emy czekaæ,
a¿ Ona sama wszystko za nas zrobi. Przyby³o nam
lat..., wiele przecierpieliœmy, weszliœmy w nowe
tysi¹clecie! Jako dojrza³y Naród teraz my mamy
stawaæ Jej do pomocy!”.
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(35)

WIENIAWSKA ELEUSA

E

�

    leusa – z greckiego oznacza
    Matkê Czu³¹, Kochaj¹c¹ i od-
powiada bizantyjsko-ruskiej Umi-
lenije. W³aœnie w tym typie iko-
nograficznym namalowany zosta³
obraz Wieniawskiej Matki Bo¿ej
Szkaplerznej – tul¹cej g³ówkê Dzie-
ci¹tka Jezus do policzka, któ-
ry znaleŸæ mo¿na w Wieniawie
w gminnej wiosce powiatu przy-
suskiego nale¿¹cego do wojewó-
dztwa mazowieckiego. To nie jedy-
ny cenny zabytek parafialnego
koœcio³a p.w. œw. Katarzyny Alek-
sandryjskiej – albowiem zobaczyæ
tam mo¿na s³ynny „poliptyk” wie-
niawski z XVI wieku, cenne dzie-
³o okresu Renesansu w skali euro-
pejskiej.

ŒWI¥TYNIE I WIENIAWSKI
„POLIPTYK”

Wieniawa pocz¹tkowo by³a pry-
watn¹ wsi¹ szlacheck¹, a od XV w.
sta³a siê w³asnoœci¹ rodu Wieni-
awitów. Od XIV wieku istnieje tu
parafia (erygowana 13 IV 1369 r.
przez abp Jaros³awa Skotni-
ckiego). Pierwsza drewniana œwi¹-
tynia pod wezwaniem Najœwiêt-
szej Maryi Panny i œw. Katarzyny
zosta³a wzniesiona w 1264 roku
staraniem ks. Hieronima Strzem-
bosza. W XIV wieku dziekan
kielecki ks. Miko³aj dobudowa³
do koœcio³a murowan¹ kruchtê, za-
krystiê i kaplicê œw. Stanis³awa B.M.
w stylu gotyckim. Obecna œwi¹-
tynia zosta³a zbudowana w po³owie
XVI stulecia przez proboszcza
ks. Stanis³awa M³odeckiego, o ce-
chach póŸnogotyckich i podnie-
siona o 6 metrów w stosunku do
poprzedniej. Patronk¹ zosta³a œw.
Katarzyna. Rozbudowê nawy fun-
dowa³ w 1703 r. podkomorzy san-
domierski i dziedzic Wieniawy Ka-
rol Dunin-W¹sowicz. Koœció³ jest
murowany, otynkowany, oriento-
wany na wschód. Najstarsz¹ czêœ-
ci¹ jest póŸnogotyckie prezbite-
rium wielobocznie zamkniête oraz

póŸnogotycka kaplica œw. Stanis³a-
wa, Biskupa i Mêczennika. Kap-
lica otwarta jest w stronê prezbi-
terium arkad¹ okr¹g³o-³ukow¹,
a nakrywa j¹ sklepienie gwiaŸdzi-
ste z kamiennym zwornikiem z her-
bem Pó³kozic (fundatora ks. Sta-
nis³awa M³odeckiego). W³aœnie tu-
taj znajduje siê najcenniejszy zaby-
tek wieniawskiej œwi¹tyni – s³yn-
ny „Poliptyk Wieniawski”. Ukoñ-
czony w 1544 r. przypisywany jest
warsztatowi Wita Stwosza i przed-

stawia sceny z ¿ycia i œmieræ mê-
czeñsk¹ œw. Stanis³awa ze Szcze-
panowa. WyrzeŸbiony w drewnie
lipowym pokryty jest polichro-
mi¹. Sk³ada siê z szafy œrodkowej
– w której umieszczono najbar-
dziej przejmuj¹c¹ scenê zabójstwa
biskupa krakowskiego, gdy wzno-
si on do góry Hostiê, a za nim
t³oczy siê grupa ludzi. Wœród nich
jest król Boles³aw Œmia³y trzyma-

j¹cy obur¹cz miecz i zamierzaj¹cy
siê nim na biskupa. Pod t¹ scen¹
na predelli, znajduje siê druga po-
ruszaj¹ca scena pogrzeb œw. Stani-
s³awa. Œci¹gniête smutkiem twarze,
biskup b³ogos³awi¹cy cia³o zmar-
³ego i kilku zakonników sk³adaj¹-
cych martwego Stanis³awa do trum-
ny. Cztery p³askorzeŸby w skrzy-
d³ach bocznych ilustruj¹ ró¿ne wy-
darzenia z ¿ycia œwiêtego – kupno
wsi Piotrawin, wskrzeszenie rycerza
Piotra, s¹d królewski i w koñcu
„legendê o zw³okach i or³ach” z poæ-
wiartowanym cia³em œwiêtego Sta-
nis³awa. Na zwieñczeniu w pó³-
okrêgu rzeŸba figuralna œw. Anny
Samotrzeæ i bogate ornamenty roœ-
linne. Po zamkniêciu kwater staje
siê poliptykiem malarskim przed-

stawiaj¹cym mêczeñstwo Jezusa
Chrystusa.

W o³tarzu g³ównym w stylu
póŸnorenesansowym z pocz¹tku
XVII stulecia (z bogat¹ dekoracj¹
rzeŸbiarsk¹) znajduj¹ siê dwa ob-
razy: Ukrzy¿owanie Pana Jezusa
(jako zasuwa) i Matka Bo¿a Szkap-
lerzna. Centralnie usytuowany ob-
raz Matki Bo¿ej Wieniawskiej ota-

Wieniawa, koœció³ parafialny
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

MÓDLMY SIÊ: Orêdowniczko Szkaplerza Œwiê-
tego, Matko Bo¿a Wieniawska. Oto ja, Twoje
dziecko, wznoszê b³agalnie do Ciebie rêce i z g³êbi
serca wo³am: Królowo Szkaplerza Œwiêtego ratuj
mnie, bo w Tobie ca³a moja nadzieja. Szkaple-
rzem Œwiêtym ochraniaj mnie od zagra¿aj¹cego
mi z³a. Jeœli Ty mnie nie wys³uchasz, do kogo
mam siê udaæ? Wiem, o dobra Matko, ¿e serce
Twoje pe³ne dobroci wzruszy siê moim b³aga-
niem i wys³uchasz mnie w moich potrzebach,

jakie Ci przedstawiam. Od wieków tutaj, w tym
miejscu rozdajesz ³aski wszystkim strapionym, s³a-
bym, modl¹cym siê do Ciebie z wiar¹ przed
tym œwiêtym wizerunkiem. Nie odrzucaj mnie za-
nosz¹cego (zanosz¹cej) przed Twój cudowny
wizerunek gor¹ce b³agania… Na Twoj¹ czeœæ
obiecujê zawsze nosiæ szkaplerz œwiêty, jako znak
Twojej opieki i zbawienia. Królowo Szkaplerza
Œwiêtego, wstawiaj siê za mn¹ u Twojego Syna.
Amen.

czaj¹ cztery mniejsze, przedsta-
wiaj¹ce ewangelistów. W drugiej
kondygnacji znajduje siê wizeru-
nek patronki parafii, œw. Katarzy-
ny. Po lewej stronie nawy znaj-
duje siê o³tarz œw. Barbary a po
prawej œw. Józefa.

OBRAZ MATKI BO ĒJ
SZKAPLERZNEJ

Wizerunek Matki Bo¿ej Szkaple-
rznej, nazwanej póŸniej M.B.
Wieniawsk¹ – Opiekunk¹ Rodzin
i Dzieci zosta³ przywieziony do
Wieniawy z Rzymu w roku 1543
przez ks. Stanis³awa M³odeckie-
go. Jest to obraz w typie Eleusy –
z gr. Mi³uj¹cej, Czu³ej, Kochaj¹cej
(z ros. Umilenije), przedstawiaj¹cy
Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem na le-
wym rêku, namalowany na p³ót-
nie naklejonym na deskê, pocho-

dz¹cy z koñca XIV wieku. Ponoæ
ju¿ w momencie, gdy znalaz³ siê
w koœciele, towarzyszy³a mu bulla
Stolicy Apostolskiej poœwiadcza-
j¹ca jego ³aski, która niestety zo-
sta³a skradziona. Matka Bo¿a na
obrazie podtrzymuje Dzieci¹tko Je-
zus, które praw¹ r¹czk¹ trzyma Ma-
ryjê za podbródek, a lew¹ obej-
muje za szyjê. Policzki obydwojga
tul¹ siê do siebie w geœcie czu³ej
mi³oœci. Oczy obydwojga patrz¹ na
widza, jakby chcia³y pokazaæ, ¿e
s³ysz¹ wszystkie ich modlitwy, proœ-
by i b³agania. Na prawym ramie-
niu Maryi odzianej w jasny p³aszcz
widoczna jest gwiazda, a w pra-
wej d³oni podtrzymuj¹cej Jezusa
Matka Bo¿a trzyma br¹zowy szka-
plerz karmelitañski bracki. W dol-
nej czêœci obrazu – jakby na pa-
rapecie okna przez które wygl¹-
daj¹ Maryja z Dzieci¹tkiem – le¿¹
namalowane ró¿ne owoce: m.in.
gruszki i jab³ka.

Obraz od wieków jest czczony
w Wieniawie i okolicach, o czym
œwiadczy³y i œwiadcz¹ liczne wota
sk³adane przy obrazie na prze-
strzeni wieków. Podczas Insurek-
cji Koœciuszkowskiej w roku 1794
na potrzeby kraju oddano z koœ-
cio³a krzy¿ z relikwiami Ewan-
gelistów, wspomniane wczeœniej
wota i dwie korony z obrazu. Wy-
nika z tego, ¿e obraz musia³ byæ
ju¿ wówczas koronowany i posia-
da³ barokowe sukienki bogato zdo-
bione i posrebrzany szkaplerz
bracki. W roku 1900 obraz nieco
przemalowano i przyozdobiono
bordowymi sukienkami. Obraz
konsekrowano w roku 1990. Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II pob³o-
gos³awi³ korony Maryi i Jezusa
z obrazu Matki Bo¿ej Wieniaw-

skiej podczas Mszy Œwiêtej odpra-
wionej na lotnisku wojskowym
w Radomiu 4 czerwca 1991 roku.
A korony na³o¿y³ na skronie bp
Edward Materski 21 lipca 1991 ro-
ku. Wizerunek Matki Bo¿ej Szkap-
lerznej zwykle zakryty jest innym
obrazem ze scen¹ Ukrzy¿owania.

Jego ods³oniêciu towarzyszy uro-
czyœcie odœpiewywana pieœñ. Obok
na pó³nocnej œcianie prezbiterium
znajduje siê bogato zdobiona
barokowa sukienka tego¿ obrazu
i liczne wota dziêkczynno-prze-
b³agalne.

MB Szkaplerzna w Wieniawie

Wieniawska MB Szkaplerzna w su-
kienkach ozdobnych
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

W

Myœli . . .

ka¿dej, nawet najtrudniejszej sytuacji, cz³o-
wiek potrafi wydobyæ z siebie tê odrobinê,

tê niewielk¹ si³ê wewnêtrzn¹, by skierowaæ swój
wzrok i uwagê, na rzeczy piêkne, podnosz¹ce go
na duchu, pozwalaj¹ce choæby na chwilê zapom-
nieæ o cierpieniu, trosce
o jutro, chorobie i stracie ko-
goœ bliskiego…

Czym s¹ te rzeczy?
Dla ka¿dego czymœ in-

nym.
Takimi s¹ wed³ug Miko-

³aja Kopernika (którego
urodziny przypadaj¹ na
19 lutego) – jak napisa³
we wstêpie do swojego
dzie³a De revolutionibus –
nauki badaj¹ce œwiaty, za-
wieszone na niebosk³o-
nie, a wiêc gwiazdy i pla-
nety…

W ksi¹¿ce Wielki spe-
ktakl na niebie Marco Ber-
sanelliego odnajdujemy
treœci  mówi¹ce, pod jak
wielkim wp³ywem roz-
gwie¿d¿onego nieba by³  Giacomo Leopardi,
w³oski poeta ¿yj¹cy w XIX wieku. Oto fragment
Pieœni nocnej wêdrownego pasterza w Azji:

[…] i kiedy patrzê, jak p³on¹ miriady,
w duchu pytam sam siebie:
po co pochodni tyle?
Co znaczy przestwór i ten niezg³êbiony
bez koñca b³êkit? Albo jak zrozumieæ
tê niezmierzon¹ samotnoœæ? Czym jestem?
Nad tym rozmyœlam. Nad owym domostwem.
Pysznym bez miar i granic.
Nad niezliczonym mrowiem, co w nim mieszka
[…]

W zachwycie nad niebem usianym gwiazdami
zawiera siê pytanie poety, kim jest cz³owiek:

[…] sama niemo¿noœæ czerpania zadowolenia
z ¿adnej z rzeczy ziemskich czy te¿, by tak to uj¹æ,
z ca³ej ziemi, widomoœæ rozleg³oœci przestworzy, wieloœæ
i wspania³y ogrom œwiatów, stwierdzenie, ¿e wszystko
jest mizerne i nik³e w porównaniu z pojemnoœci¹
w³asnego ducha, ukazywanie sobie w wyobraŸni nie-
skoñczonej liczby œwiatów i nieskoñczonego wszech-
œwiata, a zarazem poczucie, ¿e nasz duch i nasze

pragnienia s¹ rozleglejsze ni¿ tak uczyniony wszech-
œwiat, ustawiczne oskar¿anie rzeczy o ich niedo-
statecznoœæ i nicoœæ, a zarazem doznanie braku i pustki,
a tym samym nudy, wydaje mi siê najwiêksz¹ oznak¹
wielkoœci i szlachetnoœci, jak¹ odznacza siê ludzka
natura.

Myœli, LXVIII

Nie ka¿dy mo¿e odnaleŸæ w lekturze mnogoœci
ksi¹¿ek popularno-naukowych poœwiêconych ró¿-
nym naukom owo ukojenie i odpocznienie od
spraw codziennych. Tak jak wspomnieliœmy –
ró¿norodnoœæ cz³owieczych zainteresowañ i ich

bogactwo – mo¿e byæ gwarancj¹, ¿e ka¿dy z nas
znajdzie lub mo¿e ju¿ znalaz³ sposób, jak
wype³niæ godziny, spêdzane w domu, gdy nie ma
mo¿liwoœci pójœcia do teatru, kina, kawiarni, resta-
uracji, na spotkania grup zainteresowañ, na zajê-
cia dla seniorów w ramach Uniwersytetu 3-go
wieku… dzieciarnia nie mo¿e pójœæ na lodowisko,
na zajêcia do domu kultury itp.

Powszechna ¿yczliwoœæ s¹siedzka, rodzinna,
przyjacielska (te dwie ostatnie czêsto na odle-
g³oœæ) podnosi nas na duchu i pozwala z nadziej¹
myœleæ, ¿e razem ten trudny czas zwyciêsko
prze¿yjemy… a gdy nawet spotka nas cierpienie
– to nie bêdziemy w nim sami… I nie tylko to
… wszak Ten, który stworzy³ te odleg³e œwiaty,
który ponad wszystko ukocha³ cz³owieka, otacza
nas ka¿dego dnia, w ka¿dej chwili swoj¹
opiek¹… tylko zaufajmy Mu… a wyprowadzi nas
z ka¿dej niedoli, wed³ug swojego wzglêdem nas
zamiaru…

Obraz Opatrznoœci Bo¿ej z 1773 r. w koœciele w Jastrzêbiu Górnym (Ÿród³o: Wikipedia)

(PS 23,4)
Chocia¿bym chodzi³  ciemn¹ dolin¹,
z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹ [...]
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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

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

Wezwa³eœ mnie w Twój dotyk

Wezwa³eœ mnie w Twój dotyk
przekroczy³am próg
mi³osiernej têsknoty
mi³osiernych s³ów
Za progiem Twoje Serce kona z moich ran
zmartwychwstaje bezbrze¿nie
za progiem nie mam dna

Jesteœ – brakuje mi tchu
serce ustaje
nowy oddech daje Duch
i idê dalej
idê gdzie Twoje Serce
umiera za mnie
zmartwychwstaje najwierniej
dalej dalej dalej

Jezu, zmieni³eœ Niebo
pokor¹ swych ran
by wiecznoœæ dzieliæ ze mn¹
z mroku wsta³eœ w blask
Blask Chwa³y nie zas³oni
œladów po gwoŸdziach
wyry³eœ mnie na d³oniach
przedwieczna Mi³oœci¹

 *   *   *
Nie przeszed³eœ wcale obok
a we mnie wszystko poruszone
i nic przed Tob¹ nie os³ania
stopami dotykam ziemi
tak bosa
¿e czujê wiêcej
ni¿ tylko miejsce w którym stojê
tak bosa
¿e czujê pod stopami ca³y œwiat
i w Twoim widzeniu ukryta
przemierzam dni stworzenia

wydana na Twoj¹ chwa³ê
w samym sercu œwiata wiem bez os³ony cia³a:
Jesteœ

Klauzura

Mog³am przecie¿ zajœæ daleko
nie te same wydeptywaæ co dnia œlady

Jestem tutaj
tu zosta³am
wierzê ¿e jesteœ wszêdzie dok¹dkolwiek dojdê

W chórze

Têskniê
Korzeniami
bezg³oœnie
tkwiê w Tobie

Klêczê
podtrzymujê rozmowê

S. MAGDALENA OD KRZY¯A OCD

DRUKARNIA SANSET – Adres:
ul. Sportowa 1, Przemyœl–Ostrów; 16 671 02 22;
663 058 828; www.sanset.pl


