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PRZEMYSKI KARMELNA  KARMEL
S

KOCHANI, SIOSTRY I BRACIA

ALL E L U A

tajemy pe³ni nowego zadziwienia, wdziêcznoœci
i wiary przy pustym grobie Pana.

Orêdzie wielkanocnego poranka jest dla nas
zadaniem, byœmy umieli nieœæ Dobra Nowinê
o Zmartwychwstaniu, pe³ni ewangelicznej radoœci
i entuzjazmu w ten œwiat, który czêsto pogr¹¿a
siê w smutku i mrokach z³a. A nowina, któr¹
mamy zanieœæ brzmi:

Jezus ¿yje!
Zmartwychwsta³!

Zwyciê¿y³ œmieræ!
£¹czymy siê z Wami, Siostry i Bracia, id¹c za
Chrystusem przez tajemnice Triduum
Paschalnego, przez Œwiêt¹ Wielk¹ Noc...
do Œwiat³a Poranka Wielkanocnego.
Radujmy siê z Nim, przyjmijmy ³aski,
wyjednane nam przez Zbawiciela, zanieœmy
pokój i nadziejê innym...
B³ogos³awionych Œwi¹t!!!
Zapraszamy do wspólnego prze¿ycia tych
Œwiêtych Wydarzeñ w naszej œwi¹tyni lub on-line
na kanale youtube: Przemyœl Karmel.
Kochani, Mszê rezurekcyjn¹ bêdziemy
sprawowali w intencji naszych Parafian,
Przyjació³ i Dobroczyñców naszego koœcio³a
i klasztoru.

   o. Krzysztof Górski ocd
                            wraz ze Wspólnot¹

Weselmy siê i radujmy, i dajmy Mu chwa³ê,
bo nadesz³y Gody Baranka, a Jego Ma³¿onka siê przystroi³a

Ap 19, 7
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UROCZYSTOŒÆ ŒW. JÓZEFA
marca obchodzi-
liœmy uroczystoœæ

œw. Józefa Oblubieñ-
ca NMP. W tym dniu
wraz ze wspólnot¹ pa-
rafialn¹ przez modli-
twê podczas Mszy
Œwiêtej uczciliœmy po-
staæ Œwiêtego.

Na Eucharystii zgro-
madzonych powita³
o. Krzysztof Górski OCD,
przeor i proboszcz na-
szego klasztoru. Mod-
litwie przewodniczy³
natomiast bp Krzysztof
Chudzio, biskup pomo-
cniczy archidiecezji prze-
myskiej.

W wyg³oszonej homi-
lii bp Chudzio zachêca³ do
gorliwego wzywania wsta-
wiennictwa œw. Józefa:
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– W dzisiejsze œwiêto mo¿emy zachêcaæ siê do wiêkszej modlitwy o jego
wstawiennictwo i zachêcaæ do odkrywania, a potem do naœladowania jego
cnót, których w skarbcu serca tego Œwiêtego nie zabraknie nam na
wszystkie etapy naszego ¿ycia. Bp Krzysztof wskaza³ tak¿e, ¿e œw. Józef
jest doskona³y patronem dla ka¿dego cz³owieka wierz¹cego:- Wiele
ma³¿eñstw wyprasza za jego wstawiennictwem dar potomstwa,
ma³¿onkowie wzywaj¹ go gdy problemy ma³¿eñskie zaczynaj¹ niszczyæ ich
mi³oœæ, kap³ani szukaj¹ w nim wzoru wiernoœci i oddania Bogu, osoby
konsekrowane upraszaj¹ u niego ³askê wiernoœci i czystoœci, mê¿czyŸni
mog¹ znaleŸæ w nim wzór odwagi, m¹droœci i mêstwa w byciu zw³aszcza
mê¿em i ojcem, a zbli¿aj¹cy siê do kresu ziemskiego pielgrzymowania
wzywaj¹ go jako patrona dobrej œmierci.

Na zakoñczenie Mszy Œwiêtej bp Krzysztof Chudzio przewod-
niczy³ tak¿e modlitwie do œw. Józefa w intencji naszej Parafii.

t. red.
fot. s. Monika
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AKT ZAWIERZENIA RODZIN
ŒWIÊTEMU JÓZEFOWI

Serdecznie

zapraszamy

na Karmel

przed o ³ tarz

œw.  Józe fa,

by  powierzaæ

swe sprawy

WYPOWIADA M¥ :̄

Józefie, synu Dawida, nie bój siê
wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki;
albowiem z Ducha Œwiêtego jest to,
co siê w Niej poczê³o (Mt1,20).

Œwiêty Józefie, kiedy stan¹³eœ
wobec tajemnicy dziewiczego po-
czêcia Syna Bo¿ego w ³onie Twej
Ma³¿onki Maryi, postanowi³eœ j¹
potajemnie oddaliæ. Wówczas us³y-
sza³eœ: Nie bój siê wzi¹æ do siebie
Maryi, albowiem z Ducha Œwiêtego
jest to, co siê w Niej poczê³o.

Dzisiaj, kiedy stoimy przed To-
b¹, którego symbolizuje ta œwiêta
ikona, serca nasze tak¿e wo³aj¹
do Ciebie w pokornej proœbie: nie
bój siê i nas przygarn¹æ do sie-
bie, albowiem z Ducha Œwiêtego
jest to, co siê w nas dokona³o.

Czas Twoich nawiedzin jest b³o-
gos³awieñstwem dla naszych ro-
dzin, dla ca³ej naszej parafii, bo uczysz
nas ¿yæ z Jezusem i dla Jezusa.
Oby ka¿dy dom naszej parafii sta³
siê „nazaretañskim domem Cieœli”.
Z najwiêksz¹ pokor¹ i czci¹, ale
i ze œwiêt¹ ufnoœci¹ stoimy przed
Tob¹, o œwiêty Patriarcho z Naza-
retu, prosz¹c: Józefie, synu Dawida,
zechciej zamieszkaæ w naszym
domu i naucz nas ¿yæ z Jezusem
i Jego Matk¹. Nasza obecnoœæ

œwiadczy, ¿e potrzebujemy i prag-
niemy uczyæ siê od Ciebie ¿yæ
wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹.

WYPOWIADA ¯ONA:

Stoj¹c przed Tob¹ w pokorze,
przynosimy do Twoich stóp na-
sze ¿ycie, a w nim radoœci i tro-
ski, zwyciêstwa i pora¿ki, nadzie-
je i obawy.

Do kogo zwrócimy siê o po-
moc i ratunek? Tobie Ojciec Nie-

bieski powierzy³ swojego Syna
i Jego przeczyst¹ Matkê, dlatego
sta³eœ siê Opiekunem i wzorem
ka¿dej chrzeœcijañskiej rodziny.
Tobie, Ojcze nazaretañskiego do-
mu, zawierzamy wszystkich oj-
ców, matki i dzieci, nasze domy
i wszystko, co posiadamy.

Rodziny naszej parafii tak bar-
dzo potrzebuj¹ Twojej opieki,
pomocy i przyk³adu. Dotkniêci,
bowiem jesteœmy obojêtnoœci¹ re-
ligijn¹ i relatywizmem moral-
nym, a one s¹ Ÿród³em wszyst-
kich innych grzechów przeciw-
ko Bogu i bliŸnim.

Wobec wielu niebezpieczeñstw
zagra¿aj¹cym naszym wspólno-
tom rodzinnym do Ciebie siê ucie-
kamy i Tobie siê powierzamy
w tym akcie zawierzenia: Œwiêty
Ojcze Józefie, przyb¹dŸ nam z po-
moc¹, pociesz w naszych smu-
tkach, obawach, troskach i bó-
lach. Oddal od nas gro¿¹ce nam
niebezpieczeñstwa. WeŸ pod
swoj¹ opiekê nasze dusze i cia³a.
Twojej przemo¿nej opiece za-
wierzamy nasz dom i ca³e nasze
¿ycie. Oka¿ nam, œwiêty Józefie,
jak dobry jesteœ dla tych, którzy
pragn¹ pozostaæ na zawsze Two-
imi wiernymi s³ugami.

Œwiêty Józefie, Ojcze i Opie-
kunie naszych rodzin, przyczyñ
siê za nami.

Amen.

za: http://test.zelnet.e-kei.pl/wp-content/uploads/

akt-zawierzenia-%C5%9Bw.-J%C3%B3zefowi.pdf
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Czym jest Wielki Post?
Drog¹. Drog¹ jest te¿ nasze
¿ycie. Ka¿da droga ma cel.
Naszym celem – chrzeœcijan-
jest zbawienie, osi¹gniêcie ¿y-
cia wiecznego.
Zatem musimy
siê rozliczyæ
ze wszystkich
uczynków i na-
wróciæ siê. Oz-
nak¹ chêci pow-
rotu na œcie¿ki
Pana by³o pub-
liczne, we wspól-
nocie wier-
nych, posypa-
nie g³owy po-
pio³em w Œro-
dê Popielco-
w¹. Celem zaœ Wielkiego Postu
w Koœciele jest Triduum Pas-
chalne i najwiêksze œwiêto œwia-
ta chrzeœcijañskiego: uroczystoœæ
Zmartwychwstania Pañskiego.
WIELKI POST zosta³ przed-
stawiony przez naszego reko-
lekcjonistê jako DROGA PAS-
CHALNA – droga przejœcia,
w której od pocz¹tku, od stwo-
rzenia œwiata i pojawienia siê na
nim cz³owieka – temu cz³owie-
kowi zawsze towarzyszy³ Pan
Bóg. Karmi³ go, chroni³, wspiera³
i kierowa³ jego krokami. Dzia³a-
nie Boga w ¿yciu cz³owieka

zawsze polega³o na rozœwietlaniu
jego ¿ycia, na wydobywaniu go
z ciemnoœci na œwiat³o. Symb-
oliczne znaczenie ma ciemnoœæ
nocy rozumiana jako grzech

i jasnoœæ œwiat³a, która jest
¿yciem, mi³oœci¹, szczêœciem i
zbawieniem. To, ¿e pan Bóg
stworzy³ cz³owieka jako ostat-
niego z wszystkich elementów
stworzenia i ust¹pi³ mu swego
nieograniczonego miejsca jest
pocz¹tkiem przygotowywania
przez Niego ofiary, która dope³ni
siê w postaci ofiary Jego Syna.
Pan Bóg obdarzy³ cz³owieka
tym, co dot¹d by³o tylko Jego
przymiotami: wolnoœci¹, mi³oœci¹,
szczêœciem i woln¹ wol¹. Zapro-
si³ go do relacji z sob¹ – a cz³o-
wiek? Zaledwie otrzyma³ od Boga

czêœæ Jego œwiata i ju¿ zacz¹³
Boga z tego œwiata wypychaæ,
usuwaæ. Dziœ tak¿e ludzie
wypraszaj¹ Pana Boga z ¿ycia
osobistego, ze swojego myœlenia,

z uczuæ, dzia-
³ania, z pragnieñ.
Wydaje siê nam,
¿e Pan Bóg kom-
plikuje ¿ycie,
bo wiara wyma-
ga, poci¹ga do
czynów, prowa-
dzi do obumie-
rania, jak to ziar-
no w ziemi.
A ¿ycie bez Pana
Boga wydaje
siê ³atwiejsze.
Lecz wyprosze-

nie Boga ze swojego ¿ycia pro-
wadzi do ¿ycia w ciemnoœci
grzechu: do agresji, do fa³szu, do
egoizmu i nienawiœci. I znowu
Pan Bóg przychodzi cz³owie-
kowi z pomoc¹. Dzieje siê
PASCHA, bo Bóg przecho-
dzi przez ¿ycie ludzi – ofia-
rowuje nam wszystkim swojego
Syna. A Jezus bierze krzy¿ na
swoje ramiona, krzy¿, który sym-
bolizuje wszystko, co jest kon-
sekwencj¹ grzechu i upadku
ka¿dego cz³owieka. Jezus jest go-
tów ponieœæ za ludzkoœæ œmieræ.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
JAKO CZAS ODNOWY

I CZAS NASZEJ PRZEMIANY
d niedzieli 21marca mieliœmy wszyscy wyj¹tkow¹ ³askê
prze¿ywania Wielkopostnych Rekolekcji, które na

zaproszenie naszego Proboszcza – OJCA KRZYSZTOFA

GÓRSKIEGO OCD prowadzi³ ojciec KRZYSZTOF
¯YWCZYÑSKI OCD z Prowincji Krakowskiej. Cztery dni
m¹drej i trudnej nauki odkrywania prawdy o faktach
pozornie wszystkim dobrze znanych. Ustami tego m³odego
kap³ana dociera³y do nas codziennie: m¹droœæ, wiedza,
szczeroœæ i doœwiadczenie wynikaj¹ce z praktyki, zw³aszcza
tej w konfesjonale. Naukê otrzyman¹ w czasie tych reko-
lekcji nie sposób zmieœciæ na jednej stronie naszego pisma –
– potrzeba by by³o na to ca³y jeden numer dodatkowy. Zatem
wybór musi byæ si³¹ rzeczy ograniczony do tych najistot-
niejszych treœci.

�
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Sam mówi o sobie: Ja jestem
ziarnem, które upada w ziemiê
i wydaje owoc. Wskazuje tym
samym drogê naszego postêpo-
wania PROGRAM NASZE-
GO ¯YCIA: jeœli chcemy wy-
daæ owoce – musimy zgodziæ
siê na pewn¹ ofiarê, na trud, na
pewn¹ nawet stratê czegoœ, co
bêdzie nas kosztowa³o. I nie
chodzi o pieni¹dze. Wielki Post
to czas naszej mobilizacji wew-
nêtrznej. S³u¿¹ temu od czasów
Chrystusa trzy praktyki, æwicze-
nia duchowe: post, modlitwa i ja³-
mu¿na.

POST. Czy post ma dziœ sens?
O poszczeniu wiemy du¿o, ale
nie jest postem dieta! Dietê po-
dejmujemy tylko ze wzglêdu na
siebie samego – bez religijnej
motywacji. Post zaœ to ograni-
czenia, które sami sobie narzu-
camy, ale z wa¿nej motywacji –
Z MI£OŒCI DO PANA BOGA!
Szeroko rozumiany post nie do-
tyczy tylko jedzenia, ale np. s³u-
chania muzyki, korzystania z dóbr
techniki, czy zaspokajania potrze-
by kupowania ró¿nych rzeczy.
Wyrzekaj¹c siê tych przyk³ado-
wo wspomnianych rzeczy otwie-
ramy przestrzeñ dla Pana Boga.
W praktykowaniu wszelkiego
postu chodzi o to, by cz³owiek od-
czu³ swoj¹ s³aboœæ i niewystar-
czalnoœæ i by zacz¹³ szukaæ po-
mocy Pana Boga. Poszcz¹c oczy-
szczamy serce od nadmiaru przy-
wi¹zañ a rezygnacja z wielu dóbr
pozwala nam bardziej doceniæ
wszystko to, co dostajemy od Pana
Boga. W naszej tradycji ka¿de
wielkie œwiêto religijne poprze-
dza wigilia – oczekiwanie na…
Czas przygotowania siê do…
Wiêc Wielki Post jest bardzo
d³ug¹, bo 40 dni trwaj¹c¹ Wigili¹
Zmartwychwstania Pañskiego.

MODLITWA. Czym jest?
I kiedy modlitwa jest dobra?
Czy dociera do Pana Boga? Czy
jestem dobrym chrzeœcijaninem?
Wszystkie te pytania zawieraj¹
siê w jednym wspólnym miano-
wniku: w MI£OŒCI DO PA-
NA BOGA. Dobre ¿ycie i mo-
dlitwa s¹ przejawem tej mi³oœci;

gdy nie czyniê z³a, wype³niam
obowi¹zki, mówiê prawdê, spe³-
niam dobre uczynki – dobrze
¿yjê. Gdy chodzê do koœcio³a,
modlê siê, spe³niam praktyki litur-
giczne i oddajê czeœæ Panu Bo-
gu – jestem dobrym chrzeœci-
janinem. Jednak tylko zespo-
lenie dobrego ¿ycia z modli-
tw¹ prowadzi do doskona³o-
œci chrzeœcijañskiej. Modlitwa
– to nie mówienie mechaniczne
„paciorków”, to dialog z Panem
Bogiem. To cisza i s³uchanie te-

go, co On mówi do nas. Nie po-
trzeba wielu s³ów. Potrzeba za
to solidnej konstrukcji duchowej
i systematycznego dzia³ania:
codziennie rano i wieczór – od-
mówmy choæby prost¹ ale jak-
¿e wspania³¹ Modlitwê Pañsk¹
a w ci¹gu dnia ¿yjmy zgodnie
Jego przykazaniami i starajmy siê
o Nim pamiêtaæ – w myœlach,
s³owach, gestach. Codzienna mod-
litwa uczy nas mêstwa, wierno-
œci i odpowiedzialnoœci. Codzien-
na modlitwa to nasza ofiara, to
nasz post. Czy Pan Bóg jej wy-
s³ucha? ZAWSZE. Choæ nie
zawsze spe³ni nasze proœby. On
sam myœli o nas, o ¿yciu, o œwie-
cie, o naszej drodze do nieba.
Pan Bóg sam wie, co dla nas jest
dobre wiêc – zaufajmy Mu i daj-
my Mu siê prowadziæ – nie na-
rzucajmy Mu naszego widzenia
œwiata.

JA£MU¯NA. Wed³ug Œw.
Augustyna: Je¿eli chcesz, aby twoja
modlitwa wzlecia³a do nieba – daj
jej skrzyd³a: post i ja³mu¿nê! Ka¿-
dy z nas jest zobowi¹zany do
ja³mu¿ny, wed³ug mo¿liwoœci,
wed³ug zamo¿noœci. Ale nie tyl-
ko wspomo¿enie materialne jest
ja³mu¿n¹. Wspaniale to przedsta-
wi³ ojciec Krzysztof ¯ywczyñski:

najpiêkniejsz¹ i najcenniejsz¹ ja³-
mu¿n¹ jest ta, która wyp³ywa
z mi³oœci. Potrzeba czasem nie tyl-
ko wsparcia finansowego, lecz
tak¿e modlitwy, pociechy ducho-
wej, obecnoœci drugiego cz³o-
wieka – jego czasu. Do jednej
z form ja³mu¿ny œw. Augu-
styn zaliczy³ PRZEBACZE-
NIE. „…i odpuœæ nam nasze
winy, jako i my odpuszcza-
my naszym winowajcom”. Prze-
baczenie to ³aska,to dar, o który
nale¿y siê modliæ. Oprócz dóbr
materialnych, oprócz przeba-
czenia ja³mu¿n¹ jest te¿ danie
komuœ swojego czasu: posie-
dzieæ z kimœ, kto chce siê wyga-
daæ, odwiedziæ samotn¹ osobê,
pobyæ z dzieckiem, na wyciecz-
kê pojechaæ, mieæ czas dla ma³-
¿onka, mieæ czas dla Pana Bo-
ga… „Œpieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹”. Wiêc nie
myœl, ¿e daj¹c komuœ swój cen-
ny czas tracisz go, bo mo¿e w³aœ-
nie Pan Bóg Tobie go przyspa-
rza – i za tê ja³mu¿nê w³aœnie
wyd³u¿a Twoje ¿ycie.

Drogi Ojcze Krzysztofie – dziê-
kujemy Ci za ten wspania³y czas
formacji duchowej, za konsekwentne
prowadzenie nas do Boga, za o¿y-
wienie naszej wiary poprzez uœwia-
domienie w czasie tych rekolekcji jak
wielk¹ rolê odgrywa mi³oœæ w re-
lacji Boga i cz³owieka oraz jak wa¿-
ne s¹ trzy narzêdzia pracy ducho-
wej: modlitwa oraz jej dwa potê¿ne
skrzyd³a – post i ja³mu¿na. Bez
nich modlitwa nie wzniesie siê do
Boga… Te rekolekcje by³y ca³e modlit-
w¹ i za to z g³êbi naszych serc wszy-
scy Tobie dziêkujemy. Rzuca³eœ hoj-
nie miêdzy nas ziarna s³ów Bo¿ej
m¹droœci i ufamy, ¿e pad³y na ¿y-
zn¹ ziemiê i wydadz¹ plon stu-
krotny. Zechciej te¿ i od nas przyj¹æ
¿yczenia zdrowia, b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego i wszelkich darów Ducha
Œwiêtego oraz samych dobrych i ¿y-
czliwych ludzi na swojej drodze  jak
te¿  realizacji osobistych pragnieñ na
dalszej drodze powo³ania kap³añ-
skiego. Panie Bo¿e zap³aæ i szczêœæ
Bo¿e!

             Anna Potocka
                 prezes POAK
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III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
W intencji dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komu-

nii œw.

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

O pokój na œwiecie i opiekê Matki Boskiej nad
nasz¹ Ojczyzn¹.

Intencje
¯ywego Ró¿añca

na kwiecieñ
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê za osoby, które nara¿aj¹ swoje ¿ycie,

walcz¹c o podstawowe prawa w dyktaturach, w re-
¿imach autorytarnych, a nawet w prze¿ywaj¹cych
kryzys demokracjach.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O powo³ania kap³añskie, zakonne i misyjne.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O opanowanie sytuacji pandemicznej.
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W WIELKIM TYGODNIU W NASZYM KOŒCIELE:

ZAPRASZAMY
T E  ̄ N A :

DROGA
KRZY¯OWA:

WIELKI PI¥TEK
O GODZ. 1700

która bêdzie
odprawiana
we wtorek

 Wielkiego Postu
o godz. 17:15

Zapraszamy na TRIDUUM PASCHALNE:
Wielki Czwartek

– Msza Wieczerzy Pañskiej – godz. 18.00

– adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00

Wielki Pi¹tek
– Ciemna Jutrznia – 6.30

– adoracja w Ciemnicy – od godz. 7.00

– Nowenna przed uroczystoœci¹ Bo¿ego Mi³osier-

dzia – 15.00

– Droga Krzy¿owa – godz. 17.00

– Liturgia Mêki Pañskiej – godz. 18.00

– adoracja w Grobie Pañskim – do godz. 22.00

Wielka Sobota
– Ciemna Jutrznia – godz. 6.30

– adoracja w Grobie Pañskim – od godz. 7.00

– œwiêcenie pokarmów – od godz. 9.00 do godz.

12.00 (prosimy o zajmowanie miejsc w ³awkach,

koszyki trzymamy przy sobie)

– Nowenna przed uroczystoœci¹ Bo¿ego Mi³osier-

dzia – 15.00

– Wigilia Paschalna – godz. 20.00

Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
– Msza rezurekcyjna – godz. 6.00

– pozosta³e Msze: 10.00, 11.30, 17.00
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Stacja VI, Szymon Cyrenejczyk pomaga nieœæ krzy¿ Panu Jezusowi...      Uczestniczy Bractwo œw. Józefa
fot. o. Krzysztof Górski – przeor

Drogi Krzy¿owe w naszym koœciele

Droga Krzy¿owa rozwa¿ana przez Œwiecki Zakon Karmelitów Bosych i Wiernych...          fot. A.K. OCDS

We wtorki Wielkiego Postu drogi krzy¿owe
by³y odprawiane przez przyjació³ misji. Roz-
wa¿ania przygotowa³ Œwiecki Zakon, m.in.
na podstawie myœli misjonarza œp. o. Teofila
Kapusty OCD.

[...] Stacja XIV – Jezus do grobu z³o¿ony
Jezu, przez Twój grób, grób umêczonego cz³owieka,

grób naznaczony blaskiem Zmartwychwstania, prze-

mawia prawda o wiecznym odpoczynku w chwale Zmar-
twychwstania…

Z t¹ wiar¹ chcê iœæ w ka¿dy trud mojego ¿ycia, w umê-
czenie mojej drogi mi³oœci – krzy¿owej drogi… najpiêk-
niejszej drogi cz³owieka na ziemi…

Módlmy siê za wszystkich zmar³ych misjonarzy,
aby zmartwychwsta³y Chrystus wprowadzi³ ich do
swojego Królestwa. Amen.
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KWIECIEÑ 2021
DODATEK DLA DZIECI

Wœród zdjêæ
Drogi

Krzy¿owej
w której

uczestnicz¹
nasze Dzieci
jest jedno
szczególnie
wymowne
ale nie

wskazujê
,,palcem”
bo mo¿e
ró¿nie

patrzymy...
fot. arch. red.

�
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Józefie            œwiêty

Pok³osie wystawy prac
plastycznych Dzieci

ze Szko³y Podst. nr 11,
któr¹ przygotowa³a

s. Dorota (Michalitka)
fot. o. Andrzej C.
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OD CZWARTKU Koœció³ pozwa-
la nam siê zanurzyæ w Miste-
rium Mêki i Œmierci naszego Pa-
na celebruj¹c Œwiête Triduum
Mêki i Œmierci Chrystusa. S¹ to
najwa¿niejsze trzy dni w ca³ym
roku liturgicznym. Ju¿ nie roz-
wa¿amy dzieñ po dniu, ale wrêcz
godzinê po godzinie z tych os-
tatnich wydarzeñ poprzedza-
j¹cych œmieræ Chrystusa i nastê-
puj¹ce po niej bezpoœrednio wy-
darzenia.

Pierwszy dzieñ Triduum Pas-
chalnego gromadzi nas w Wie-
czerniku i pozwala uczestniczyæ
duchowo w Ostatniej Wieczerzy.
W tym dniu, poza koœcio³ami ka-
tedralnymi, nie sprawuje siê
w godzinach przedpo³udnio-
wych mszy œw. Natomiast w koœ-
cio³ach katedralnych biskup wraz
z duchowieñstwem diecezji i wier-

nymi sprawuj¹ Mszê Krzy¿ma
œw. na upamiêtnienie ustano-
wienia sakramentu kap³añstwa.
W czasie tej mszy biskup kon-
sekruje oleje œwiête (st¹d nazwa
tej mszy) a kap³ani odnawiaj¹
swoje przyrzeczenia z³o¿one przy
przyjêciu œwieceñ kap³añskich.

W godzinach popo³udnio-
wych i wieczornych wierni gro-
madz¹ siê w swoich koœcio³ach,
aby uczestniczyæ we Mszy œw.
Wieczerzy Pañskiej w czasie któ-
rej wspominamy ustanowienie
sakramentu Eucharystii.

Przebieg Mszy Wieczerzy Pañ-
skiej ró¿ni siê pod pewnymi wzglê-
dami od innych uroczystych litur-
gii. Pierwszym z nich jest uro-
czyœcie odœpiewany hymn Gloria,
któremu towarzyszy bicie dzwo-
nów i ostatnie (do Wigilii Pas-
chalnej) dŸwiêki organów.

Drugim elementem spotyka-
nym jedynie w Wielki Czwartek
jest mandatum, czyli obrzêd ob-
mycia nóg. G³ówny celebrans pow-
tarza w ten sposób gest Jezusa,
który w wieczerniku umywa³ no-
gi Aposto³om. Co ciekawe, wyda-
rzenie to przedstawia jedynie œw.
Jan (J 13,1-20).

Ten gest umywania nóg jest
dla uczniów Chrystusa przypom-
nieniem o przykazaniu wzajem-
nej mi³oœci i naœladowania Jezusa
w pokornej i ofiarnej s³u¿bie.

Ostatnim momentem, który
wyró¿nia Mszê Wieczerzy Pañ-
skiej, jest przeniesienie Najœwiêt-
szego Sakramentu do miejsca prze-
chowywania (nazywanego czêsto
„ciemnic¹”). Po schowaniu i oka-
dzeniu Najœwiêtszego Sakramen-
tu liturgia koñczy siê w ciszy.
Ten brak b³ogos³awieñstwa, for-
mu³y rozes³ania czy œpiewu ma
nam uœwiadomiæ niezwyk³¹ sy-
tuacjê w ¿yciu Koœcio³a. Nasz
Pan jest uwiêziony, tabernakulum
puste, a o³tarz nagi. O ile nie
uczyniono tego wczeœniej (na V nie-
dzielê Wielkiego Postu) wszy-
stkie krzy¿e powinny zostaæ za-
s³oniête. Nie nale¿y tak¿e za-
palaæ lamp przed obrazami œwiê-
tych.

Rozwa¿amy w tym czasie za-
równo modlitwê Jezusa w Ogro-
dzie Oliwnym jak i cierpienia,
które znosi³ po uwiêzieniu przez
¿o³nierzy i s³ugi arcykap³ana.
Tak, jak Aposto³owie s³yszymy
wezwanie do czuwania i modli-
twy, aby nie ulec pokusie i towa-
rzyszyæ Jezusowi w tych najciê¿-
szych godzinach Jego ¿ycia.

W WIELKI PI¥TEK rano Koœ-
ció³ zachêca do wspólnej modli-
twy Liturgi¹ Godzin (tzw. ciem-
na jutrznia). W tym dniu nie spra-
wuje siê nie tylko Eucharystii,
lecz tak¿e innych sakramentów
poza spowiedzi¹ i namaszcze-
niem chorych.

iturgiczny okres Wielkiego Postu, z czego wiele osób nie
zdaje siê sobie sprawy, koñczy siê w sobotê przed Nie-

dziel¹ Mêki Pañskiej, potocznie nazywanej Niedziel¹
Palmow¹. W³aœnie od I Nieszporów tej niedzieli rozpoczyna
siê czas szczególny, a mianowicie Wielki Tydzieñ Mêki,
Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Je¿eli uczestniczymy w codziennie w liturgii mszy œw. w Wielkim
Tygodniu, to mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e odczytywane Ewangelie s¹
zapisem tych ostatnich dni przed pojmaniem Jezusa w Getsemani.
Pozwala nam to pod¹¿aæ za Jezusem dzieñ po dniu towarzysz¹c
Mu tak jak uczniowie i Aposto³owie.

TRIDUUM PASCHALNE  –
– NAJWA¯NIEJSZE DNI W ROKU

L

�
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Centralny punkt tego dnia sta-
nowi Liturgia Mêki Pañskiej.
Najlepiej, jeœli jest sprawowana
o godzinie 15:00, poniewa¿ jed-
nak Wielki Pi¹tek nie jest w Pol-
sce wolny od pracy, najczêœciej
zaczyna siê j¹ w godzinach wie-
czornych. W zwi¹zku z tym,
w naszej tradycji, liturgiê po-
przedza siê wspólnym rozwa¿a-
niem Drogi Krzy¿owej.

Nastrój celebracji Liturgii Mê-
ki Pañskiej jest bezpoœredni¹
kontynuacj¹ stanu, w jakim zakoñ-
czy³a siê Msza Wieczerzy Pañ-
skiej. Otwarte tabernakulum i na-
gi o³tarz boleœnie przypominaj¹
o smutku Koœcio³a. Procesja
w ciszy podchodzi przed przed
o³tarz g³ówny, gdzie kap³an pa-
da na twarz i przez d³u¿sz¹ chwi-
lê trwa w milcz¹cej modlitwie
wraz ze wszystkimi zgromadzo-
nymi w œwi¹tyni. Po dojœciu do
miejsca przewodniczenia cele-
brans odmawia krótk¹ modlitwê
– pierwsze s³owa wypowiedzia-
ne w liturgii tego dnia i jedyne
w obrzêdach wstêpnych. Jak¿e
inne to prze¿ycie od bogactwa
znaków i serdecznych zapew-
nieñ o obecnoœci Pana wœród
nas, które kojarzymy z pocz¹-
tkiem innych celebracji.

W liturgii s³owa szczególne
miejsce zajmuje opis Mêki Pañ-
skiej. Podobnie jak w niedzielê
palmow¹ czytany jest z podzia-
³em na role. Podczas gdy tam
naprzemiennie u¿ywa siê ewan-

gelii synoptycznych (Mateusza,
Marka i £ukasza), w Wielki Pi¹-
tek s³uchamy zawsze opowieœci
œw. Jana – jedynego spoœród
ewangelistów naocznego œwia-
dka œmierci Chrystusa. Ostatnim
elementem liturgii s³owa jest bo-
gato i uroczyœcie rozbudowana
modlitwa powszechna. Staramy
siê w niej obj¹æ modlitw¹ wszy-
stkich ludzi, by pokazaæ, ¿e ofia-

ra Chrystusa nie zna granic ani
podzia³ów i zbawia ka¿dego cz³o-
wieka.

Trzeci¹ czêœci¹ Liturgii Mêki
Pañskiej jest adoracja Krzy¿a.
Mo¿e byæ on ukazany na dwa
sposoby – albo przyniesiony za-
s³oniêty i w trzech etapach od-
s³aniany, albo ju¿ ods³oniêty
wniesiony do koœcio³a i trzykrot-
nie podnoszony podczas procesji
od drzwi do prezbiterium. Po-
tem nastêpuje osobista adoracja.
I tu te¿ mo¿e siê ona odbywaæ na
dwa sposoby: zgromadzeni pod-
chodz¹ kolejno do krzy¿a, przy-
klêkaj¹ i ca³uj¹ go, lu wszyscy po-
zostaj¹ na swoich miejscach w po-
stawie klêcz¹cej i adoruj¹ krzy¿
w milczeniu podczas gdy kap³an
trzyma go wzniesiony nad Lu-
dem Bo¿ym. Od zakoñczenia ado-
racji do rozpoczêcia Wigilii Pas-
chalnej przed Krzy¿em przyklê-
ka siê.

Czwarta czêœæ Liturgii to ob-
rzêdy Komunii. O³tarz nakrywa
siê obrusem, a Najœwiêtszy Sa-
krament przynosi z miejsca prze-

chowywania. W odró¿nieniu od ana-
logicznego fragmentu Eucharystii
nie przekazuje siê znaku pokoju
i nie œpiewa siê Baranku Bo¿y. War-
to zwróciæ uwagê na fakt, ¿e przy
s³owach „Oto Baranek Bo¿y, któ-
ry g³adzi grzechy œwiata…” nie
u¿ywa siê klasycznej du¿ej hostii,
a zwyk³ego komunikanta.

Liturgiê Mêki Pañskiej koñ-
czy procesja do Grobu Pañskiego.
Najœwiêtszy Sakrament umiesz-
czany jest w monstrancji, któr¹
nakrywa siê welonem. Po zakoñ-
czonej Liturgii o³tarz ponownie
jest obna¿any. Wierni zachêcani s¹
do trwania w modlitwie przy sym-
bolicznym grobie Chrystusa a¿
do wieczornej liturgii w Wielk¹
Sobotê.

Przez ca³y Wielki Pi¹tek obo-
wi¹zuje post œcis³y. Równie¿ w Wiel-
k¹ Sobotê zaleca siê powstrzy-
manie od spo¿ywania pokarmów
miêsnych, aby w ten sposób za-
chowaæ post paschalny. Jest to
wype³nienie s³ów, które Jezus po-
wiedzia³ uczniom Jana Chrzci-
ciela (Mt 9,15): „Lecz przyjdzie czas,
kiedy zabior¹ im pana m³odego,
a wtedy bêd¹ poœciæ”.

WIELKA SOBOTA to czas ocze-
kiwania na Zmartwychwstanie.
W tym dniu wspomina siê zst¹-
pienie Chrystusa do otch³ani (sze-
olu). Rano wierni gromadz¹ siê
na wspóln¹ modlitwê Liturgi¹
Godzin (ciemna jutrznia). W ci¹-
gu dnia, a¿ do zachodu s³oñca
nie sprawuje siê Eucharystii. Ko-
munii œwiêtej wolno udzielaæ
tylko w formie wiatyku. W Li-
turgii Godzin tego dnia mówimy:
Wielka cisza spowi³a ziemiê; wielka
na niej cisza i pustka. Cisza wiel-
ka, bo Król zasn¹³.

Tradycyjnie w tym dniu b³ogo-
s³awi siê pokarmy, które znajd¹
siê na wielkanocnym stole.

Wieczorem, po zachodzie s³oñ-
ca, czyli wed³ug ¿ydowskiego
sposobu mierzenia czasu, w nie-
dzielê, rozpoczyna siê najbar-
dziej uroczysta liturgia – Wigilia
Paschalna.

Rozpoczyna siê ona obrzêdem
poœwiêcenia ognia i Pascha³u sym-
bolizuj¹cego Zmartwychwsta³ego

[...] Dziœ bêdziesz ze Mn¹ w raju (£k 23,43).                                                fot za.: se.pl

�
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Chrystusa, który jest œwiat³oœci¹
œwiata, która rozprasza ciemnoœci
œwiata pogr¹¿onego w grzechu. Ta
wyj¹tkowa noc jest oœwiecona Je-
go œwiat³em i zostaje pokonana
przez dzieñ. Œwiat³oœæ zwyciê¿a

ciemnoœæ, œwiêtoœæ–grzech, ¿ycie
–œmieræ. Kap³an ¿³obi na pas-
chale krzy¿ oraz cyfry bie¿¹cego
roku, bo do Chrystusa nale¿y czas,
On panuje na wieki. W procesji
wchodzimy do ciemnego koœcio-
³a, œwieci tylko p³on¹cy pascha³.
Od tego œwiat³a zapalamy swoj¹
œwiecê: w Chrystusie stajemy siê
dzieæmi œwiat³oœci, z Chrystu-
sem jesteœmy œwiat³em œwiata.
Jako pielgrzymi idziemy przez zie-
miê za Chrystusem zmartwych-
wsta³ym. Pascha³ umieszcza siê
w prezbiterium i zaczyna siê œpiew
Orêdzia wielkanocnego, staro¿yt-
nego hymnu wys³awiaj¹cego zmar-
twychwstanie Pana. Koœció³ wspo-
mina noc wyjœcia Izraela z Egi-
ptu i teraz wys³awia noc, która uwol-
ni³a nas od mroków grzechów
i przywróci³a do ¿ycia ³aski. Tej
nocy Chrystus skruszy³ wiêzy
œmierci, ta jedyna noc by³a god-
na poznaæ czas i godzinê zmar-
twychwstania Chrystusa. W tê
noc pe³n¹ ³aski Koœció³ ofiaruje
Ojcu tê œwiecê i prosi, aby nie-
ustannie p³onê³a a¿ do przyjœcia
Chrystusa. Weselcie siê ju¿ zastêpy
Anio³ów, weselcie siê s³udzy Boga.
Raduj siê ziemio, raduj siê Koœciele
œwiêty, Matko nasza. Niech zabrz-
mi¹ dzwony g³osz¹ce zbawienie…

Nastêpnie rozpoczyna siê Li-
turgia S³owa. Lekcjonarz podaje
siedem czytañ ze Starego Testa-
mentu i dwa z Nowego. Mo¿na
zmniejszyæ iloœæ czytañ ze Sta-
rego Testamentu, ale zawsze na-

le¿y odczytaæ opis wyjœcia z Egip-
tu (trzecie czytanie). Czytane tek-
sty prowadz¹ nas do œledzenia
wszystkich etapów historii zba-
wienia kieruj¹c nasz wzrok ku
tajemnicy Paschy Jezusa Chrystu-
sa. Czytaniom towarzyszy œpiew
psalmów i modlitwy siêgaj¹ce pa-
pie¿a Leona Wielkiego. Po czy-
taniach ze Starego Testamentu
rozbrzmiewa Chwa³a na wysokoœci
Bogu przy dŸwiêkach dzwonów
i organów. Po czytaniu z Listu do
Rzymian rozlega siê œpiew Alle-
luja. W tym radosnym, wielka-
nocnym klimacie s³uchamy Ewan-
gelii o zmartwychwstaniu.

Od pierwszych wieków zwi¹-
zana jest z Noc¹ Paschaln¹, chrzest
zanurza nas bowiem w œmierci
Chrystusa i daje nam udzia³ w Chry-
stusowym zmartwychwstaniu.
Chrzest w Wigiliê Paschaln¹ usta³
wraz ze chrztem doros³ych, ale
liturgia zachowywa³a zawsze ten
zwi¹zek Wigilii i chrztu. Liturgia
chrzcielna nastêpuje po liturgii
s³owa, rozpoczyna j¹ œpiew Lita-
nii do wszystkich œwiêtych, wo³anie
o wstawiennictwo tych, którzy ju¿
ciesz¹ siê chwa³¹ Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego. Kap³an b³ogos³a-
wi wodê, wypowiadaj¹c modli-
twê. Koœció³ przypomina w niej,
jak Bóg przygotowa³ wodê do wy-
ra¿ania ³aski chrztu. Przywo³uje wo-

dê z pocz¹tku œwiata, wody po-
topu, wody Morza Czerwonego,
wody Jordanu, krew i wodê wy-
p³ywaj¹c¹ z boku Chrystusa i nakaz
chrztu dany Aposto³om. St¹d wo-
³anie Koœcio³a o otwarcie Ÿród³a
chrztu œwiêtego, o zst¹pienie na tê
wodê mocy Ducha Œwiêtego. Je-
¿eli s¹ katechumeni, teraz w³aœ-
nie przyjmuj¹ chrzest. Jeœli nie

ma katechumenów, dokonuje siê
odnowienie przyrzeczeñ chrzciel-
nych. Wszyscy stoj¹c, trzymaj¹
w rêkach zapalone œwiece, wyrze-
kaj¹ siê grzechu i szatana oraz
sk³adaj¹ wyznanie wiary. Po skoñ-
czonej modlitwie kap³an kropi lud
pob³ogos³awion¹ wod¹. Uczestni-
cz¹c w tym obrzêdzie, przypomi-
namy sobie, ¿e przez chrzest ra-
zem z Chrystusem wkroczyliœmy
w nowe ¿ycie. Odnawiamy przy-
rzeczenia chrzcielne, bo chcemy
teraz ju¿ œwiadomie iœæ za Chry-
stusem.

Kulminacyjnym momentem
Wigilii Paschalnej, jest liturgia
eucharystyczna, bêd¹ca pami¹t-
k¹ ofiary krzy¿owej i obecnoœci
Chrystusa Zmartwychwsta³ego.
Sprawowana w noc paschalnego
czuwania, nabiera szczególnego
znaczenia: teraz Chrystus jest ze
swoim Koœcio³em, sk³ada siebie
Ojcu w ofierze wraz z tymi, któ-
rzy przez chrzest dost¹pili z Nim
zjednoczenia w Jego œmierci i zmar-
twychwstaniu.

Po zakoñczeniu Eucharystii Koœ-
ció³ og³asza œwiatu radosn¹ nowinê
o Zmartwychwstaniu Chrystusa
poprzez uroczyst¹ procesjê z Je-
zusem Eucharystycznym w mon-
strancji.

PROCESJA REZUREK-
CYJNA jest najwa¿niejsz¹ pro-
cesj¹ w naszej tradycji litur-
gicznej. Zale¿nie od lokalnych
warunków i zwyczajów miejsco-
wych procesjê rezurekcyjn¹ mo¿-
na odprawiæ po Wigilii Paschal-
nej (tak zalecaj¹ przepisy litur-
giczne Koœcio³a) albo rano przed
pierwsz¹ Msz¹.

I sta³o siê. [...] Dziœ bêdziesz ze Mn¹ w raju (£k 23,43) i wœród tych osób w Raju
jest zapewne Dyzma  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/



Nr 4 (2021)Str. 14 N A  K A R M E L

Z dziejów Karmelu przemyskiego  (XXIV)

N

ALICJA KALINOWSKA

OCDS
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KRZY  ̄ ZAWIERZENIA
I KARMEL

ad Przemyœlem góruje Krzy¿
Zawierzenia, usytuowany na

Zniesieniu (353 m n.p.m.), jed-
nym z najwy¿szych wzgórz nasze-
go miasta, w pobli¿u Kopca Ta-
tarskiego. 15 wrzeœnia 2000 r., na
zakoñczenie jubileuszowej Drogi
Krzy¿owej ulicami miasta, monu-
ment ten zosta³ poœwiêcony przez
ks. Arcybiskupa Józefa Michalika,
który wtedy w piêknej modlitwie
zawierzy³ Przemyœl Mi³osier-
dziu Bo¿emu.

Krzy¿ ma 22 metry wysoko-
œci, a figura Jezusa Chrystusa
Mi³osiernego – 4 metry. Krzy¿
stoi na kamieniu wêgielnym z Gol-
goty, który w 1999 r. zosta³ poœ-
wiêcony przez Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II podczas piel-
grzymki do Polski. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e Krzy¿ Zawie-
rzenia, stoj¹c na tym kamieniu,
jest jakby czêœci¹ Golgoty.

My, mieszkañcy, przyzwycza-
iliœmy siê do jego widoku. Bar-
dziej spostrzegawczy turysta mo¿e
zauwa¿yæ, ¿e kszta³t tego krzy¿a
przypomina krzy¿ o³tarzowy
w koœciele Karmelitów Bosych.
Co jeszcze ³¹czy ten Krzy¿ z Kar-
melem?

Inicjatorem budowy Krzy¿a Za-
wierzenia by³ prezydent Miasta,
œp. Tadeusz Sawicki, a budowa
zosta³a sfinansowana ze œrodków
zgromadzonych przez, dziœ nie ist-
niej¹ce, Towarzystwo Krzy¿a Zawie-
rzenia. Budowê tego pomnika roz-
poczêto dla upamiêtnienia Roku
Wielkiego Jubileuszu Chrzeœcijañ-
stwa i zawierzenia miasta Bo¿emu
Mi³osierdziu. Na pomniku znajduj¹
siê cytaty z Pisma Œwiêtego o Bo-
¿ej mi³oœci i mi³osierdziu.

Tadeusz Sawicki, prezydent
Przemyœla w latach 1994–2000,
by³ zwi¹zany z Karmelem. W 1998 r.
uczestniczy³ w Seminarium orga-
nizowanym przez KREM, potem

wst¹pi³ do Œwieckiego Zakonu
Karmelitów Bosych, otrzymuj¹c
predykat Tadeusz od Mi³osierdzia
Bo¿ego. 13 marcu 1999 r. z³o¿y³
w Czernej przyrzeczenia czasowe
na rêce Genera³a Zakonu, o. Ca-
milo Maccise OCD.

Z ksiêgi protoko³ów spotkañ
wspólnoty Œwieckiego Karmelu
wynika, ¿e 11 grudnia 1999 r. Ta-
deusz Sawicki zaproponowa³ wspól-
nocie w³¹czenie siê w modlitew-
ne przygotowania do aktu zawie-
rzenia Miasta Mi³osierdziu Bo¿e-
mu, przez odmawianie codziennie,
od dnia 14 grudnia – 14 wrzeœnia
2000 roku Koronki do Bo¿ego
Mi³osierdzia oraz sk³adanie dowol-
nych op³at na pomnik „Krzy¿ Za-
wierzenia”. Przedstawi³ równie¿
inne zaplanowane w mieœcie przy-
gotowania do aktu zawierzenia
m.in. w tej intencji odprawiane mia-
³y byæ w przemyskich koœcio-
³ach w III niedziele Msze Œwiête
o godz. 15, tj. 9 mszy œwiêtych
w ci¹gu 9 miesiêcy, (pierwsza –
– 16 stycznia 2000 r. w koœciele
Karmelitów Bosych), Droga Krzy-
¿owa w Wielkim Poœcie i nowen-
na na zakoñczenie przygotowañ.

Dalej w protokole zapisano: Usta-
lono jednog³oœnie po krótkiej dyskusji,
aby Tadeusz Sawicki dokona³ wpisu
do Ksiêgi Zawierzenia o treœci: ,,Za-
kon OSCD w Przemyœlu zobowi¹zuje
siê do odmawiania Koronki do Bo-
¿ego Mi³osierdzia w okresie od 14 grud-
nia 1999 do 14 wrzeœnia 2000 r.
1 x dziennie w intencji zawierzenia
Miasta Przemyœla i jego mieszkañców
Bo¿emu Mi³osierdziu”.

Tadeusz Sawicki zmar³ 1 listo-
pada 2000 r. w szpitalu. We wspom-
nieniu o nim wspólnota podkre-
œli³a, ¿e zmar³y: zg³êbia³ tajemnicê
Bo¿ego Mi³osierdzia, a w Towarzy-
stwie œw. br. Alberta spe³nia³ najbar-
dziej proste uczynki mi³osierdzia.
Niemal w ostatnich dniach ¿ycia za-
wierzy³ Przemyœl Mi³osierdziu Bo-
¿emu. W domu, na stole, pozosta³a
na wpó³ przeczytana encyklika Jana
Paw³a II o Bo¿ym Mi³osierdziu.

W ksiêdze spotkañ Œwieckiego
Zakonu zanotowano, ¿e uroczy-
stoœci pogrzebowe odby³y siê w koœ-
ciele Karmelitów Bosych, gdzie
przy trumnie cz³onkowie wspólno-
ty prowadzili modlitwy za zmar³e-
go. Msza Œwiêta pogrzebowa, któ-
rej przewodniczy³ ks. biskup
Stefan Moskwa, zosta³a odpra-
wiona o godz. 12 z udzia³em w³adz
Miasta Przemyœla, kompanii ho-
norowej Wojska Polskiego, licz-
nie zebranych przyjació³ zmar³ego
i m³odzie¿y szkolnej. Po Eucha-
rystii pochód pogrzebowy prze-
szed³ ulicami miasta na Cmentarz
G³ówny, gdzie po ceremoniach
pogrzebowych oraz przemówie-
niach okolicznoœciowych, zw³oki
zmar³ego z³o¿ono do grobu. Wspól-
no-ta Œwieckiego Karmelu uczest-
niczy³a w uroczystoœciach pogrze-
bowych do koñca i do dziœ pamiêta
o swoim bracie.

Jest jeszcze jedno wydarzenie,
które ³¹czy Krzy¿ Zawierzenia
z Karmelem. Cofnijmy siê do ro-
ku 1998 r.
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W gazetce Na Karmel Nr 7/98
opisano Noc Czuwania z 30 na
31 maja 1998 r. na przemyskim
Karmelu przed uroczystoœci¹ Ze-
s³ania Ducha Œwiêtego. Mia³a ona
szczególny przebieg, by³ to bo-
wiem Rok Ducha Œwiêtego – przy-
gotowanie do Wielkiego Jubi-
leuszu Roku 2000. W Czuwa-
niu wziê³a udzia³ spora liczba
parafian, jak równie¿ wielu wier-
nych z ca³ego miasta Przemyœla
i okolic. By³a wspólna modlitwa,
pieœni, Akatyst do Ducha Œwiê-
tego odœpiewany o godz. 21 i uro-
czysta Msza Œwiêta o pó³nocy.
W dalszej czêœci artyku³u znalaz³
siê ciekawy opis: W tym roku po
raz pierwszy w programie Czuwania
zosta³a zaplanowana wspólna mo-
dlitwa za miasto Przemyœl i jego mie-
szkañców na Kopcu Tatarskim. Po
zakoñczonej Eucharystii ok. godz. 2.00
w nocy wszyscy wierni, w liczbie ok.
200 osób, udali siê z zapalonymi
pochodniami na Kopiec Tatarski. Prze-
marsz odby³ siê w milczeniu ulicami:
Karmelick¹ i Tatarsk¹. Modlitwa
g³oœna i œpiew religijny odby³y siê
dopiero po dotarciu przez wszystkich
na szczyt Kopca Tatarskiego. Cicha,
ciemna i prawie bezwietrzna noc sprzy-
ja³a naszej wspólnej modlitwie. Za-
palone œwiece oraz skupienie wiernych
pog³êbia³o nastrój tego nocnego Czu-
wania na „³onie przyrody”. Wraz
z prowadz¹cym Kap³anem O. Ja-
nem Ewangelist¹ modliliœmy siê za:
Duchowieñstwo, za sprawuj¹cych
w³adzê w naszym Mieœcie, za Miasto
i Ziemiê oraz za wszystkich mieszkañ-

ców Przemyœla i okolic.
Trwaliœmy w tym modli-
tewnym nastroju do
godz. 4.00. W drodze
powrotnej – od Prze-
kaŸnika telewizyjnego
powracaliœmy ze œpie-
wem na ustach, a póŸ-
niej nast¹pi³o ca³ko-
wite milczenie, a Duch
Œw[iêty] prowadzi³ nas
o brzasku wstaj¹cego
dnia do naszej Œwi¹-
tyni. Tam wszyscy z og-
romnym pokojem i ra-
doœci¹ w naszych ser-
cach trwaliœmy na mod-
litwie uwielbienia przed

Najœwiêtszym Sakra-
mentem. […]

Jedna z osób uczest-
nicz¹cych w modlit-
wie na Kopcu zapa-
miêta³a s³owa czyjejœ
¿arliwej, spontanicznej
modlitwy: Pochyl siê Je-zu
nad naszym miastem.

Wybudowany kilka
lat póŸniej Krzy¿ Za-
wierzenia robi wra¿e-
nie, jakby rzeczywiœ-
cie pochyla³ siê nad
Przemyœlem …

Tradycj¹ naszego
miasta w ostatnich
latach sta³o siê nabo-
¿eñstwo Drogi Krzy-
¿owej, która w Wiel-
kim Poœcie i 14 wrzeœ-
nia przechodzi spod
Katedry, ulicami Ka-
pituln¹ i Tatarsk¹ pod
Krzy¿ Zawierzenia. Du- Droga Krzy¿owa 14.09.2019 (fot. K. Stefanowicz)

Droga Krzy¿owa 5 marca 2020 (fot. Radio Fara)

,,BÓG JEST MI£OŒCI¥” – napis na grobie Tadeusza
Sawickiego od Mi³osierdzia Bo¿ego OSCD – to has³o
VII papieskiej pielgrzymki do Polski w 1999 r.

chowieñstwo i wierni id¹ z zapalo-
nymi pochodniami i zniczami,
a przedstawiciele parafii nios¹
wielki, drewniany krzy¿.

Podczas Drogi Krzy¿owej 5 mar-
ca 2020 r., ks. Arcybiskup Adam
Szal przypomnia³, ¿e przez wieki,
kiedy pojawia³y siê ró¿nego ro-
dzaju przeciwnoœci, kataklizmy
i nieszczêœcia, wierni uciekali siê
do krzy¿a i Eucharystii. Wci¹¿ ak-
tualne s¹ s³owa Arcybiskupa:  […]
doœwiadcza nas teraz to, co jest na
pierwszych stronach gazet: choroba.
Co mamy robiæ? Dzisiejsza droga
krzy¿owa odpowiada nam na to py-
tanie: mamy patrzeæ na moc p³yn¹c¹
z krzy¿a. Tam mamy szukaæ ratunku.
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MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (III)

Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

Z

Wulkan Muhabura w chmurach

�

anim przejdê do obiecanego
opowiadania o katechistach i po-

ruszaj¹cej historii jednego z nich,
Emmanuela, muszê wyjaœniæ Czy-
telnikom, ¿e praca w parafii mi-
syjnej ró¿ni siê od tej, znanej
nam w Polsce – mówi o. Syl-
wester.

Na misjach pracowa³em w trzech
parafiach: Rugango, Gahunga
i Musongati. Po oddaniu parafii
Rugango biskupowi lokalnemu
zosta³y nam dwie parafie (Gahun-
ga, Musongati) i trzy domy forma-
cyjno-rekolekcyjne (Butare, Bujum-
bura, Gitega). Taki stan jest do
dziœ. Wed³ug mnie, wielka jest
ró¿nica w sposobie pracy w tych
placówkach. W parafii jest ci¹g³y
kontakt z ludŸmi, dlatego bardzo
wa¿ny jest wybór pracowników.
Aby kogoœ zaanga¿owaæ do pracy
w parafii, trzeba wzi¹æ pod uwagê
w jaki sposób ten cz³owiek jest
postrzegany przez otoczenie.

Pierwszym wyborem w parafii
s¹ kucharze, poniewa¿ oni s¹

ca³y dzieñ obecni w naszym ¿y-
ciu. Najlepiej, je¿eli ta praca jest
proponowana m³odym mê¿czyz-
nom, którzy s¹ zaanga¿owani
w ruchach duszpasterskich. Trze-
ba dobrze poznaæ takiego cz³o-
wieka, co wi¹¿e siê oczywiœcie
z poznaniem ogólnym kultury

i sposobu ¿ycia tamtych ludzi. Nie
mo¿na byæ zbyt wymagaj¹cym
i wymagaæ zbyt wiele. Jedyne, co
nale¿y braæ pod uwagê – to ich
dobr¹ wolê. Nasi kucharze uczyli
siê od nas, wiêc nie mogli umieæ
wiêcej, ni¿ my sami umiemy. Dziê-
ki Bogu, miêdzy nami byli mi-
sjonarze, którzy siê znali na kuch-
ni. Przyk³adem jest o. Bart³omiej
Kurzyniec. W parafii Gahunga mie-
liœmy to szczêœcie, ¿e w naszej die-
cezji by³y te¿ inne parafie, w któ-
rych pracowali misjonarze z Polski:
marianie, pallotyni i siostry od
Anio³ów. Wspieraliœmy siê wzajem-
nie, m.in. przez to, ¿e wysy³aliœmy
kucharzy na kilka tygodni na na-
ukê do tych parafii. Wiadomo, ¿e

nie mo¿na by³o z byle jakiego
powodu wyrzucaæ kucharzy. Inwe-
stowanie w tych ludzi musia³o siê
³¹czyæ z d³ugim okresem przydat-
noœci dla nas. Ka¿de ich nadu-
¿ycie naszej cierpliwoœci by³o oka-
zj¹ do tego, aby ich korygowaæ –
ucz¹c. To byli nasi pierwsi œwiad-
kowie. Je¿eli potrafimy wykszta³-
ciæ ich na dobrych ludzi, którzy
nie k³ami¹, nie kradn¹, rodzi³o to
nadziejê, ¿e podobnie mo¿emy
dotrzeæ do parafian. Takich ludzi,
bliskich parafii, dziêki Bogu, by³o
kilku. W parafii Gahunga mieliœ-
my dwóch kucharzy, jedn¹ pani¹
do prania i jednego mê¿czyznê
w ogrodzie. Wiedzia³em, ¿e mie-
siêczna zap³ata dla nich musi
byæ uczciwa, a zarazem jeœli cze-
goœ potrzebowali, mogli o to
poprosiæ. Nie do pomyœlenia bo-
wiem by³oby zabieraæ coœ bez
pozwolenia.

Niejako drugim krêgiem, ota-
czaj¹cym parafiê, byli nasi wspó³-
pracownicy w duszpasterstwie.
Na temat sekretarza powiem kie-
dy indziej – obiecuje o. Sylwester
i ci¹gnie dalej.

Teraz wspomnê o katechistach
i odpowiedzialnych za wspólnoty
parafialne. Ka¿da parafia w Rwan-
dzie i Burundi jest podzielona na
kilka central, a te z kolei s¹ po-
dzielone na wspólnoty chrzeœci-
jañskie. W Gahunga mieliœmy
oko³o osiemdziesiêciu takich wspól-
not. Ka¿da wspólnota mia³a swo-
jego odpowiedzialnego (umukuru
w’inama). Ka¿dego miesi¹ca mie-
liœmy spotkania z tymi odpo-

Gahunga pod wulkanami. Œwiêcenie ognia w Wielk¹ Sobotê
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wiedzialnymi, po to, aby ich przy-
gotowaæ do zrobienia zebrania ze
swoimi chrzeœcijanami. Oni zaœ
spotykali siê w któr¹œ niedzielê
raz na miesi¹c ze swoj¹ wspólnot¹,
omawiaj¹c sprawy wiary i jej prak-
tykowania. Nikt do biura parafial-
nego nie przychodzi³ bez swojego
odpowiedzialnego, aby za³atwiæ
jak¹kolwiek sprawê. Zaufanie tym
ludziom by³o niejako fundamen-
tem, na którym budowaliœmy na-
sz¹ parafiê. Takimi ludŸmi zau-
fania s¹ szczególnie katechiœci.

 W naszej diecezji mieliœmy
szko³ê dla nich, która by³a tak¿e
szko³¹ dla wszystkich katechistów
w Rwandzie. Naszym przywile-
jem by³o to, ¿e podczas gdy inne
diecezje mia³y miejsca ograniczo-
ne w tej szkole, my mogliœmy po-
sy³aæ swoich katechistów bez li-
mitu. Poniewa¿ szko³a ta by³a
p³atna, wiêc musieliœmy braæ pod
uwagê mo¿liwoœci finansowe na-
szej parafii. Mieliœmy wielu kate-

chistów, dobrze przygotowanych.
Jednak dzia³ania wojenne poz-
bawi³y nas kilku z nich. Claude
zosta³ zabity przez partyzantów,
gdy¿ zbyt wtr¹ca³ siê do polityki.
Damian zosta³ zastrzelony wczes-
nym porankiem, kiedy szed³ na
Mszê Œwiêt¹, przez ¿o³nierzy –
inkotanyi. Karoli zosta³ spalony
wraz z rodzin¹ w swoim domu.
Feliciani zosta³ usuniêty z pos³ugi
za nadu¿ycia.

Emmanuel Munyaziboneye

Wiêcej miejsca chcia³bym poœ-
wiêciæ katechiœcie Emmanuelowi
Muniaziboneye. Dzisiaj, 11 mar-
ca, kiedy mówiê te s³owa – mija
akurat kolejna rocznica jego po-
grzebu. By³ on animatorem parafii,
czyli tym, który kierowa³ ca³a pa-
rafi¹ i by³ szefem katechistów.

W tym czasie w parafii – opo-
wiada dalej o. Sylwester – dziêki
wspó³pracy z ksiê¿mi Pallotynami,
zaczynamy akcjê adopcji serca.
Szukamy sierot w ca³ej parafii .
Odpowiedzialni za wspólnoty
w ca³ej parafii sk³adaj¹ propo-
zycje. Emamueli jeŸdzi po parafii,

aby sprawdziæ faktyczn¹ sytuacjê
tych dzieci. Prawdziwe sieroty
fotografujemy przy parafii i
wysy³amy te zdjêcia do Biura
Misyjnego ksiê¿y Pallotynów.
Tutaj w Polsce szuka siê dla nich
rodziny, która zobowi¹zuje siê do
pomocy finansowej. My na miej-
scu staramy siê o dobre wychowa-
nie tych dzieci.

W listopadzie 2002 roku. po
jednym z takich wyjazdów, gdy
Emmanueli wraca³ na rowerze
z centrali w Gasiga do parafii, z³oœ-
liwy adwentysta rzuci³ w niego
kijem (Emmanuel, mimo tego, i¿
go dobrze zna³, nie zdradzi³ jego

nazwiska). Rozpêdzony rower
wpad³ miêdzy wulkaniczne kamie-
nie. Na drugi dzieñ o. Bart³omiej
zawióz³ pot³uczonego Emmanuela
do szpitala w Ruhengerii. Jedyny
lekarz, chirurg, Koreañczyk, który
mia³ ¿onê Polkê i by³ nam ¿y-

Nasi pracownicy w parafii Gahunga (od
lewej): kucharz Adrian, kucharz Telesfor, ja,
sekretarz parafialny Gabriel, przed nami
ogrodnik Aleksander

Na zdjêciu (od lewej): Katechista –
moderator Cariopi, kucharz Adriani, kate-
chista – animator Emmanuel

Katechista Emmanuel (w œrodku) z grup¹ ministrantów przed swoim domem

Katechista Emmanuel – œwiadek bierz-
mowania. Na misjach katechiœci przygoto-
wuj¹ do sakramentów
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MIÊDZY WULKANAMI...
dokoñczenie ze str. 15

czliwy, postanowi³ usun¹æ krwa-
wi¹c¹ nerkê. Po operacji wyda-
wa³o siê, ¿e wszystko jest dobrze.
Jednak po kilku dniach okaza-
³o siê, ¿e jego druga nerka nie
pracuje.

W szpitalu nie by³o ¿adnych
urz¹dzeñ medycznych, bo po woj-
nie zosta³y one wykradzione przez
lekarzy, którzy maj¹ swe prywatne
gabinety. Zawioz³em Emamuela
do szpitala w Kigali na ca³oœciowe
badania. Robiono mu tam dializy.
W parafii zdecydowaliœmy, ¿e pie-
ni¹dze, które mamy, trzeba przez-
naczyæ na ratowanie Emmanuela.
Wstrzymaliœmy budowê szko³y
w Gitinda. Zaj¹³em siê wyrabianiem
paszportu dla niego, jego brata
Telesfora i kuzyna Laurenti. Wy-
j¹tkowo ³atwo mi z tym posz³o,
gdy¿ minister od tych spraw by³
lekarzem i zdziwiony by³ tylko
tym, dlaczego tak mi zale¿y, ¿e-
by tych „prostych ludzi” wy-
sy³aæ do a¿ Afryki Po³udniowej.
Powiedzia³em, ¿e chory jest mo-
im najwiêkszym przyjacie-
lem w parafii. Po tej odpowie-
dzi poszed³ do swojego biura.
Kaza³ mi przyjechaæ w tym sa-
mym dniu po po³udniu i wrê-
czy³ przygotowane dla nich pasz-
porty.

Wszyscy trzej pojechali do Af-
ryki Po³udniowej, aby spróbowaæ
oczyœciæ i pobudziæ jedyn¹ nerkê
do dzia³ania. Niestety, to siê nie
uda³o. Jeszcze przed Bo¿ym Na-
rodzeniem powrócili do Rwandy.
PrzywieŸli du¿o kartonów z ma-
teria³ami potrzebnymi do konty-
nuowania dializ. Przez siostrê Bar-

barê z Instytutu œw. Bonifacego,
Niemkê, informowaliœmy siê, czy
nie by³oby dobr¹ rzecz¹ wys³aæ go
do Europy. Ona odradza³a.

Emmanuel zmar³ w marcu 2003 r.
Pozostawi³ ¿onê i troje dzieci. Na
jego pogrzebie by³a prawie ca³a pa-
rafia. RIP – koñczy swoj¹ opo-
wieœæ o. Sylwester.

Z Kroniki parafii Gahunga:
10.03.2003 – poniedzia³ek.
Dziœ o godzinie 10.30 odszed³ do

wiecznoœci Emmanuel Munyazibo-
neye, nasz katechista i animator
parafii. [...]. By³ katechist¹ wyk-
szta³conym i pe³ni³ swe obowi¹-
zki bardzo gorliwie. Mia³ zaledwie
32 lata. Zostawi³ ¿onê i troje dzieci.
Ucierpia³ siê bardzo. Wiemy, ¿e jest
w niebie i wstawia siê za nami.

11.03.2003 – wtorek
Dzisiaj po¿egnaliœmy œp. Emma-

nuela Munyaziboneye. O godzinie
11 zaczêliœmy Mszê Œw. koncelebro-
wan¹. Przewodniczy³ o. Sylwester, pro-
boszcz. Odprawialiœmy w jego intencji,
o wieczne dla niego zbawienie. O. Syl-

Beatrisa – ¿ona Emmanuela Munya-
ziboneye z trzema synami. Jeden z nich obecnie
jest w Wy¿szym Seminarium Duchownym

Zdjêcie przed domem Emmanuela (w œrodku), jego brat Telesfor, w ulubionej kraciastej
koszuli i wujek Jozefu w marynarce – nauczyciel, ojciec Laurenta

wester powiedzia³ kazanie na temat
œmierci opieraj¹c siê na Ewangelii œw.
Jana – wskrzeszenie £azarza. Pod-
kreœli³ zas³ugi, pracê i uczciwoœæ œp.
Emmanuela. Wypadek, który by³ przy-
czyn¹ Jego odejœcia z tego œwiata zda-
rzy³ siê w czasie jego pracy anima-
tora. [...] Umar³ na posterunku. Lu-
dzi przysz³o na jego pogrzeb bardzo
du¿o. Wielu z nich ledwie powstrzy-
mywa³o siê od p³aczu. Emmanuel
robi³ wszystko, aby nasz koœció³ by³
pe³ny ludzi. W koñcu cel uzyska³. Po
Mszy œw. odby³y siê modlitwy przy
jego trumnie. Nastêpnie wszyscy ruszyli
z trumn¹ do jego domu. Tam bo-
wiem w ogrodzie mia³ przygotowane
miejsce spoczynku.

[...] Na pogrzebie Emmanuela byli
nie tylko katolicy. Wielu bowiem ceni³o
go sobie za jego dobroæ i ¿yczliwoœæ
dla wszystkich. Swoim odejœciem Em-
manuel sprawi³ nam wszystkim reko-
lekcje wielkopostne. O. Sylwester nagry-
wa³ film z tego pogrzebu. Z powodu
jego pogrzebu ca³a szko³a w Gahunga
mia³a wolne. Dzieci katolickie i nauczy-
ciele przyszli na Mszê Œw.. By³ to bar-
dzo ³adny gest z ich strony. [...] Przez
ca³y tydzieñ dom zmar³ego bêdzie
pe³en ludzi. Jest to zwyczaj rwan-
dyjski. Bêd¹ tam przychodziæ, aby po-
cieszyæ rodzinê zmar³ego w ¿a³obie.

cdn
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EUCHARYSTIA DAJE ¯YCIE
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rzy koœciele Karmelitów Bosych
od 19 lat (11 maja 2002 r.)

dzia³a Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej – stowarzyszenia, które
jest szko³¹ wiary, œwiêtoœci i apo-
stolstwa.

Cz³onkowie Akcji Katolickiej
pracuj¹ nad osobist¹ formacj¹ du-
chow¹ w oparciu o PROGRAM
DUSZPASTERSKI  DLA
KOŒCIO£A W POLSCE
NA LATA 2019–2022 z prze-
wodnim tytu³em: „EUCHA-
RYSTIA DAJE ¯YCIE”.
Ka¿dy rok liturgiczny – to praca
nad wyró¿nionym zagadnieniem,
które g³êbiej staramy siê poznaæ
przez osobiste studiowanie Pisma,
naukê Opiekuna Duchowego, któ-
ry jest przewodnikiem i nauczy-
cielem oraz przez wymianê pogl¹-

dów i dawanie œwiadectwa ze swo-
jej wiary.

Rok bie¿¹cy 2020/21 – to praca
zogniskowana na zagadnieniu:
„ZGROMADZENI NA ŒWIÊ-
TEJ WIECZERZY”.

Mottem tego roku liturgicz-
nego s¹ s³owa: Ojciec mój da wam
prawdziwy chleb z nieba (J.6,32).
Jego zasadniczym celem jest po-
g³êbienie wœród wiernych zna-
czenia tajemnicy Eucharystii
jako centrum ¿ycia chrzeœcijañ-

skiego, lepszego zrozumienia
symboliki i piêkna sprawowa-
nej liturgii i czêstego w niej
uczestnictwa.

Cennym wsparciem w formo-
waniu siê w tym roku bêd¹ dla
nas: nauczanie Papie¿a Bene-
dykta XVI, zw³aszcza adhorta-
cja apostolska „Sacramentum
caritatis” oraz wskazania zawar-
te w niezwykle aktualnym  na
ten czas dokumencie – liœcie
Patrona Akcji Katolickiej Œwiê-
tego JP II „O œwiêtowaniu nie-
dzieli”.

Nasz wielki Patron zauwa¿a
w tym skierowanym do nas liœ-
cie, ¿e niedzielna Eucharys-
tia jest najwa¿niejszym wyda-
rzeniem w ka¿dej parafii
i dlatego te¿ tak wa¿ne jest
nieustanne kszta³towanie œwia-
domoœci wiernych o potrze-
bie œwiêtowania niedzieli
jako DNIA PAÑSKIEGO,
a nie tylko czasu wypoczyn-
ku i oderwania od innych za-
jêæ.

 W Ewangelii wed³ug œw. Jana
Pan Jezus mówi: Chlebem Bo¿ym
jest Ten, który z nieba zstêpuje i ¿ycie
daje œwiatu. [J 6,33]

I dalej Je¿eli nie bêdziecie jedli
Cia³a Syna Cz³owieczego ani pili
Krwi Jego, nie bêdziecie mieli ¿ycia
w sobie. [J 6,53]

A nastêpnie: Jak Mnie pos³a³
¿yj¹cy Ojciec, a Ja ¿yjê przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spo¿ywa, bêdzie
¿y³ przeze Mnie. [J6,57]

To przecie¿ jasne i najbardziej
cenne wskazania jak ¿yæ, by mieæ
¿ycie wieczne…

Juan de Juanes, obraz Ostatnia Wieczerza, Ÿród³o – Internet
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To jak strumieñ œwiat³a wskazu-
j¹cy drogê w mroku. Zatem Eucha-
rystia w swym pierwszym dzia³a-
niu DAJE ¯YCIE. Eucharystia
sprawia, ¿e ¿yjemy a jednoczeœnie
przypomina, ¿e najpierw nakarmi³
nas sam Bóg, który nas stworzy³,
o¿ywi³ i nakarmi³. Przera¿aj¹ce i smu-
tne jest to, jak wielu ludzi ¿yje
wœród nas, nie maj¹c œwiadomoœci
i poczucia tej wielkiej prawdy o ro-
li i znaczeniu Boga w Eucharystii.

A mo¿e nawet i wiedz¹, lecz œwia-
domie tê wiedzê ignoruj¹, lekce-
wa¿¹ a nawet wyœmiewaj¹. Uwa-
¿aj¹, ¿e wiara w Boga to same ogra-
niczenia, nakazy, zakazy i wyrze-
czenia. Uwa¿aj¹, ¿e to postawa tru-
dna i wymagaj¹ca poœwiêcenia swych
codziennych przyzwyczajeñ oraz
rezygnacji z wielu mi³ych aspek-
tów codziennoœci. Przyk³ady niez-
liczone udowadniaj¹ smutne i gorz-
kie konsekwencje ¿ycia w postaci
wegetacji bez Boga, ¿ycia w poczu-
ciu bezsensu tego „¿ycia” i coraz
czêstszego cierpienia w depresji.

A przecie¿ jeœli Eucharystia
daje ¿ycie, to nale¿y za wszelk¹
cenê staraæ siê byæ bli¿ej tego
Ÿród³a ¿ycia. Wystarczy sobie uœ-
wiadomiæ, ¿e to Bóg pierwszy nas
umi³owa³, pierwszy nas wyzwoli³
z niewoli i zawsze wiêcej nam daje
ni¿ od nas oczekuje. Wszystko co
posiadamy otrzymaliœmy od Boga.
Nawet nasze cia³o nie jest nasz¹

w³asnoœci¹ – a jedynie pewn¹ war-
toœci¹, po¿yczon¹ nam przez Boga.
Nie my zatem o nim decydujemy
a jedynie mamy powinnoœæ tro-
szczyæ siê o nie i dbaæ, karmi¹c je
i poj¹c pokarmem wskazanym
przez Pana – bo cia³o to kiedyœ
do Boga powróci.

Pan Jezus mówi: Kto spo¿ywa
moje cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie
wieczne, a Ja go wskrzeszê w dniu
ostatecznym. [J 6,54]

Eucharystia daje nie tylko ¿y-
cie doczesne ale daje nam przede
wszystkim ¿ycie wieczne. Udowod-
ni³ to nam przecie¿ sam Pan Jezus
– bo sam zmartwychwsta³. Jeœli
wiêc ¿yjemy Eucharysti¹ to zna-
czy, ¿e wybraliœmy drogê Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który
zaofiarowa³ nam najcenniejszy dar
z wszystkich mo¿liwych – Siebie
samego, gdy wybieramy ¿ycie
w Eucharystii i przez to – wybie-
ramy ¿ycie wieczne.

Pan Jezus poprzez Eucharystiê
daje nam równie¿ pewnoœæ zba-
wienia. Od zawsze Eucharystia
by³a zwana ,,pokarmem nieœmier-
telnoœci”. Koœció³ zawsze podkre-
œla, ¿e kto umrze w stanie ³aski uœ-
wiêcaj¹cej mo¿e byæ pewny swe-
go zbawienia. Bóg otwiera mu
niebo, jak ojciec otwiera dom wra-
caj¹cemu dziecku. Codziennie
zwracamy siê do Niego: „Ojcze
nasz, któryœ jest w niebie...”. Jeœli

Bóg jest moim Ojcem – to mnie
przyjmie – no chyba, ¿e pope³-
ni³am czyn niegodny – podnio-
s³am na niego rêkê, zamordo-
wa³am brata… Jeœli jednak relacje
rodzinne s¹ normalne – to zawsze
ojciec czy matka wpuszcz¹ dzie-

cko do domu. Komunia Œwiêta
jest widomym znakiem tego, ¿e
relacja miêdzy dzieckiem Bo¿ym
a Bogiem jest prawid³owa.

Pan Jezus mówi: Ja jestem
chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nie-
ba. Jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie
¿y³ na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje cia³o, wydane za ¿ycie
œwiata. (J6,51)

A œwiêty Pawe³ pisze „Pan Jezus
tej nocy, której zosta³ wydany,
wzi¹³ chleb i dziêki uczyniwszy,
po³ama³ i rzek³: To jest Cia³o moje
za was wydane. Czyñcie to na moj¹
pami¹tkê! [1Kor 11,23–24]

EUCHARYSTIA JEST OFIA-
R¥. To dzia³anie Pana Jezusa ma
zbawcz¹ moc. Musimy uwierzyæ, ¿e
tak jak pomagaj¹ ka¿demu z nas s³o-
wa Jezusa, tak pomagaj¹ nam Je-
go cuda uczynione jednak najbar-
dziej pomaga cz³owiekowi cierpie-
nie Pana Jezusa – gdy jego przy-
bite stopy znieruchomia³y, Jego prze-
bite d³onie nikogo nie mog³y dot-
kn¹æ i pocieszyæ, gdy œciœniête p³u-
ca pozwoli³y na wymówienie tylko
siedmiu Jego œwiêtych s³ów... W³aœ-
nie wtedy Jezus najwiêcej uczyni³
dla œwiata ca³ego, „bo przez krzy¿
i mêkê swoj¹ œwiat odkupiæ ra-
czy³”. Spo¿ywaj¹c Eucharystiê, spo-
¿ywamy „chleb cierpienia Jezusa”,
które jest zapowiedzi¹ paschal-
nego zwyciêstwa Zbawiciela.
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KWIECIEÑ 2021 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, ado-
racja, modlitwa uwiel-
bienia, dzielenie siê
S³owem Bo¿ym w Sali
Rycerskiej

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)

– trzecia 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 majowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwanunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

WIELKI CZWARTEK. Msza
œw. Krzy¿ma (katedra)
WIELKI PI¥TEK Mêki
Pañskiej.
W 2005 r. † œw. Jan Pawe³ II.
WIELKA SOBOTA.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA ZMAR-
TWYCHWSTANIA
PAÑSKIEGO.
PONIEDZIA£EK WIEL-
KANOCNY.
2. Niedziela Wielkanoc-
na Mi³osierdzia Bo¿ego.
Dziœ rozpoczyna siê Ty-
dzieñ Mi³osierdzia.
3. Niedziela Wielkanocna.
W 2006 r. † o. Bronis³aw od
œw. Rodziny (Marian Tar-
ka). Twórca tej gazety w 1996 r.
W 2013 r. † o. Terezjusz
od Mêki Pañskiej (Woj-
ciech Felcyn).
Œw. Wojciecha, bpa i mê-
czennika. G³ównego Pa-
trona Polski (uroczystoœæ).
4. Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Dobrego Pas-
terza. Œwiatowy Dzieñ Mo-
dlitw o Powo³ania. Rozpo-
czyna siê Tydzieñ Mod-
litw o Powo³ania Kap³añ-
skie i do ¯ycia Kosekro-
wanego.
Œw. Katarzyny Sieneñ-
skiej dz. i dra Koœcio³a
(œwiêto). Dzieñ Mêczeñ-
stwa Duchowieñstwa Pol-
skiego.

Cz.

Pt.

So.

Nd.

Pn.

Nd.

Nd.
Pn.

Wt.

Pt.

Nd.

Cz.

1.

2.

3.

4.

5.

11.

18.
19.

20.

23.

25.

29.

ŒWIÊTE TRIDUUM PASCHALNE

Naszemu Drogiemu
Ojcu Markowi ŒleziakowiMarkowi ŒleziakowiMarkowi ŒleziakowiMarkowi ŒleziakowiMarkowi Œleziakowi OCD

z którym bêdziemy siê modliæ dnia 25 kwietnia
z okazji imienin

oraz
wszystkim naszym Solenizantomnaszym Solenizantomnaszym Solenizantomnaszym Solenizantomnaszym Solenizantom obchodz¹cym

w miesi¹cu kwietniu, urodziny, imieniny i rocznice
¿yczymy

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

     Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu

[...] Bóg bowiem pysznym siê
sprzeciwia, a pokornym ³askê daje
(1 List œw. Paw³a)
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(24)

PRZE¯YWANIE RELACJI
Z MARYJ¥

PRZEDE WSZYSTKIM
W LITURGII

utentycznie rozumiana pobo¿noœæ maryjna winna
byæ prze¿ywana przede wszystkim w liturgii,

która jest „szczytem, do którego zmierza dzia³alnoœæ
Koœcio³a, i równoczeœnie Ÿród³em, z którego wyp³ywa
ca³a jego moc” (SC 10). W kontekœcie celebrowania
liturgii relacja z Maryj¹ bêdzie mia³a zawsze s³uszne
proporcje i w³aœciwy cel. Œwiêta maryjne maj¹ bo-
wiem zawsze wymowê chrystologiczn¹ (MC 2), a ponie-
wa¿ liturgia, id¹c wiernie za
nauczaniem biblijnym,
kieruje modlitwê do Ojca,
przez Chrystusa, w jedno-
œci z Duchem Œwiêtym
(por. Ef 2, 18), kult maryjny
bêdzie mia³ zawsze swoje
uwieñczenie w adoracji
Przenajœwiêtszej Trójcy.

Oprócz œwi¹t maryjnych
i wspominania Najœwiêtszej
Dziewicy w sprawowaniu
sakramentów i w sakra-
mentaliach, z których na
czo³o wybija siê ró¿aniec
i szkaplerz karmelitañski,
istnieje inny godny uwagi
moment duchowej relacji
z Maryj¹ podczas liturgii,
zaproponowany przez œw.
Paw³a VI, tj. czerpanie na-
tchnienia z postawy Maryi „jako wzoru ducha po-
bo¿noœci w prze¿ywaniu Boskich tajemnic” (MC 16).
Zaleci³ to tak¿e œw. Jan Pawe³ II, g³ównie w odnie-
sieniu do Eucharystii, mówi¹c o g³êbokim zwi¹zku,
jaki istnieje pomiêdzy pobo¿noœci¹ maryjn¹ a spra-
wowaniem Mszy œw. (RM 44). Odniesienie siê do
Maryi, Pierwowzoru Koœcio³a (LG 44), mo¿e byæ tak¿e
w sposób bardzo wymowny zastosowane w przypad-
ku celebrowania Eucharystii w jej zasadniczych
czêœciach, mianowicie:

a) PODCZAS LITURGII S£OWA: gdy odczytujemy
teksty Pisma Œwiêtego i je rozwa¿amy, by potem
uczyniæ je treœci¹ naszego ¿ycia, powinniœmy in-
spirowaæ siê przyk³adem Maryi z Nazaretu, która
ustawicznie zachowywa³a Bo¿e s³owo i rozwa¿a³a je
w swoim sercu (por. £k 2,19), staj¹c siê „Dziewic¹ s³u-
chaj¹c¹, która z wiar¹, przyjê³a s³owo Bo¿e”, a prze-
cie¿ podobnie czyni Koœció³, który w œwiêtej litur-
gii – s³ucha s³owa Bo¿ego i przyjmuje je (…) oraz
g³osi i czci (…), i który ponadto w jego œwietle bada,

jakie s¹ znaki czasów, i wyjaœnia oraz prze¿ywa
wydarzenia ludzkie” (MC 17).

b) W CZASIE MODLITWY POWSZECHNEJ: for-
mu³uj¹c nasze wezwania w intencjach Koœcio³a, œwia-
ta i naszych bliŸnich, mo¿emy mieæ przed oczyma
postaæ Maryi Dziewicy z Kany Galilejskiej (por. J 2,1-12),
która dostrzeg³a tam potrzebê bliŸnich i zwróci³a siê
do Jezusa, aby przyszed³ im z pomoc¹. „Maryja w Ka-
nie okaza³a siê Dziewic¹ prosz¹c¹. Przedstawiwszy Sy-
nowi z czu³¹ proœb¹ tak bardzo doczesn¹ potrzebê,
spowodowa³a uzyskanie ³aski niebieskiej i spowo-
dowa³a, ¿e Jezus dokonawszy pierwszego ze swoich
znaków umocni³ wiarê uczniów w Siebie” (MC 18).

 c) W CZASIE OFIARO-
WANIA: gdy sk³adamy na
o³tarzu chleb i wino i od-
nawiamy równoczeœnie ofia-
rê naszego ¿ycia, nie zapo-
minajmy, ¿e Maryja, po-
korna S³u¿ebnica Pañska,
w chwili zwiastowania ofia-
rowa³a Bogu i Jego spra-
wom ca³¹ swoj¹ egzy-
stencjê, ca³e swoje jeste-
stwo i przyjê³a we wszyst-
kim Bo¿¹ wolê, pe³ni¹c j¹
a¿ po Krzy¿. Natomiast po
porodzeniu Jezusa z³o¿y³a
Go Bogu w ofierze w œwi¹-
tyni jerozolimskiej (por. £k
2,22-35). „S³usznie wiêc –
czytamy w Marialis cultus –
Maryja nazywana jest Dzie-

wic¹ ofiaruj¹c¹, co sta³o siê widoczne w ofiarowaniu
Jezusa w œwi¹tyni. W wydarzeniu tym Koœció³ pro-
wadzony przez Ducha Œwiêtego, oprócz spe³nienia
przepisów o ofiarowaniu pierworodnego (por. Wj 13,11-16)
i o oczyszczeniu matki (por. Kp³ 12,6-8), odkry³ pewn¹
tajemnicê odnosz¹c¹ siê do historii zbawienia:
dostrzeg³ mianowicie, ¿e w œwi¹tyni przed³u¿a siê ta
podstawowa ofiara, któr¹ S³owo, staj¹c siê Cia³em
i przychodz¹c na œwiat, z³o¿y³o Bogu (por. Hbr 10, 5-7)
i ¿e obwieszcza siê tam zbawienie wszystkich ludzi,
poniewa¿ Symeon, nazywaj¹c Dzieciê Jezus œwiat³em
na oœwiecenie pogan i chwa³¹ Izraela (£k 2,32), uznaje
Je za Mesjasza i Zbawiciela wszystkich” (MC 20).

d) PODCZAS PREFACJI, gdy wyœpiewujemy
wiernoœæ Boga i Jego œwiêtoœæ mo¿emy mieæ przed
oczyma Najœwiêtsz¹ Dziewicê ze sceny Nawiedzenia
œw. El¿biety, kiedy to wyœpiewa³a swój wspania³y
hymn uwielbienia Boga – Magnificat, niejako

�

A
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najpiêkniejsz¹ prefacjê, jak¹ znamy. Pawe³ VI –
– cytuj¹c œw. Ireneusza – podkreœli³ ¿e „w tej pieœni
Najœwiêtszej Maryi Dziewicy po³¹czy³y siê radoœci
Abrahama przeczuwaj¹cego Chrystusa z proroczo
antycypowanym g³osem Koœcio³a: uniesiona radoœci¹
wo³a³a Maryja, prorokuj¹c za Koœció³: Wielbi dusza
moja Pana” (MC 18).

e) W CHWILI PRZEISTOCZENIA, która stanowi
moment kulminacyjny ka¿dej Mszy œwiêtej, moment
realnej obecnoœci Chrystusa wœród nas w swoim
Ciele i w swojej Krwi, powinniœmy sobie uœwiado-
miæ, ¿e to przecie¿ Ona, Maryja, rodz¹c Chrystusa
w betlejemskiej grocie po raz pierwszy sprawi³a, ¿e
sta³ siê On obecny wœród ludzi. Dlatego te¿ nie mo¿e
Jej zabrakn¹æ, gdy Chrystus niejako na nowo siê rodzi
i staje wœród nas na o³tarzu. Co wiêcej, Maryja by³a
obecna na Kalwarii i tam sta³a siê nasz¹ Matk¹ (por.
J 19,26). A przecie¿ ka¿da Eucharystia, jakkolwiek
w sposób bezkrwawy, uobecnia i w mistyczny sposób
powtarza, uwiecznia w³aœnie to samo Misterium
Paschalne, w którym nie mo¿e zabrakn¹æ uczest-

nictwa Jego Matki (por. MC 20). Œw. Jan Pawe³ II
przypomnia³, ¿e „macierzyñstwo Maryi jest szcze-
gólnie widoczne i prze¿ywane przez lud chrzeœ-
cijañski w Œwiêtej Uczcie – liturgicznym œwiêceniu
tajemnicy Odkupienia – w której uobecnia siê
Chrystus, Jego prawdziwe Cia³o narodzone z Maryi
Dziewicy. S³usznie wiêc pobo¿noœæ ludu chrzeœci-
jañskiego zawsze dostrzega³a g³êbok¹ wiêŸ pomiêdzy
nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej i Eucharysti¹. (…)
Maryja prowadzi wiernych do Eucharystii” (RM 44).

f) W KOMUNII ŒWIÊTEJ przyjmujemy Chrystusa do
naszych serc. Obyœmy przyjmowali Go z tak¹
dyspozycyjnoœci¹ i z tak¹ czystoœci¹ tych¿e serc, z jak¹
Maryja przyjê³a Go do swego dziewiczego ³ona w
chwili zwiastowania. Obyœmy przyjmowali Cia³o
Pañskie z tak¹ mi³oœci¹, z jak¹ przyjê³a Ona martwe
Jezusowe cia³o z Krzy¿a. I obyœmy z tym Chrystu-
sem, którego przyjmujemy, mogli z ka¿dej Mszy
œwiêtej wyjœæ przepe³nieni Jego obecnoœci¹, by wnosiæ
Go w ¿ycie œwiata, tak jak to uczyni³a Ona, która
wnios³a Chrystusa w historiê ludzkoœci.

Kaplica Grobu Jezusa Chrystusa

Stacja XI w Bazylice Grobu Jezusa Chrystusa

– Czemu p³a-
czesz? Zmartwych-
wstaniesz!

… Toæ dajê. Czy
jest wiêkszy cud, o któ-
ry byœ prosi³? Czy tar-
gujesz siê ze mn¹ o nê-
dznych parê chwil ¿ywo-
ta dziel¹cych ciê jesz-
cze od chwa³y? ... Nie
p³acz, ale raduj siê! …
Zmartwychwstaniesz!
… Zmartwychwsta-
niesz! …

To s³owa Chrys-
tusa, które us³ysza³
trêdowaty, jerozo-
limski król Baldwin IV, kiedy zaniesiony przez
braci lazarystów do Bazyliki Grobu Pañskiego,
w samotnoœci, przytulony do kamiennej ³awy,
z p³aczem modli³ siê s³owami Hioba o cud uzdro-
wienia. Wstrz¹saj¹cy dialog nieuleczalnie chorego
króla z Chrystusem zawar³a wielka pisarka Zofia
Kossak w powieœci „Król trêdowaty”.

Nied³ugo potem umieraj¹cy, bezw³adny król,
prawie trup, ubrany przez lazarystów w zbrojê i mo-
cno przywi¹zany do konia, z mieczem przywi¹zanym
do bezw³adnej d³oni, wpatrzony w Œwiête Drzewo
Krzy¿a, dŸwigane przez biskupa, poprowadzi³ garstkê
rycerzy jerozolimskich na dziesiêækroæ potê¿niejsze
wojska Saladyna … i zwyciê¿y³.

 Christus vincit…
opr. Alicja OCDS; fot. Danuta Kuzyk OCDS

ZMARTWYCHWSTANIESZ!

Jarozolima. Grób Chrystusa
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(37)

MATKA BO¯A OLESKA

�

lesno – to bardzo stare pias-
towskie miasto (1208 r.) le¿¹ce

nad Stobraw¹ (prawy dop³yw Od-
ry) przy s³ynnym bursztynowym
szlaku, podchodz¹ce pod Górny
Œl¹sk. Posiada cenne zabytki sa-
kralne – w tym murowany koœció³
œw. Micha³a z XIV w., odpustowy
drewniany koœció³ œw. Anny z piê-
cioma dobudowanymi wieñcowo
kaplicami z XVI w., a tak¿e koœ-
ció³ ewangelicki z XIX w. oraz
synagogi. W roku 2009 burmistrz
odda³ miasto wraz z mieszkañcami
pod opiekê Szkaplerznej Matce
Bo¿ej Oleskiej, króluj¹cej w koœ-
ciele œw. Micha³a od XVII wieku.

KOŒCIO£Y

Koœció³ p.w. œw. Micha³a chocia¿
jest najstarszym koœcio³em w mie-
œcie jest filialnym koœcio³em para-
fii p.w. Bo¿ego Cia³a. Pierwsze
wzmianki siêgaj¹ roku 1226 kiedy
to nast¹pi³a konsekracja koœcio³a
w utworzonej nieco wczeœniej pa-

rafii. By³a to prawdopodobnie œwi¹-
tynia drewniana, która zast¹piona
zosta³a murowan¹ w XIV wieku za
spraw¹ sprowadzonych do Olesna
zakonników z zakonu œw. Augu-
styna (tzw. augustianie). W roku
1374 augustianie otrzymuj¹ od
ksiêcia W³adys³awa II Opolczyka
patronat nad parafi¹ i koœcio³em
oraz zezwolenie na budowê no-
wego, gotyckiego koœcio³a – bo
stary by³ ju¿ za ma³y i nie móg³
pomieœciæ wszystkich wiernych.
W po³owie XIV wieku koœció³ œw.
Micha³a w Oleœnie urós³ do ran-
gi archiprezbiteratu (dekanatu).
W czasie po¿aru Olesna, w 1395 ro-
ku koœció³ ufundowany przez W³a-
dys³awa II zosta³ czêœciowo spalo-
ny, jednak jeszcze w tym samym
roku zosta³ odbudowany. 25 kwiet-
nia 1578 roku kolejny po¿ar ca³-
kowicie strawi³ budowlê. Œwi¹tynia
zosta³a odbudowana ju¿ w po³o-
wie 1579 roku. Podczas wojny trzy-
dziestoletniej w 1627 roku Olesno
zosta³o spl¹drowane przez woj-

ska genera³a Wallensteina (nie osz-
czêdzono te¿ wnêtrza koœcio³a pa-
rafialnego). 18 maja 1642 roku wy-
buch³ w Oleœnie kolejny po¿ar,
który po raz kolejny doszczêtnie
zniszczy³ œwi¹tyniê. Jego odbudo-
wa trwa³a do 1658 roku. W tym cza-
sie koœcio³em parafialnym by³ koœ-
ció³ œw. Anny, a póŸniej Cia³a Chry-
stusowego. Po po¿arze w 1722 ro-
ku odbudowano koœció³ w dzisiej-
szym kszta³cie. 

BRACTWO SZKAPLERZNE

W tym okresie powsta³o w Oleœ-
nie Bractwo szkaplerzne B³ogos³a-
wionej Maryi Dziewicy, dla któ-
rego przywileje zatwierdzi³ 8 maja
1673 r. papie¿ Klemens X. 15 gru-
dnia 1675 r. zosta³y przyznane koœ-
cio³owi œw. Micha³a w Oleœnie spe-

cjalne odpusty zupe³ne, co niew¹-
tpliwie przyczyni³o siê do powsta-
nia w 1676 r. o³tarza z obrazem
Matki Boskiej Szkaplerznej nosz¹-
cej te¿ tytu³ Matki Boskiej z góry
Karmel, a tak¿e do ufundowania
w tym samym roku trzeciego dzwo-
nu nazwanego „Maria Panna”.  O³-
tarz ów jako nale¿¹cy do wspom-
nianego bractwa zosta³ wymienio-
ny w opisie wizytacji parafii z 1687 r.
Opiekuj¹ce siê nim bractwo szka-
plerzne otrzyma³o z Rzymu spe-
cjalne przywileje, o których wspo-

O

Olesno, koœció³ œw. Micha³a



Nr 4 (2021) Str. 25N A  K A R M E L

mina wizytator w 1720 r. O³tarz
postawiono w kaplicy po³udnio-
wej, ale nie zachowa³ siê do naszych
czasów, poniewa¿ dotkliwy po¿ar
w 1722 r., spowodowany przez ów-
czesnego burmistrza Józefa Tlustka,
zniszczy³ zabudowê miasta wraz
z koœcio³em parafialnym. W 1745 r.
ponownie p³onê³a oleska œwi¹tynia
podczas bitwy o Olesno w II woj-
nie œl¹skiej. Obecny o³tarz pocho-
dzi z prze³omu lat 1750/1751 z  fun-
dacji przeora oleskich augustianów
Daniela Beslinga z centralnie umiesz-
czonym obrazem Matki Boskiej
z Góry Karmel. W ka¿d¹ pierwsz¹
niedzielê miesi¹ca cz³onkowie
oleskiego bractwa uczestniczyli we
Mszy œw. w intencji ¿yj¹cych czci-
cieli Matki Boskiej Szkaplerznej,
a tak¿e w wystawieniu Najœwiêt-
szego Sakramentu z procesj¹. W
poniedzia³ek po tej niedzieli od-
prawiano zaœ Mszê œw. za zmar-
³ych cz³onków bractwa. Z pewnoœ-
ci¹ by³o ono liczne, skoro posiada³o
bogate fundusze – rzêdu 800 ta-
larów na podstawie tekstu wspom-
nianej wizytacji w 1720 r., którymi
wspomagano bêd¹cych w potrze-
bie cz³onków bractwa i op³acano
m.in. muzyków. Nale¿eli do wspo-
mnianej confraterni tak¿e cz³onko-
wie rady miasta. Osoby w nim zrze-
szone w szczególny sposób zawie-
rza³y swoje ¿ycie Matce Boskiej,
nosz¹c znak ufnoœci i oddania Nie-
pokalanej – szkaplerz œwiêty.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

Wizerunek Matki Boskiej z Góry
Karmel zwanej tak¿e Szkaplerzn¹
lub Olesk¹ – to obraz olejny, ma-
lowany na p³ótnie, przedstawiaj¹cy
na purpurowym, aksamitnym tle
Maryjê trzymaj¹c¹ na lewym rêku
Jezusa, a w prawej szkaplerz œwiê-
ty. W twarzy Maryi uderzaj¹ s³od-
ko patrz¹ce oczy, które wnikaj¹ do
g³êbi duszy tego, kto w nie patrzy.
Uk³ad obrazu, technika malarska
s¹ typowe dla epoki baroku (XVII/
/XVIII w.). Na g³owach Madonny
i Dzieci¹tka znajduj¹ siê poz³acane
korony. Postacie s¹ ubrane w su-
kienki ze srebrnej trybowanej (wzo-
rzystej) blachy, na których wido-
czne s¹ ju¿ nieliczne szlachetne

kamienie. Tylko twarze i d³onie Ma-
ryi i Dzieci¹tka oraz stópki tego
ostatniego nie s¹ zas³oniête. Ma³y
Jezus r¹czk¹ wskazuje na Matkê,
w lewej trzyma kulê ziemsk¹ z mo-
tywem krzy¿a. Niew¹tpliwie opi-
sywany wizerunek NMP Szkap-
lerznej by³ w przesz³oœci otaczany
kultem wiernych, o czym œwiadcz¹
srebrne blachy zwane sukienkami,
nak³adane tylko na tego typu obra-
zy a zw³aszcza w dobie polskiego

sarmatyzmu, od II po³owy XVII w.
ozdabiano w dekoracyjne blachy
cudowne malowid³a. Zatem oleski
obraz nosz¹cy znamiona polskiego
baroku wskazywa³by na przenika-
nie siê kultur w przygranicznym,
nale¿¹cym wtedy do monarchii
Habsburgów Oleœnie. Pod obrazem
w oszklonej szafce zachowa³y siê
nieliczne wota, sznury korali, po-
srebrzane serce z p³omieniem. Wo-
kó³ postaci na obrazie umieszczono
12 gwiazd nawi¹zuj¹cych do apo-
kaliptycznej wizji Niewiasty w wieñ-
cu z gwiazd 12 – symbolizuj¹cych
12 pokoleñ Izraela. Oblicze Maryi
jest piêkne, o ³agodnych rysach,
œwie¿ych, m³odzieñczych kolorach,
niestety zauwa¿alne s¹ ubytki far-
by w okolicy brwi i oczu, które spo-
gl¹daj¹ na nas niemal z ka¿dej stro-
ny (starsi oleœnianie wraz ze œwiê-
tej pamiêci  ks. proboszczem Anto-
nim Kalej¹ czcili Maryjê w tym
wizerunku jako orêdowniczkê od
chorób oczu). Obraz peregrynowa³
dawniej podczas dwóch oleskich
odpustów w uroczystej procesji do

Poezja… zamiast modlitwy

Gdy co niedzielê zas³ona
ods³ania na czas œwiêtej uczty
mi³osierne oczy
zasiadaj¹cej na tronie
najstarszej oleskiej œwi¹tyni
w posrebrzanej szacie
w gwiezdnym wieñcu
ukazuj¹cej ³agodne oblicze
Stra¿niczki z Góry Karmel
Tej co od wieków nam dana
Oleskiej Hodigitrii,
Szkaplerznej, Cudownej
niegdyœ zdobionej wotami
Zas³uchanej w szept modlitw
pokoleñ...

koœcio³ów p¹tniczych œw. Anny i œw.
Rocha. Obecnie zaniechano tej pra-
ktyki wobec cennego, zabytko-
wego dzie³a, ze wzglêdu na nisz-
cz¹ce dzia³anie czynników atmo-
sferycznych.

Uruchomienie starego mechaniz-
mu zas³aniaj¹cego ten wizerunek
innym obrazem maryjnym, wzoro-
wanym na dziele znanego baroko-
wego malarza hiszpañskiego Bar-
tolomeo Estebana  Murillo, nada³o li-
turgii w koœciele œw. Micha³a splen-
doru, zwracaj¹c uwagê wiernych na
wiekowy obraz i o¿ywiaj¹c kult Ole-
skiej Pani, który wreszcie doczeka³
siê swojego renesansu. W 2008 r.
obraz zosta³ poddany zabiegom kon-
serwatorskim w pracowni krakow-
skiego artysty rzeŸbiarza i konser-
watora p. Marka Ganewa. Obraz
po konserwacji nieco odbiega od
swojego pierwowzoru. G³owy Matki
Boskiej i Dzieci¹tka zdobi¹ nowe
aureole, gwiazdy zosta³y u³o¿one ko-
liœcie, a w dolnej partii sukienki zo-
sta³y zamieszczone herby Olesna
i Diecezji Opolskiej wraz ze wstêg¹
z napisem „Olesno 1208–2008”.

Kulminacj¹ o¿ywienia kultu ma-
ryjnego sta³a siê koronacja obrazu
biskupimi koronami, której doko-
na³ 3 maja 2009 roku, Ordynariusz
Diecezji Opolskiej Arcybiskup Al-
fons Nossol.

Koronacja Oleskiej Pani wpisa³a
siê te¿ znacz¹co w uroczyste ob-
chody jubileuszu VIII wieków mia-
sta Olesna i zakoñczy³a je donio-
s³ym aktem zawierzenia miasta i je-
go mieszkañców Trójjedynemu
Bogu i MB Szkaplerznej przez bur-
mistrza miasta.

Olesno, MB Szkaplerzna
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[...] Wielokrotnie Wam mówi³em, ¿e
mam wielkie nabo¿eñstwo do œw. Jó-
zefa, który uratowa³ mnie od œmierci.

By³em w Oœwiêcimiu wiêŸ-
niem na XI. bloku œmierci! Je-
¿eli gdzieœ w Polsce konspiracja
robi³a jakiœ „wypad” na Niem-
ców, wówczas w obozie robili
zbiórkê wiêŸniów z XI. bloku
œmierci i dziesi¹tkowano wiêŸ-
niów na rozstrzelanie.

Stoimy w szeregu, a Niemiec
liczy i zbli¿a siê ju¿ do mnie,

... OCALENIE
ZA PRZYCZYN¥

ŒW. JÓZEFA

wtedy westchn¹³em do œw. Jó-
zefa: – œw. Józefie, ratuj mnie!

Niemiec wyliczy³ na mnie dzie-
siêæ, wiêc wyst¹pi³em jako wyli-
czony. Ale za tym Niemcem szed³
wy¿szy rang¹ oficer, zatrzyma³ siê,
popatrzy³ na mnie i powiedzia³: –
Ten klecha jeszcze mo¿e zamiataæ
i jest dobrym ogrodnikiem, i wró-
ci³ mnie do szeregu.

I tak œw. Józef uratowa³
mnie od œmierci.

Od. red. Wspomnieniem jest fra-

gment kazania zamieszczonego w przy-

gotowanej acz nieopublikowanej jeszcze

ksi¹¿ce o œp. O. Bogus³awie WoŸni-

ckim OCD, który by³ u nas prze³o¿o-

nym w latach 1958 do 1969.

ZE WSTÊPU: Czyta-
j¹c Ewangeliê, dowiadu-
jemy siê, ¿e œwiêty Józef
by³ cz³owiekiem prostym,
skromnym i ubogim, cho-
cia¿ pochodzi³ z królew-
skiego rodu Dawida. Miesz-
ka³ w ma³ym miasteczku ga-
lilejskim Nazaret, gdzie wy-
konywa³ zawód cieœli. [...]

O jego wielkoœci œwia-
dczy fakt, ¿e Pan Bóg
wybra³ go na ziemskiego
opiekuna swego Syna-Jezusa, co by³o rów-
noznaczne z wyznaczeniem na oblubieñca
Jego Matki – Maryi. Dziêki tej misji, jak¹
mia³ spe³niaæ wobec Nich – zw³aszcza jako
przybrany ojciec Bo¿ego Syna – œwiêty
Józef przewy¿sza godnoœci¹ wszystkich
œwiêtych. Wyznaczone mu z woli Bo¿ej za-
danie wype³ni³ wspaniale. [...]

Œwiêty Augustyn porównuje œwiêtych do
gwiazd, a œwiêtego Józefa do s³oñca. [...]

S³usznie mówi œwiêta Teresa z Ávili (por.
Ksiêga ¿ycia 6,8), wielka czcicielka œwiêtego Jó-
zefa, ¿e zdaje siê jej, ¿e Pan Bóg da³ pew-
nym œwiêtym moc pomagania w niektórych
tylko potrzebach, ale œwiêty Józef, jak tego
sama doœwiadczy³a, przybywa z pomoc¹
w ka¿dej potrzebie. Wprost jest cudownym,
jakie mnóstwo ³ask otrzyma³a od Pana Boga
za jego przyczyn¹, z ilu niebezpieczeñstw
duszy i cia³a wyratowa³a j¹ jego pomoc.
Kto nie chce temu wierzyæ, tego na Boga
prosi, niech sam spróbuje, a nie po¿a³uje.

OD RED.: A wiêc nie tyle przyjemnej co mod-
litewnej lektury... – do nabycia w kruchcie,
zakrystii i furcie w cenie 3 z³.

Œp. o. Broni-
s³aw Tarka OCD,
autor wznowionego
wydania
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

C

Wytr wa³oœæ ...

z³owiek z chwil¹ narodzin jest nie tylko dzie-
ckiem swoich ziemskich biologicznych rodzi-

ców ale tak¿e dzieckiem Adama i Ewy. Po ziem-
skich rodzicach i tak¿e przodkach dziecko otrzy-
muje w genach to, co nagromadzi³o siê przez wieki
w jego rodzinie – wygl¹d zewnêtrzny, talenty
(b¹dŸ ich rzekomy brak), charakter, sk³onnoœ-
ci, namiêtnoœci, pasje… Natomiast po Adamie
i Ewie – dziecko dziedziczy grzech pierworodny,
którego g³ówn¹ cech¹ jest brak bycia dzieckiem
Bo¿ym.

Dopiero w mo-
mencie Chrztu
Œwiêtego, dzie-
cko zostaje uwol-
nione od dzie-
dzictwa Adama
i Ewy i staje
siê cz³onkiem
Bo¿ej rodziny
ubogacone przez
Ducha Œwiê-
tego w Jego da-
ry: dar m¹dro-
œci, rozumu, ra-
dy, mêstwa, wie-
dzy, bojaŸni Bo-
¿ej, pobo¿noœci.
Bierzmowanie
ma te dary ut-
wierdziæ.

Tak jak syn marnotrawny zaprzepaœci³ czêœæ
swojego dziedzictwa – tak i ka¿dy z nas mo¿e
zaprzepaœciæ dary Ducha Œwiêtego i zatraciæ siê
w tym œwiecie, pe³nym pu³apek.

Bóg jest dobrym Ojcem – i da³ Swojego Syna
na ratunek cz³owiekowi. To jest najwiêkszy Dar,

jaki móg³ otrzymaæ cz³owiek: Ofiara Krzy¿a i Zmar-
twychwstanie Jezusa przyjêta przez cz³owieka
z pokor¹ i mi³oœci¹ otwiera mu drogê do wie-
cznoœci…Jezus zaœ znaj¹c wszystkie s³aboœci cz³o-
wieka ofiarowa³ mu Ducha Œwiêtego, który nawet
modli siê za nas, gdy my nie wiemy, o co mamy
siê modliæ. Siedmiu darom odpowiadaj¹ w Biblii
owoce Ducha: mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ,
uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opano-
wanie.

Po tych owocach poznaje siê, czy cz³owiek jest
pe³en Ducha Œwiêtego i doœwiadcza ju¿ w swym
¿yciu doczesnym, tu na Ziemi, wolnoœci dziecka
Bo¿ego.

Cierpliwoœæ to  jeden z owoców Ducha Œw. –
zawiera w sobie tak¿e cnotê wytrwa³oœci. Bez niej

trudno jest osi¹-
gn¹æ jakikol-
wiek cel, czy to
duchowy czy to
zwyk³y ludz-
ki.

Byæ mo¿e in¿y-
nierowie z NA-
SA wiedz¹c,
ile trzeba mieæ
cierpliwoœci, aby
osi¹gn¹æ cel lep-
szego ni¿ dotych-
czas poznania
m.in. warunków
panuj¹cych na
Marsie, nazwali
najnowszy ³azik
marsjañski Per-
severance czyli
„Wytrwa³oœæ”.

I tej wytrwa³oœci w znoszeniu obecnej sytuacji
nale¿y sobie ¿yczyæ. I ka¿dego dnia prosiæ Ducha
Œwiêtego o Jego dary, bo ka¿dy jest chrzeœcijani-
nowi potrzebny, aby móg³ sprostaæ ¿yciowym
wyzwaniom i codziennym obowi¹zkom.

£azik Perceverance w hali monta¿owej w Pasadenie (Ÿród³o Internet)

Jerozolima. Groby w ogrodzie z  czasów rzymskich                                                                                         fot. Danuta Kuzyk OCDS
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S. MAGDALENA OD KRZY¯A OCD (III)

DRUKARNIA SanSet  – Adres:
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U W A G A !
ZMIENILIŒMY

ADRES STRONY

INTERNETOWEJ:

www.przemysl.karmel.pl

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

wiêcej informacji mo¿na zasiêgn¹æ
(16) 678 60 14 w. 100

Z szat obna¿ony

Obna¿ony
z szat darowanych jeszcze w Raju
gdy wyrusza³eœ z nami na tu³aczkê

Rzucamy o nie losy
jakbyœmy mieli iœæ dalej
a przecie¿ wszystko siê wykona³o
i jeszcze dziœ bêdziemy z Tob¹
w Bogu

Do koñca

Zawieszony ju¿ tylko na ranach
wymyœlnie zadawanych
gdy nie wiedzieli co czyni¹
konasz
miêdzy ziemi¹ a ukrytym

[w Tobie Niebem

Miêdzy Tob¹ a Ojcem
stajemy siê do koñca
w przedwiecznej Mi³oœci

Cichy Baranku

Twoja korona z cierni i milczenia
Królu wpatrzony z krzy¿a w niem¹ Chwa³ê
nagi odarty z Bo¿ego imienia
przyci¹gasz wszystko jak bolesn¹ ranê

Królujesz w mêce a kto tylko spojrzy
i da siê obmyæ w cichej krwi i wodzie
kto siê ukryje w g³êbi ran pokornych
dziœ bêdzie z Tob¹ i na zawsze w Tobie

Królujesz ciszej ni¿ œwiat mo¿e s³yszeæ
i jeszcze ciszej rankiem zmartwychwstaniesz
Królu wpatrzony w nasze nowe ¿ycie
odziany w œwiat³o i ran now¹ Chwa³ê

Noli Me tangere

Nie dotykaj Mnie
dotykaj przeze Mnie Ojca
w Nim sta³ siê ten dzieñ
w Nim nie bêdzie ju¿ mia³ koñca

Otwórz oczy patrz
moich ran oblubienica
zbudŸ uœpiony œwiat
wyjawion¹ Tajemnic¹

Rozraduj siê p³oñ
b¹dŸ dla Mnie cichym ogrodem
obmy³em ciê krwi¹
mój Bóg jest ju¿ twoim Bogiem

Pusty grób

Biegli
a dech im zapiera³o przeczucie
tego, w co zaraz uwierz¹

i wierzyæ bêd¹
po ca³ej ziemi
do koñca czasów
p³yn¹cych w cichej g³êbi

   [Jego ran

***

Wierzyliœmy Twojej krwi
wyczuwaj¹c ogieñ S³owa
nagle cisza nagle krzy¿
nagle mamy krew na d³oniach

Otarliœmy z ciebie œmieræ
¿eby mroku nie wspominaæ
nagle jest ju¿ trzeci dzieñ
nagle wszystko siê zaczyna

Dotykamy Twoich ran
obmywani zmartwychwstaniem
a Ty szepczesz nowy œwiat
Twoje nasze w Ojcu trwanie

Pan Jezus ukazuje siê Marii Magdalenie


