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ozpoczêliœmy i przemierzamy Wielki Post, czas, który
wychowuje nas do wolnoœci
i uwalnia z tego, co nas niepotrzebnie spowalnia w drodze do
Wielkie Nocy, do spotkania z Jezusem Zmartwychwsta³ym. Jest to naprawdê b³ogos³awiony czas, podarowany przez Pana Boga. Mo¿emy
na post spojrzeæ jedynie od strony
naszego wysi³ku. Widzieæ jedynie
trud, rezygnacjê. A czas ten bêdzie
o wiele bardziej owocny, jeœli prze¿yjemy go nieco inaczej. Oczywiœcie cenne bêdzie, gdy z³o¿ymy ofiarê z czasu na rzecz modlitwy, gdy
z³o¿ymy ofiarê materialn¹ przy ja³mu¿nie oraz ofiarê z przyjemnoœci
podejmuj¹c konkretne wyrzeczenie. Ale najwa¿niejsze pytanie Wielkiego Postu brzmi: na ile jesteœmy blisko Boga, a na ile siê od
Niego oddaliliœmy. Bo wszelkie
podejmowane praktyki wielkopostne nie maj¹ nas skupiaæ na nas,
ale raczej uwalniaæ od nas dla Boga.
Dlatego warto zauwa¿yæ, ¿e w poœcie nie tylko tracimy, raczej wiele
zyskujemy: gdy siê modlimy, zyskujemy czas dla Boga, zatem go
nie tracimy; podczas postu zyskujemy to, czego nie zjedliœmy, by
tym podzieliæ siê z biednym; podejmuj¹c ja³mu¿nê zyskujemy konkretne doœwiadczenie mi³oœci wobec
bliŸniego. Niewiele na dobr¹ sprawê
tracimy, ale wiele zyskujemy.
Jednoczeœnie cieszymy siê niezmiernie faktem, i¿ nasza œwi¹tynia
sta³a siê koœcio³em stacyjnym w ro-
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ku œw. Józefa. Jest to oczywiœcie
spore wyzwanie, by nie sprowadziæ odkrywania Opiekuna Jezusa
do kolejnych pobo¿noœci, lecz rozpocz¹æ z nim duchow¹, bratersk¹
relacjê, jak¹ ofiarowuje nam tajemnica œwiêtych obcowania. Zapraszam

do jak najczêstszych odwiedzin w naszej œwi¹tyni, która jest dla Was otwarta
od rana do póŸnego wieczora. Ju¿ dzisiaj zapraszam równie¿ na Uroczystoœæ œw. Józefa 19 marca. Naszej modlitwie o godz. 18.00 przewodzi³
bêdzie ks. bp Krzysztof Chudzio.
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DEKRET METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
O USTANOWIENIU KOŒCIO£ÓW STACYJNYCH
W ZWI¥ZKU Z ROKIEM ŒW. JÓZEFA
Przemyœl, 4 lutego 2021 r.,

l

L.dz. 172/023/2021
l

Papie¿ Franciszek 8 grudnia 2020 r. og³osi³ wraz
z listem apostolskim Patris corde specjalny „Rok
œw. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia
Opiekuna Jezusa Patronem Koœcio³a powszechnego, który zakoñczy siê 8 grudnia 2021 r. W odpowiedzi na wezwanie do celebrowania jubileuszowego roku poœwiêconemu œw. Józefowi i dla
po¿ytku wiernych, ustanawiam w Archidiecezji
Przemyskiej nastêpuj¹ce koœcio³y stacyjne:

l
l
l
l
l
l

l

l

l

pó³godzinne rozwa¿anie Modlitwy Pañskiej,
udzia³ w dniu skupienia, które zawiera rozwa¿anie o œw. Józefie,
spe³nienie uczynku mi³osierdzia wzglêdem
duszy lub cia³a,
odmówienie czêœci ró¿añca w rodzinie lub przez
narzeczonych,
codzienne powierzenie dzia³alnoœci (pracy) opiece œw. Józefa,

Barycz – pw. œw. Józefa
Komañcza – pw. œw. Józefa
£añcut – Podzwierzyniec pw. œw. Józefa
Munina – pw. œw. Józefa
Nienowice – pw. œw. Józefa
Nowy Zagórz – pw. œw. Józefa Rzemieœlnika

l PRZEMYŒL – KARMELICI BOSI
l
l
l
l
l
l
l

PRZEMYŒL – Salezjanie pw. œw. Józefa
Rogó¿no – pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP
Tarnawiec – pw. œw. Józefa
Ulanica – pw. œw. Józefa Robotnika
Ustrzyki Dolne – pw. œw. Józefa Robotnika
Zmys³ówka – pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP
¯arnowiec – pw. œw. Józefa.

Zalecenia duszpasterskie:
Wœród zadañ, jakie powinien spe³niaæ koœció³
stacyjny, wymieniæ nale¿y: propagowanie kultu ku
czci Œw. Józefa, sprawowanie sakramentu pokuty,
aby wierni mogli skorzystaæ z odpustów; umieszczenie informacji o jubileuszowym Roku œw. Józefa, koœciele stacyjnym oraz przypominanie warunków mo¿liwoœci zyskiwania odpustu. Kustosz
powinien zadbaæ o stworzenie Bractwa œw. Józefa
dzia³aj¹cego w koœciele stacyjnym (np. z parafii lub
w ramach dekanatu).
Przypominam jednoczeœnie, ¿e publikacji listu
apostolskiego Patris corde towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej, ³¹cz¹cy „Rok œw. Józefa” z darem specjalnych odpustów. Stolica Apostolska udziela
³aski odpustu zupe³nego za:

l

l

l

l

modlitwê za wstawiennictwem œw. Józefa za poszukuj¹cych pracy (bezrobotnych),
odmówienie Litanii do œw. Józefa lub Akatystu,
lub innej modlitwy w intencji przeœladowanych chrzeœcijan,
modlitwê do œw. Józefa – w dniach: uroczystoœæ
œw. Józefa (19 marca), wspomnienie œw. Józefa
Rzemieœlnika (1 maja) i w œwiêto Œwiêtej Rodziny,
odmówienie modlitwy za wstawiennictwem
œw. Józefa przez osoby starsze i chore, które
nie mog¹ wyjœæ z domu. Dotyczy to równie¿
osób umieraj¹cych.

Nr 3 (2021)

NA KARMEL

Józefie,
œwiêty
Patronie,

Str. 3

ku proœbom
naszym siê
sk³oñ...

KARMEL PRZEMYSKI
KOŒCIO£EM STACYJNYM
fot. Alicja Kalinowska OCDS

Zachêcam duszpasterzy, osoby ¿ycia konsekrowanego oraz wiernych Archidiecezji do: lektury listu apostolskiego Patris corde, udzia³u w nabo¿eñstwach
poœwiêconych œw. Józefowi (proponujê, aby w wybrany dzieñ tygodnia, np. w œrodê, odmówiæ Litaniê do
œw. Józefa), pielgrzymowania (z zachowaniem zasad
epidemiologicznych) do ustanowionych koœcio³ów
stacyjnych, tworzenia w ramach duszpasterstwa parafialnego Bractw œw. Józefa, do zyskiwania odpustów zupe³nych ofiarowanych za siebie i zmar³ych.

Niech rok jubileuszowy poœwiêcony œw. Józefowi
bêdzie okazj¹ do intensywnej modlitwy za Koœció³, nasz¹ Archidiecezjê oraz rodziny.
Z serca b³ogos³awiê
Adam Szal
/–/

ZAPRASZAMY WIERNYCH 19

NA
UROCZYSTOŒÆ KU CZCI ŒW.

Metropolita Przemyski

/–/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

MARCA

JÓZEFA:

1715 – Droga krzy¿owa prowadzona
przez bractwo œw. Józefa
1800 – Msza œwiêta pod przewodnictwem
ks. bpa Kr zysztofa Chudzio
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odlitwa ta, zwana „p³aszczem œw. Józefa” jest jedn¹
z najd³u¿szych i najbardziej wymagaj¹cych st¹d warto z niej
korzystaæ w najpowa¿niejszych proœbach. Nale¿y j¹ odmawiaæ
przez kolejnych trzydzieœci dni, wspominaj¹c jego trzydzieœci
lat ¿ycia przy Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym.
† W imiê Ojca i Syna, i Ducha

Œwiêtego. Amen

Jezu, Józefie i Maryjo, oddajê Wam
serce i duszê moj¹.
„Chwa³a Ojcu” (x3)

przyk³ad Jezusa i Maryi, którzy darzyli ciê pe³nym szacunkiem i zaufaniem, zdo³a poci¹gn¹æ równie¿
mnie, tak abym utka³ ku twojej
czci ten cenny „p³aszcz”. O wielki
Œwiêty, spraw, aby Pan Jezus skierowa³ na mnie ¿yczliwe spojrzenie.

Œwiêty Józefie, oto nabo¿nie padam przed tob¹ i ofiarujê ci ten cenny „p³aszcz” wraz z postanowieniem mojego wiernego i szczerego
oddania. Wszystko, co bêdê móg³
zrobiæ ku twojej czci podczas mego ¿ycia, zamierzam wykonaæ, aby
ukazaæ ca³¹ moj¹ mi³oœæ ku tobie.
Pomó¿ mi, œwiêty Józefie! B¹dŸ
przy mnie teraz i przez ca³e me ¿ycie, ale zw³aszcza w godzinie mojej
œmierci, tak jak ty sam by³eœ otoczony trosk¹ przez Jezusa i Maryjê,
abym móg³ ciê któregoœ dnia czciæ
w niebieskiej ojczyŸnie ju¿ przez
ca³¹ wiecznoœæ. Amen.
O chwalebny œwiêty Józefie,
pokornie upad³szy na ziemiê przed
tob¹, pobo¿nie oddajê ci czeœæ i ofiarujê ci ten cenny zbiór modlitw na
pami¹tkê twoich niezliczonych
cnót. W tobie spe³ni³ siê tajemniczy sen starotestamentowego Józefa, który by³ twoj¹ figur¹, poniewa¿ nie tylko Boskie S³oñce
otoczy³o ciê swoimi olœniewaj¹cymi promieniami, lecz tak¿e mistyczny Ksiê¿yc, czyli Maryja, rozœwietli³ ciê swoim ³agodnym blaskiem.
O chwalebny œwiêty Józefie,
tak jak przyk³ad Jakuba, który osobiœcie uda³ siê szukaæ pociechy
u swego umi³owanego syna, wyniesionego na tron Egiptu, pos³u¿y³
do przyci¹gniêcia równie¿ innych
jego synów, tak mam nadziejê, ¿e

I tak jak dawny Józef nie wypêdzi³
wyrodnych braci, lecz przyj¹³ ich z mi³oœci¹, ustrzeg³ i ocali³ od g³odu, tak
i ty, o chwalebny œwiêty Józefie, przez
twe wstawiennictwo spraw, aby
Chrystus nigdy mnie nie opuœci³ na
tym padole p³aczu. Wyjednaj mi
te¿ ³askê pozostawania zawsze w gronie twoich oddanych s³ug i ¿ycia
tak jak oni, pod p³aszczem twej
opieki codziennie a¿ po zgon.
Witaj, o chwalebny œwiêty
Józefie, przechowuj¹cy niezrównane skarby nieba, Dawidowy ojcze Tego, który karmi wszystkie
stworzenia. Po Najœwiêtszej Maryi
Pannie ty najbardziej zas³ugujesz
na nasz¹ mi³oœæ i czeœæ. Spoœród
wszystkich œwiêtych tylko ty mia³eœ zaszczyt wychowywaæ, prowadziæ, karmiæ i obejmowaæ Mesja-

sza, którego pragnê³o ujrzeæ tak
wielu proroków i królów. Œwiêty
Józefie, ratuj moj¹ duszê i wyjednaj mi od Bo¿ego Mi³osierdzia ³askê, o któr¹ pokornie proszê. Wspominam przed tob¹ równie¿ b³ogos³awione dusze w czyœæcu, abyœ
wyjedna³ im po¿¹dan¹ ulgê w cierpieniach.
„Chwa³a Ojcu” (x3)
O potê¿ny œwiêty Józefie,
którego og³oszono Patronem Koœcio³a, przyzywam ciê spomiêdzy
wszystkich œwiêtych jako przemo¿nego opiekuna biedaków i po
tysi¹ckroæ b³ogos³awiê twoje serce, zawsze gotowe przychodziæ
z pomoc¹ w przeró¿nych potrzebach. Do ciebie, o drogi œwiêty
Józefie, ucieka siê wdowa i sierota,
cz³owiek opuszczony, strapiony i nieszczêœliwy. A poniewa¿ nie ma
bólu, udrêki lub nieszczêœcia, w których ty nie przyszed³byœ litoœciwie
z pomoc¹, racz ze wzglêdu na dary, jakie Bóg z³o¿y³ w twoje rêce,
wyjednaæ mi ³askê, o któr¹ ciê proszê. Równie¿ wy, œwiête dusze
czyœæcowe, b³agajcie za mn¹ œwiêtego Józefa.
„Chwa³a Ojcu”(x3)
Ty, mój drogi Œwiêty, który
znasz ka¿d¹ z moich potrzeb, zanim jeszcze ci j¹ przedstawiê w modlitwie, wiesz, jak bardzo potrzebujê ³aski, o któr¹ ciê proszê. Moja
udrêczona dusza nie znajduje spokoju poœród zgryzot. Nie jest przede mn¹ otwarte ¿adne serce ludzkie,
któremu móg³bym siê zwierzyæ
z mojej udrêki, a choæbym znalaz³
wspó³czucie u jakiejœ litoœciwej duszy, nie bêdzie ona mi w stanie
dopomóc. Ty zaœ da³eœ umocnienie i pokój, ³askê i pomoc wielu ludziom, którzy ciê prosili o to przede mn¹; dlatego padam przed tob¹
i przygnieciony wielkim ciê¿arem,
ku tobie zanoszê b³agania.

’
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Do ciebie, œwiêty Józefie, siê
uciekam maj¹c nadziejê, ¿e nie
bêdziesz chcia³ mnie odrzuciæ, bo
ju¿ œwiêta Teresa pisze w swoich
wspomnieniach: „Ka¿da ³aska,
o któr¹ siê prosi œwiêtego Józefa,
zostanie z pewnoœci¹ udzielona”.
„Chwa³a Ojcu” (x3)
O œwiêty Józefie, pocieszycielu strapionych, ulituj siê nad moim
bólem nad duszami czyœæcowymi,
które tak bardzo licz¹ na nasz¹
modlitwê. O szlachetny Œwiêty, przez
twe doskona³e pos³uszeñstwo Bogu
ulituj siê nade mn¹.
Przez twe œwiête ¿ycie, pe³ne zas³ug,
wys³uchaj mnie. u Przez twe najdro¿sze imiê pomó¿ mi. u Przez twe naj³agodniejsze serce wesprzyj mnie. u Przez twe
œwiête ³zy umocnij mnie. u Przez twych
siedem boleœci miej litoœæ nade mn¹.
u Przez twych siedem radoœci pociesz
moje serce i uwolnij mnie od wszelkiego
z³a na duszy i na ciele.
„Chwa³a Ojcu” (x3)
Chwalebny Józefie, otocz
mnie twoj¹ œwiêt¹ opiek¹, a w twym
mi³osierdziu i w twojej mocy wyjednaj mi wszystko, co jest dla mnie
konieczne, zw³aszcza zaœ ³askê,
której najbardziej potrzebujê. Wspominam przed tob¹ równie¿ drogie
dusze w czyœæcu, abyœ wyjedna³ im
mo¿liwie najszybsze uwolnienie
od m¹k. O chwalebny œwiêty Jó-

Serdecznie
zapraszamy
na Karmel
przed o³tarz
œw. Józefa,
by powierzyæ
swe sprawy
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zefie, niezliczone s¹ ³aski i dobrodziejstwa, jakie wyjednujesz biednym strapionym. Chorzy, uciœnieni,
znies³awieni, zdradzeni, strapieni
i g³odni b³agaj¹ o twoj¹ królewsk¹
opiekê, a ich proœby zostaj¹ wys³uchane. Nie dozwól, o najdro¿szy
œwiêty Józefie, abym wœród wielu,
którzy doœwiadczyli twojej dobroci, by³ jedynym, który pozosta-

nie pozbawiony ³aski, o jak¹ ciê
prosi³em. Oka¿ siê równie¿ wobec
mnie potê¿ny i wielkoduszny,
a bêdê ci dziêkowa³ jako mojemu
wielkiemu opiekunowi i szczególnemu wybawcy udrêczonych dusz
czyœæcowych.
„Chwa³a Ojcu” (x3)
Odwieczny Boski Ojcze,
przez zas³ugi Jezusa i Maryi padam
z czci¹ przed Tw¹ Bosk¹ obecnoœci¹ i proszê Ciê ¿arliwie, abyœ
zechcia³ przyj¹æ mój szczery zamiar
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wytrwania w gronie tych, którzy
pozostaj¹ pod opiek¹ œwiêtego Józefa. Pob³ogos³aw wiêc ten cenny
„p³aszcz”, który dzisiaj poœwiêcam
mu jako zadatek mojego oddania.
„Chwa³a Ojcu” (x3)
O chwalebny œwiêty Józefie,
który przez Boga zosta³eœ postawiony jako g³owa i stra¿nik najœwiêtszej spoœród rodzin, racz strzec z nieba mojej duszy, która b³aga o przyjêcie
pod p³aszcz twojej opieki. Wybieram ciê odt¹d na ojca, opiekuna i przewodnika, polecaj¹c twej szczególnej opiece dusze moj¹ cia³o moje
oraz wszystko, co mam i czym jestem, moje ¿ycie i moj¹ œmieræ.
Spójrz nam mnie, twojego syna;
broñ mnie przed wszystkimi moimi widzialnymi i niewidzialnymi
nieprzyjació³mi; b¹dŸ przy mnie
we wszystkich potrzebach; pociesz
mnie we wszystkich goryczach ¿ycia, ale zw³aszcza w godzinie agonii. Przemów za mn¹ s³owo do umi³owanego Odkupiciela, którego,
gdy by³ dzieckiem, nosi³eœ w swoich ramionach, do tej chwalebnej
Dziewicy, której by³eœ umi³owanym ma³¿onkiem. Udziel mi tych
b³ogos³awieñstw, które uznasz za
u¿yteczne dla mojego prawdziwego dobra, dla mojego wiecznego zbawienia, a ja zrobiê wszystko,
by nie staæ siê niegodnym twej
szczególnej opieki. Amen.
za: https://modlitwy24.pl/intensywnamodlitwa-do-sw-jozefa/
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nia 13 lutego 2021 roku
odszed³ do Pana nasz Brat,
œp. RYSZARD BUKSA, wspó³za³o¿yciel Bractwa œw. Józefa na przemyskim Karmelu.
W 2008 r. za zgod¹ ówczesnego przeora o. Paw³a Ferko, br.
Ryszard i trzej jego znajomi, rozpoczêli od œrodowego s³u¿enia
do Mszy Œw., czytañ mszalnych
i poszerzania krêgu braci.
Ryszard od pocz¹tku zaj¹³ siê
dok³adnym spisywaniem ka¿dego
spotkania, równie¿ po odnowieniu
Bractwa. Czyni³ to z niezwyk³¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem protokó³uj¹c
ka¿de spotkanie niezmordowanie
do 2020 r., kiedy to pandemia przerwa³a spotkania. By³ bardzo zaanga¿owany religijnie, ci¹gle pog³êbiaj
swoj¹ wiarê studiuj¹c wytrwale
Pismo Œwiête. Wielki wielbiciel
Matki Najœwiêtszej i Ró¿añca Œw.
W swojej parafii w ¯urawicy by³
inicjatorem Domowego Koœcio³a,
za³o¿ycielem ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
Na terenie parafii zajmowa³ siê te¿
dystrybucj¹ ksi¹¿ek patriotycznych
i religijnych. Bra³ czynny udzia³
w spotkaniach i pielgrzymkach Rodziny Radia Maryja. Choroba, nie
pozwoli³a mu na tak aktywne ¿ycie jakby sobie tego ¿yczy³. Rodzina pomaga³a mu i wspiera³a Go
we wszystkich poczynaniach, szczególnie ¿ona Joanna – Jego wierny
Przyjaciel. Brat Ryszard by³ wielkim patriot¹, o czym œwiadczy chocia¿by Jego ¿yciorys umieszczony
ENCYKLOPEDII „SOLIDARNOŒCI” za któr¹ to przytaczamy
Jego biogram. „Urodzi³ siê 7 I 1945
w ¯urawicy. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie, kierunek geografia
(1971) i Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, kierunek ekonomia
(1976). [...] w latach 1971–1976 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Jaros³awiu, 1976–2004
w Zespole Szkó³ Ekonomicznych
w Przemyœlu. Pod koniec lat 70.
uczestnik Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i duszpasterstwa rodzin.
Od IX 1980 w „SOLIDARNOŒCI”; wspó³organizator Miêdzyszkolnej Komisji Zak³adowej „S”
Pracowników Oœwiaty i Wychowania w Przemyœlu, w 1981 r.

NA KARMEL
wiceprzewodnicz¹cy; w VII.1981
delegat na I Wojewódzki Zjazd
Delegatów Regionu Po³udniowo-Wschodniego, cz³onek Zarz¹du Regionu. Wspó³organizator akcji powrotu krzy¿y do szkó³; we IX.1981
wspó³za³o¿yciel Klubu Inteligencji
Katolickiej w Przemyœlu.

ODSZED£ DO PANA
ŒP. RYSZARD BUKSA

13.XII.1981 r. internowany w Oœr.
Odosobnienia w Uhercach (12–
–17.II.1982 r. uczestnik g³odówki),
nastêpnie w Nowym £upkowie
(13–19.VI.1982 r. uczestnik g³odówki), zwolniony 24.VII.1982 r.
(po ciê¿kiej g³odówce i pobycie
w szpitalu w Sanoku (dop. red).
Od 1982 r. wspó³pracownik Tymczasowej Komisji Regionalnej „S”,
nastêpnie RKW „S”; uczestnik
prac Sekcji Krajowej Pracowników
Oœwiaty i Wychowania „S”.
1984–1985 wspó³wydawca (z Witoldem Kopañskim) podziemnego
miesiêcznika „Gazeta Nauczycielska”. Wielokrotnie zatrzymywany i przes³uchiwany, rewizje
w mieszkaniu.
Od II.1989 r. cz³onek RKW „S”
w Przemyœlu jako przedstawiciel
oœwiaty; w I.1990 r. delegat na
II WZD Regionu Po³udniowo-Wschodniego, cz³onek ZR; 1991–
–1995 przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowej Komisji „S” POiW.
Odznaczony Krzy¿em Wolnoœci
i Solidarnoœci (2017).
W czasach swojej dzia³alnoœci
w latach 1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO
w Przemyœlu w ramach SO krypt.
Sanatorium; zaœ 1980–1989 przez
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Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyœlu w ramach SOS krypt. Nauczyciel/KE krypt. ,,Twardy”.
Rzeczywiœcie Ryszard by³ twardy
i nieustêpliwy jeœli chodzi³o o wiarê i o Ojczyznê. By³ dobrym ojcem i mê¿em, rodzina zawsze by³a
u Niego, pierwsza po Bogu.
¯egnamy dziœ Brata wielce
zas³u¿onego dla Karmelu. Rodzinie sk³adamy wyrazy szczerego
wspó³czucia i zapewniamy o modlitwie zarówno za duszê œp. Brata
Ryszarda, jak i za Jego ¿onê i rodzinê.
Otrzyma³em te¿ krótkie wspomnienie zmar³ego Brata od Ojca
Stefana, oto jego treœæ:
Œp. Ryszard Buksa jest pierwszym
spoœród naszych zmar³ych Wspó³braci,
który odszed³ NA WIECZN¥ WARTÊ
w czasie, gdy mnie ju¿ nie ma wœród
WAS. Tym wiêc mocniej prze¿y³em
Jego odejœcie, maj¹c w modlitewnej pamiêci wszystkich zmar³ych naszych Braci.
Œwiadomie u¿ywam zwrotu ,,NA
WIECZN¥ WARTÊ”, gdy¿ zachowam Go w pamiêci nie tylko, jako cz³owieka mocno wierz¹cego, ale te¿ jako
¯O£NIERZA NASZEJ OJCZYZNY! Bo bêd¹c inter
nowany, cierpia³ za Polskê z r¹k
ludzi niegodnych imie-nia Polaka. W
nastêpnych latach, jako nauczyciel, uczy³
m³ode pokolenia rze-telnoœci ¿ycia i
wpaja³ im wiedzê, oraz postawê
godn¹ wspania³ej, polskiej m³odzie¿y.
Niniejszymi s³owami podkreœlam
te¿ moj¹, i wiem, ¿e NASZ¥ –
WSPÓLN¥, OGROMN¥ WDZIÊCZNOŒÆ œp. Bratu Ryszardowi, za
prowadzenie przez niego kroniki naszego Bractwa – prowadzenie wrêcz
aptekarskie, z dok³adnoœci¹ co do terminów naszych spotkañ, jak i tematów
na nich omawianych.
O zas³u¿on¹, wieczn¹ nagrodê dla
naszego Brata, œp. Ryszarda, ju¿ odprawi³em Mszê œw., tak, jak czyni³em
to, bêd¹c wœród Was, za wszystkich poprzednio zmar³ych Wspó³braci. Modlê
siê za Jego duszê i za Jego rodzinê
pozosta³¹ w bólu po stracie mê¿a, ojca
i dziadka.
Wieczny odpoczynek racz Mu daæ
Panie, a Œwiat³oœæ Wiekuista niech Mu
œwieci!
Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym! Amen.
br. Józef
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W NASZYM KOŒCIELE:

GORZKIE ¯ALE
– NIEDZIELE

D ROGA

K RZY ¯OWA :

W PI ¥ TKI
O GODZ . 17 15
A DLA DZIECI
O GODZ . 16 30

R O Z W A ¯A N I A

NA MSZACH ŒW.
W GODZINACH:

700; 1000; 1130; 1700
W DNI

ZAPRASZAMY

POWSZEDNIE
O GODZ.

1800,

KTÓRE POPROWADZI

O. KRZYSZTOF
¯YWCZYÑÑSKI OCD

WIELKIEGO POSTU
GODZ. 1600
INTENCJA
Przy pomocy ³aski Bo¿ej przystêpujemy 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 niepojêt¹ mi³oœæ ku rodzajowi ludzkiemu, i¿ raczy³ zes³aæ Syna swego, aby za nas wycierpia³ okrutne
mêki i œmieræ podj¹³ krzy¿ow¹.
PONADTO NA:

MISYJNE
DROGI
K R Z Y ¯O W E ,

które bêd¹ odprawiane
w ka¿dy wtorek
Wielkiego Postu
o godz. 17:15

Intencje
¯ywego Ró¿añca
na marzec
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê o to, abyœmy prze¿ywali sakrament pojednania z odnowion¹ g³êbi¹, ¿eby cieszyæ siê nieskoñczonym mi³osierdziem Bo¿ym.
I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O jednoœæ grup w naszej parafii.
II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O jednoœæ dla rodzin.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O dobre owoce rekolekcji parafialnych i za ojca
rekolekcjonistê.
Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O nawrócenie dla osób ¿yj¹cych z dala od Boga.

Str. 8

NA KARMEL

Nr 3 (2021)

PIÊKNY ŒPIEW
DLA DZIECI¥TKA

w

odpowiedzi na zaproszenie
Przeora Ojców Karmelitów,
m³odzie¿ z Katolickiej Œwietlicy
Profilaktyczno-Wychowawczej Oratorium wraz z Siostrami Michalitkami, dnia 31.01.2020 r. rozpoczêli piêkny œpiew dla Dzieci¹tka,
jednoczeœnie pierwszy dzieñ
z trzech dni kolêdowania w naszej karmelitañskiej parafii.
Tu¿ po Mszy Œw. adoruj¹c
nowonarodzonego Pana Jezusa poprzez monta¿ s³owno-muzyczny,
m³odzie¿ wyœpiewuj¹c wspó³czesne kolêdy, ukaza³a postaæ m³odego cz³owieka, który pragnie wyjœæ
z ciemnoœci swojego codziennego ¿ycia, tak czêsto zagmatwanego i smutnego ¿ycia. Chce wyjœæ,
wo³aj¹c do Stwórcy by i w nim
móg³ narodziæ siê Maleñki Jezus.
Szukaj¹c go i krzycz¹c, znajdujê
go w malutkim ubogim przed-

sionku swojego serca. Z tej wielkiej radoœci wykrzykuj¹c i¿ „S³owo Cia³em stajê siê”, odnajduje
Go i chce siê t¹ radoœciom podzieliæ z ka¿dym z nas. M³odzie¿
daj¹c œwiadectwo wiary, dzieli³a
siê tak¿e poprzez œpiew swoim
talentem i chêci¹ niesienia nadziei z ka¿dym s³uchaj¹cym poprzez obecnoœæ fizyczn¹, a tak¿e
poprzez transmisjê online. Dziê-

REMINISCENCJA NA TEMAT
DNIA ¯YCIA KONSEKROWANEGO

C

zas leci jak tkackie czó³enko, i przemija… (Hi 7,6.) i Hiob doda³,
¿e przemija bez nadziei. Chocia¿
i nasz czas szybko przemija, bo ju¿
po okresie Bo¿ego Narodzenia
weszliœmy w czas zwyk³y, to jednak
dziêki Chrystusowi, który przyszed³ na œwiat, rozœwietli³ nasz
czas nadziej¹. Nasze przemijanie
jest pe³ne œwiat³a. U progu nowego miesi¹ca – lutego zapala nam
œwiat³o nadziei Maryja – Matka
Bo¿a Gromniczna.
Tym œwiêtem koñczy siê czas
radosnego kolêdowania, a jest to
równie¿ nasze szczególne œwiêto –
Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Zanim jednak umilk³y kolêdy, przez
trzy dni, a w³aœciwie wieczory
w przemyskim Karmelu Ojców Karmelitów z inicjatywy Ojca Przeora
Krzysztofa Górskiego odbywa³y siê
wspólne kolêdowania. Po m³odzie¿owym zespole z Oratorium Sióstr
Michalitek, na dzieñ 1 lutego wyz-

naczy³ Ojciec Przeor prowadzenie
œpiewu przez siostry s³u¿ebniczki.
Zebra³a wiêc Siostra Prze³o¿ona
Dorota œpiewacz¹ i graj¹c¹ scholê
z³o¿on¹ z mieszkanek domu prowincjalnego i naszych najm³odszych sióstr – postulantek i nowicjuszek z Pra³kowiec, aby przewodniczy³y w œpiewie podczas Mszy
œw. wieczornej, której w koœciele
Ojców Karmelitów przewodniczy³
ks. Józef Trela – Wikariusz Biskupi
ds Zakonnych.
W czasie Eucharystii Pan Jezus
nakarmi³ nas Swoim Cia³em i krzepi³ przez s³owo kaznodziei. W homilii ks. Józef ukaza³ moc Jezusa
wypêdzaj¹cego z³e duchy z opêtanego, którego przywróci³ go do
¿ycia. Ofiara dwóch tysiêcy œwiñ,
jaka kosztowa³a mieszkañców Gerazy by³a powodem, ¿e wyprosili
Jezusa ze swoich granic. Dzisiejszy
œwiat chcia³by równie¿ ¿yæ bez
wymagañ, bez przykazañ Bo¿ych,

kuj¹c za zaproszenie w imieniu
m³odzie¿y, wierzymy, ¿e jeszcze
siê spotkamy przy wspólnej modlitwie, adoruj¹c najwiêkszy skarb
naszych serc – Jezusa.
s. Monika
OD RED. Jako uczestnik, wewnêtrznie bi³em brawo za poziom
wykonania tak muzycznie jak
i w przekazywaniu treœci s³ownych.
Red.
bez ofiary, jakby Boga nie by³o. I dla
tego œwiata Pan Bóg chce nas
postawiæ jak œwiat³o przez autentyczne, szczere dawanie œwiadectwa i wiernoœæ z³o¿onym Bogu
przyrzeczeniom.
Po Mszy œwiêtej – w odpowiedzi na to zadanie adoruj¹c Pana Jezusa odda³yœmy Mu ho³d
œpiewem kolêd, przeplatanym
s³owem modlitwy uwielbienia,
dziêkczynienia i zawierzenia Panu
ca³ego naszego ¿ycia.
Ojciec Przeor okaza³ siê gospodarzem troszcz¹cym siê nie tylko
o ducha, ale zaprosi³ te¿ na wspóln¹ agapê do piêknego klasztornego refektarza. Potê¿ne mury i ca³y nastrój tego szczególnego miejsca, a tak¿e serdecznoœæ Ojców
pozwoli³y nam prze¿yæ chwilê w mi³ej braterskiej i siostrzanej atmosferze, która przypomina³a Wieczernik, gdzie Jezus zostawi³ nam
najwiêksze przykazanie: Abyœcie siê
wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em… Po tym wszyscy poznaj¹, ¿e jesteœcie moimi uczniami. (po.
J.13, 34).

s. Krystyna
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MARZEC 2021
D ODATEK DLA D ZIECI
Bycie jurorem to niezwykle
skomplikowane zadanie...
Wybór modlitw jest ograniczony
w „Na Karmel” do dziesiêciu
spoœród ok. 40-tu. Jedynym
rozwi¹zaniem jest zamieœciæ
je wszystkie w oddzielnej 4- stronicowej wk³adce. A ¿e jest bogactwo wypowiedzi to musimy
podziêkowaæ naszej S. Dorocie,
która jako katechetka mia³a pomys³ i zachêci³a Dzieci ze Szko³y Podst. nr 11 do tak licznego
udzia³u w pisaniu modlitw ku
czci Œwiêtego. Ufamy, ¿e œw. Józef obdarzy szczególn¹ opiek¹
„nasze” parafialne dzieci.
Zapowiedziane wydruki bêdzie mo¿na odebraæ w naszym
koœciele na stoliku (w kruchcie)
w pierwszych dniach marca br.
a na pewno przed i po Drodze
Krzy¿owej w naszym koœciele,
5 marca o godz. 16:30 i w dniach
nastêpnych...

ich serc Pana Jezusa. Bardzo Ciê
proszê. Amen.
Marcin K., kl. 3b
Œwiêty Józefie, Opiekunie Bo¿y, dziêkujê Ci, za wszystko, co
zrobi³eœ w moim ¿yciu. Proszê Ciê,
zaopiekuj siê mn¹ tak, jak troszczy³eœ siê o Jezusa. Ca³a jestem
Twoja, prowadŸ mnie do Boga
i uœwiêcaj. Amen.
Liliana K., kl. 4a

Œwiêty Józefie, proszê Ciê, opiekuj siê mn¹ i ca³¹ moj¹ rodzin¹.
Opiekuj siê moj¹ mam¹, moim
tatusiem i moim starszym bratem. ProwadŸ nas wszystkich do
nieba, opiekuj siê nami tak, jak
siê opiekowa³eœ Jezusem i Maryj¹.
Kocham Ciê, Hania. Amen.
Hanna D., kl. 1a
Œwiêty Józefie, opiekunie rodzin, proszê Ciê, zaopiekuj siê
moj¹ rodzin¹ i wszystkimi innymi rodzinami. Amen.
Jakub K., kl. 2b
Œwiêty Józefie, proszê Ciê,
o b³ogos³awieñstwo, zdrowie i opiekê dla mnie i ca³ej rodziny, kolegów i kole¿anki, siostry i kap³anów. Miej nas wszystkich w swej
opiece i wyproœ u swojego Syna
Jezusa Chrystusa, aby ustala pandemia. Jestem w klasie trzeciej
i proszê Ciê, abyœmy mogli spokojnie przyst¹piæ do Pierwszej
Komunii Œw. i przyj¹æ do swo-

Œwiêty Józefie, opiekunie i przewodniku. ProwadŸ mnie zawsze
dobr¹ drog¹ i chroñ mnie od z³ych
zachowañ. O dobry Ojcze, naucz
mnie byæ dobr¹, cierpliw¹ i troskliw¹. Czuwaj nade mn¹, jak
czuwa³eœ nad ma³ym Jezuskiem,
bym zawsze mia³a czyste serduszko gotowe, by przyj¹æ Pana
Boga. Obejmij ³ask¹ moj¹ rodzinê, miej nas w opiece, spraw, by
nigdy nie zabrak³o w niej mi³oœci,
zgody i szacunku. Odganiaj trudy
i smutki, i prowadŸ nas w drodze do Jezusa i Maryi. Amen.
Natalia W., kl. 4b

Œwiêty Józefie, ziemski ojcze
Jezusa, proszê a¿ebyœ czuwa³ nad
moj¹ rodzin¹, tak jak czuwa³eœ
nad Jezusem i Maryj¹. Wstawiaj
siê za nami u swojego ukochanego Syna i wypraszaj dla mnie,
moich rodziców oraz brata potrzebne ³aski zdrowia i wzajemnej
mi³oœci. Amen.
Maciej K., kl. 5a
Œwiêty Józefie, opiekunie Œwiêtej Rodziny, modlê siê do Ciebie
polecaj¹c intencje, które mam
w swoim sercu. Proszê Ciê o si³ê
i zdrowie dla ca³ej mojej rodziny,
by zawsze by³a pe³na wiary, nadziei i mi³oœci. Modlê siê tak¿e
za ma³¿eñstwo moich rodziców,
by nawzajem siê zgadzaj¹c,
kochaj¹c siê byli najpiêkniejszym
wzorem dla innych ma³¿eñstw.
O Œwiêty Józefie, jesteœ tak¿e
patronem dobrej œmierci, wiêc za
Twoim wstawiennictwem modlê
siê za zmar³ych, którzy ju¿ odeszli, by spotkaæ siê z Jezusem
w niebie oraz za duszê w czyœæcu, aby jak najprêdzej zobaczyli
oblicze Boga. Amen.
Zuzanna F., kl. 6c
Œwiêty Józefie, patronie rodzin, módl siê za wszystkie rodziny, aby ¿y³y w mi³oœci, zgodzie
i pokoju. Wstawiaj siê za nami
u swojego Syna i wypraszaj wszelkie ³aski u Niego. Amen.
Wiktor K., kl. 7a
Œwiêty Józefie, opiekuj siê mn¹
i moj¹ rodzin¹. / Spraw, bym nie
by³ ju¿ tak¹ „gadzin¹”. / Ty nigdy nie zostawiasz ludzi bez pociechy, / proszê, nie patrz na moje
grzechy. // Stój przy mnie w ka¿dym czasie, / a szczególnie w tej
ósmej klasie. / Naucz mnie przyjmowaæ Bo¿¹ wolê / oraz bym
rozpozna³ swoj¹ ¿yciow¹ rolê.
/ Amen.
Szymon J., kl. 8b
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g³oszenie w marcu 2020 r. na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwi¹zku
z zaka¿eniami wirusem SARS-CoV-2,
a co za tym idzie wprowadzenie
wielu restrykcji dotycz¹cych zgromadzeñ publicznych objê³o tak¿e
grupy duszpasterskie i wspólnoty
modlitewne, które musia³y na pewien czas zawiesiæ dotychczasow¹
formu³ê spotkañ i dzie³.
Równie¿ Wspólnota Karmelitañskiego Ruchu Ewangelizacyjno-Modlitewnego, w duchu pos³uszeñstwa i z uwagi na zagro¿enie
epidemiologiczne zmuszona by³a
poddaæ siê nowo obowi¹zuj¹cemu
prawu. Pandemia nadesz³a gdy rozpoczêliœmy zapisy do kolejnej
edycji Seminarium Odnowy Wiary
zaplanowanej od 20 kwietnia do
15 czerwca 2020 r. Wydrukowane
plakaty straci³y sw¹ wa¿noœæ. Nadszed³ czas pustyni. Czas sprawdzianu dla naszej formacji w wymiarze
duchowym i wspólnotowym. Ró¿nie zareagowaliœmy. Starsi, chorzy
i opiekuj¹cy siê seniorami z niepokojem œledzili bieg wydarzeñ, œciœle
przestrzegaj¹c regu³ pandemicznego
re¿imu, pozostaj¹c w izolacji; inni,
czy to nie dowierzaj¹c realnemu zagro¿eniu, czy to w akcie niez³omnej
wiary, uczestniczyli w codziennej
Eucharystii, pomimo mo¿liwoœci korzystania z dyspensy. Paradoksalnie,
dla wszystkich nas by³ to okres duchowego wzrostu. Mieliœmy wiêcej
czasu na budowanie wiêzi i relacji
w rodzinie, na modlitwê rodzinn¹
i osobist¹, na codzienny ró¿aniec
w rodzinie, modlitwê S³owem Bo¿ym i lekturê duchow¹. By³ to równie¿ czas ogromnego g³odu Eucharystycznego, niewyobra¿alnej têsknoty za Chlebem z Nieba oraz czas
têsknoty za siostrami i braæmi ze
Wspólnoty i wspólnie prze¿ywan¹,
Eucharysti¹ i modlitw¹.
Zapowiedziana na 30 marca Msza
Œw. z modlitw¹ wstawiennicz¹ za
chorych odby³a siê bez uczestni-

NA KARMEL
ctwa wiernych. Intencje wp³ywa³y
drog¹ mailow¹ i poprzez fora spo³ecznoœciowe. W kwietniu rozpoczêliœmy te¿ systematyczne spotkania modlitewne online na platformie Zoom, a 27 kwietnia podjêliœmy trwaj¹ce przez kilkanaœcie

¯YCIE WSPÓLNOTY
KARMELITAÑSKIEGO
RUCHU
EWANGELIZACYJNO-MODLITEWNEGO
W ,,CZASACH ZARAZY”
zeskanuj kod QR
i dwiedŸ nas na:
h t t p s : / w w w. f a c e b o o k .
com/kremkarmel/

tygodni Seminarium Uzdrowienia
Wewnêtrznego; spotkania w ma³ych
grupach mia³y miejsce online; by³
to czas poznawania prawdy o sobie, jednania siê ze swoj¹ przesz³oœci¹ i otwierania siê na Bo¿e dzia³anie w nas. Wœród tematów do
przepracowania znalaz³y siê takie
zagadnienia jak: modlitwa o uzdrowienie historii w³asnego ¿ycia,
akceptacja siebie, poczucie krzywdy, odrzucenia, winy i ni¿szoœci, ucieczki i wziêcie odpowiedzialnoœci
za w³asne ¿ycie, przebaczenie i uzdrowienie, emocje i wolnoœæ wewnêtrzna, uzdrowienie z buntu i z w³asnego pomys³u na ¿ycie, uzdrowienie mowy, ¿ycie w prawdzie oraz zanurzenie w S³owie, które uzdrawia.
30 maja zorganizowaliœmy czuwanie w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego. By³a to pierwsza sobota kiedy
zniesiono restrykcje co do iloœci
wiernych w koœcio³ach. Post anonsuj¹cy czuwanie zebra³ rekordow¹
liczbê odbiorców – ponad 10 tysiêcy, w tym 41 udostêpnieñ i 74 komentarze – intencje do modlitwy. I chocia¿ w koœciele by³a nas
Skanuj kody QR
i odwiedŸ nas na
Facebooku lub
ogl¹daj transmisje
na ¿ywo z koœcio³a
Karmelitów Bosych w Przemyœlu
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garstka, to towarzyszy³a nam œwiadomoœæ modlitewnej obecnoœci tych
wszystkich, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mogli do³¹czyæ. Wieczór
Uwielbienia – Deszcz Ró¿, w wigiliê
wspomnienia Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (30 wrzeœnia), wype³ni³
koœció³ wiernymi; przyjechali z ró¿nych zak¹tków Podkarpacia, by
prosiæ o ³aski za wstawiennictwem
Œw. Teresy z Lisieux. Prosiliœmy
o ,,niemo¿liwe”, bo obieca³a nam, ¿e
bêdzie ,,ma³¹ z³odziejk¹” i ,,wykradnie” z Nieba potrzebne ³aski. Pisaliœmy listy, by omadlane przez
SS. Karmelitanki Bose, Karmelitów
Bosych i nasz¹ Wspólnotê KREM,
trafi³y po roku do adresatów. „Publiczne” ¿ycie Wspólnoty zaczê³o powoli odradzaæ siê, do czasu kolejnych obostrzeñ w zwi¹zku z drastycznym wzrostem zaka¿eñ; wróciliœmy do tradycji poniedzia³kowych
Mszy Œwiêtych KREM-u z liturgiczn¹ i muzyczn¹ pos³ug¹ Wspólnoty, i spotkaniami w postaci adoracji
Pana Jezusa w NS. Kiedy na nowo
wprowadzono restrykcje, wyszliœmy
z inicjatyw¹ kilkunastotygodniowego Wspólnotowego Studium Ewangelii wg Œwiêtego £ukasza w ramach otwartych spotkañ online.
Poza poniedzia³kow¹ Eucharysti¹
KREM-u w koœciele Karmelitów
Bosych w Przemyœlu, która stanowi
centrum naszego wspólnotowego ¿ycia, zaczêliœmy ponownie widywaæ siê
online, tym razem dwa razy w miesi¹cu w niedzielny wieczór, pracuj¹c
w ma³ych grupkach, w tzw. breakout
roomach, na platformie Zoom. Obecnie kontynuujemy Studium Ewangelii, a od 8 lutego spotykamy siê
w naszej Sali Rycerskiej i zapraszamy wszystkich z³aknionych modlitwy na cotygodniowe spotkania modlitewne, w ramach których prowadzimy szko³ê modlitwy (w tym wewnêtrznej), pog³êbiamy duchowoœæ Maryjn¹, adorujemy Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie, prowadzimy
konferencje, s³uchamy katechez i spotykamy siê w ma³ych grupach dzielenia. Wróciliœmy te¿ do praktyki
„stacjonarnej” modlitwy wstawienniczej w drugie œrody miesi¹ca po
œrodowej Eucharystii.
W charyzmacie naszej Wspólnoty
s¹ dwa istotne filary, a mianowicie

’
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ŒWIÊTO OFIAROWANIA PAÑSKIEGO
U STÓP MATKI BO¯EJ UŒMIECHU

2

lutego wraz z ca³ym zachodnim Koœcio³em Katolickim
obchodzimy liturgiczne œwiêto
Ofiarowania Pañskiego, znane te¿
pod nazw¹ Œwiêta Matki Bo¿ej
Gromnicznej; starokatolicy i ewangelicy obchodz¹ je tak¿e pod nazw¹ Œwiêta Oczyszczenia Najœwiêtszej Marii Panny.
W tym dniu prze¿ywamy równie¿,
ustanowiony przez
Jana Paw³a II, Œwiatowy Dzieñ ¯ycia
Konsekrowanego;
tak wielkie bogactwo treœci, a wszystko
spiête klamr¹ Maryjnego Fiat.

raz kolejny przekonuj¹c siê, ¿e
chwa³a Bo¿a ukryta jest w zwyczajnoœci i prostocie codziennego
¿ycia, trwaliœmy w œwiadomoœci, ¿e
wiecznoœæ to za ma³o, by zrozumieæ tak niepojêty i zdumiewaj¹cy
gest Boga, który sta³ siê cz³owiekiem dla nas i za nas. W modlit-

Tego roku po Eucharystii, na zakoñczenie tradycyjnego
okresu kolêdowania,
modliliœmy siê œpiewaj¹c kolêdy u stóp
Matki Bo¿ej Uœmiechu, przy której w czasie adwentu gromadziliœmy siê na wspólnotowej wieczornej modlitwie ró¿añcowej,
wypraszaj¹c dar pokoju. Kolêdowy wieczór i medytacjê animowa³a Diakonia Muzyczna Wspólnoty Karmelitañskiego Ruchu
Ewangelizacyjno-Modlitewnego.
Po raz kolejny czuliœmy siê
niczym pasterze szukaj¹cy obiecanego przez anio³ów znaku; po

wê, poza kolêdami, wprowadzi³o
nas czytanie duchowe autorstwa
Wilfrida Stinissena OCD, o tym, ¿e
Maryja ofiarowuje nas Ojcu, tak jak
kiedyœ czterdziestodniowe Niemowlê
w Œwi¹tyni Jerozolimskiej; ¿e ofiarowywanie jest Bo¿e, a w ³onie Trójcy
Œwiêtej trzy Osoby Boskie nie czyni¹
nic innego prócz ofiarowywania siebie
sobie nawzajem. Dlatego Bóg jest nieskoñczenie szczêœliwy, natomiast nam
ofiara przychodzi z trudem.

ewangelizacja i modlitwa, a to
wszystko osadzone w duchowoœci
Karmelu. S¹dzê, ¿e pomimo pandemii, dziêki ³asce Bo¿ej, uda³o siê
nam, KREM-owi, dochowaæ im
wiernoœci. Teraz z perspektywy czasu zauwa¿am jak Pan nas przygotowa³ do funkcjonowania w nowych niesprzyjaj¹cych warunkach;
jak Maryja – Matka Szkaplerzna,
nasza Patronka, opiekowa³a siê nami. Nabyta wczeœniej umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê narzêdziami technologii informacyjno-komunikacyjnej i organizowania spotkañ i konferencji online na platformach i ko-

munikatorach internetowych okaza³a siê bezcenna. W odró¿nieniu
od wiêkszoœci grup duszpasterskich,
mieliœmy szczêœcie i mo¿liwoœæ
udzia³u w spotkaniach modlitewnych i pracy w grupach online, zarówno w ramach Seminarium Uzdrowienia Wewnêtrznego, jak i w ramach Wspólnotowego Czytania Ewangelii wg Œwiêtego £ukasza. Za³o¿enie prywatnej grupy KREM-KARMEL na Facebooku (poza
oficjaln¹, otwart¹ dla wszystkich
stron¹ Karmelitañskiego Ruchu
Ewangelizacyjno-Modlitewnego)
sprawi³o, ¿e mogliœmy „przycho-
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Zachêceni, do autorefleksji nad
tym czego jeszcze nie oddaliœmy,
nie zawierzyliœmy Bogu (a szczególnie nad tym, co jest dla nas trudne), prosiliœmy Maryjê, która chce
nas nieœæ i powierzaæ Ojcu, by to
wszystko ofiarowa³a Bogu. (por.
W. Stinissen OCD, Dziœ jest Dzieñ Pañski,
Poznañ, 2017, str. 33 i 323).

Nastêpnie figura Matki Bo¿ej
Uœmiechu, któr¹ otoczyliœmy wielk¹ czci¹, widz¹c w niej znak obecnoœci ukochanej i troskliwej Matki, zosta³a uroczyœcie
przeniesiona przez
ojca Krzysztofa Górskiego OCD (obecnego
przeora Karmelitów
Bosych i proboszcza
Parafii) na o³tarz Œw.
Teresy od Dzieci¹tka
Jezus. Ta sama figura
odegra³a w ¿yciu Œw.
Teresy z Lisieux wa¿n¹ rolê, towarzysz¹c
jej od dzieciñstwa
i stanowi¹c centralne miejsca ¿ycia duchowego rodziny Martin. Teraz ka¿dy, kto
pragnie wstawiennictwa Matki Bo¿ej Zwyciêskiej
i chce prosiæ o ³aski za przyczyn¹
Œw. Teresy mo¿e z wiar¹ i mi³oœci¹
przychodziæ do tego zak¹tka koœcio³a Karmelitów Bosych w Przemyœlu, gdzie „promieniuj¹cy dobrem i czu³oœci¹ nie do opisania” wizerunek Maryi przypomina
o Jej nieustannej obecnoœci wœród
nas.
Anetta Mandzyn
Lider Wspólnoty KREM

dziæ” tu i dzieliæ siê ¿yciem. Jeszcze
bardziej doceniliœmy dar Eucharystii
i Sakramentu Pojednania oraz dar
¿ycia we wspólnocie. Jeszcze bardziej zrozumieliœmy, ¿e w³aœciwie
istnieje tylko jedna jedyna rzecz,
o któr¹ bezwarunkowo mo¿emy prosiæ
Boga, a mianowicie o to, aby on by³
na-szym wszystkim (W. Stinissen) –
– Solo Dios Basta! [Bóg Sam wystarczy].
Za wszystko chwa³a i dziêkczynienie Ukochanemu Bogu w Trójcy
Jedynemu!
Anetta Mandzyn
Lider Wspólnoty KREM
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Z dziejów Karmelu przemyskiego

(XXIII)

,,BETANIA”
NA KARMELU (1997–2002)

P

od koniec ub. roku trafi³a do
mnie kronika „Betanii”, wspólnotowej grupy wsparcia dzia³aj¹cej
w latach 1997–2002 przy klasztorze OO. Karmelitów Bosych
w Przemyœlu. By³ to doœæ krótki
epizod, ale kiedy na pocz¹tku lutego papie¿ Franciszek zdecydowa³, ¿e 29 lipca w Koœciele powszechnym zostanie ustanowione
liturgiczne wspomnienie Marii,
Marty i £azarza, którzy mieszkali
w Betanii niedaleko Jerozolimy
i byli przyjació³mi Jezusa, pomyœla³am, ¿e mo¿e warto przypomnieæ Czytelnikom Na Karmel historiê tej grupy.
Z K RONIKI : W dniach 14–
–21.12.1997 r. odbywa³y siê na
Karmelu Rekolekcje Adwentowe
„Mi³osierdzia Bo¿ego”. Jedno ze
spotkañ wieczornych 18 grudnia
poœwiêcone by³o osobom rozwiedzionym i ¿yj¹cym w separacji.
W wyniku tego spotkania zawi¹za³a
siê grupa [...] BETANIA.
W grupie tej znalaz³y siê kobiety rozwiedzione, ¿yj¹ce w separacji i pragn¹ce uratowaæ ma³¿eñstwo, a tak¿e samotne matki.
Kobiety, które chcia³y zachowaæ
wiernoœæ sakramentowi ma³¿eñstwa,
Koœcio³owi i przykazaniom, ¿yj¹c samotnie w œwiecie, pog³êbiaj¹c swoj¹
wiarê, pomagaj¹c sobie nawzajem
i s³u¿¹c innym ludziom. Dalej kronikarka zapisa³a: £¹czy nas podobna przesz³oœæ, prze¿ycia, cierpienia,
zranienia, poczucie winy i klêski ¿yciowej, odrzucenie przez mê¿a, spo³eczeñstwo, a nawet przez Koœció³, podobne problemy i trudnoœci zwi¹zane
z wyborem ¿ycia w samotnoœci, wychowaniem dzieci w rodzinie rozbitej,
na ogó³ gorsz¹ sytuacj¹ spo³eczn¹, materialn¹, zawodow¹, mieszkaniow¹
itp., niezrozumieniem wyboru takiego
¿ycia przez najbli¿sz¹ rodzinê, znajomych (zachêta do „u³o¿enia sobie ¿ycia”),
brakiem poczucia bezpieczeñstwa,
lêkiem o przysz³oœæ dzieci i swoj¹.

Pierwsze spotkanie organizacyjne mia³o miejsce 18 stycznia
1998 r. Przysz³o wtedy wiele kobiet,
ale póŸniej uczestniczy³o ich oko³o 14. Co dwa tygodnie, najczêœciej w pi¹tki, po Mszy Œwiêtej wieczornej i odmówieniu Koronki do
Bo¿ego Mi³osierdzia, mia³a miejsce modlitwa w salce za zakrysti¹

Obraz Jezusa Mi³osiernego

przy zapalonej œwiecy i naszym betanijnym krzy¿u z wizerunkiem Chrystusa Ukrzy¿owanego. Ten krzy¿ jest
symbolem naszego dnia codziennego,
który dzielnie samotnie dŸwigamy.
I choæ czasem jest bardzo ciê¿ko, to
spotykamy na swojej drodze cyrenejczyków. Œwiecê i krzy¿ zabieramy
kolejno do domu na czas miêdzy naszymi spotkaniami. W naszych domach
modlimy siê przy tym krzy¿u i œwiecy
za ca³¹ grupê. Innym zwyczajem
by³o dzielenie siê na spotkaniu
chlebem (lub bu³k¹). Sta³ym punktem spotkania by³o czytanie S³owa Bo¿ego i dzielenie siê.
Kronikarka zapisa³a te¿ kilka
œwiadectw – odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego zosta³am w grupie
„BETANIA”?
– „BETANIA” sk³ada siê z osób
„rozbitków ¿yciowych” i dlatego
trzymamy siê razem. Grupa daje
poczucie bezpieczeñstwa, wzajemnego
wsparcia, pomocy.
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ALICJA KALINOWSKA
OCDS

– Istotn¹ spraw¹ jest wspólna
modlitwa, na spotkaniu, wspólny
œpiew. Bardzo wa¿ne jest to, ¿e
w trudnych chwilach wspieramy siê
wzajemnie modlitw¹.
– Szczêœcie sprawi³o, ¿e dopasowa³yœmy siê psychicznie i polubi³yœmy
siê i dobrze ze sob¹ czujemy siê. Kiedy
spotykamy siê lubimy i potrafimy siê
razem œmiaæ.
– W chwilach najwiêkszej samotnoœci i bezradnoœci, kiedy ogarnia
mnie nostalgia, smutek, wykrêcam
numer do którejœ z kole¿anek z grupy
i mówiê: «jest mi bardzo ciê¿ko,
proszê pomódl siê za mnie». Innym
razem dzwoni telefon i chwila przyjacielskiej rozmowy daje poczucie bezpieczeñstwa ,,bratniej duszy” z grupy.
Czêsto te telefony s¹ podwójn¹ radoœci¹: mogê komuœ pomóc, pocieszyæ
go, ktoœ jeszcze o mnie pamiêta, potrzebuje mnie, ma we mnie oparcie.
Wiem, ¿e „przyjacielska dusza” z grupy najbardziej mnie zrozumie, bo jest
w podobnej sytuacji jak ja.
Oprócz spotkañ modlitewnych
BETANIA, która pocz¹tkowo by³a czêœci¹ KREM-u w³¹cza³a siê
w miarê mo¿liwoœci w ró¿ne wydarzenia na Karmelu jak: seminaria, rekolekcje, pielgrzymki,
czuwania. By³y te¿ organizowane
przez BETANIÊ ró¿ne wyjazdy
z dzieæmi, wycieczki, pielgrzymki
np. do Jod³ówki i innych sanktuariów. Odby³y siê te¿ specjalne rekolekcje dla tej grupy w Kalwarii
Pac³awskiej. Szczególnie piêkne
wspomnienia pozostawi³o ognisko
zorganizowane na dzia³ce z pomoc¹ zaprzyjaŸnionej, pe³nej rodziny
z dzieæmi. Powsta³a wtedy piosenka BETANII mówi¹ca o nadziei na nowe ¿ycie – z Bogiem.
Wyra¿a³y to m. in. s³owa: 1. Mówili
wszyscy ju¿ po nas, / nie macie ju¿
po co ¿yæ. Ref. A ¿ycie siê dla nas
zaczyna / i bêdzie na wieki trwaæ.
2. Weso³a jest z nas rodzina, / bo

’
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Bóg jest poœród nas. Ref. A ¿ycie siê
dla nas zaczyna...
Okazj¹ do wspólnej ¿arliwej,
„rodzinnej” modlitwy by³o nawiedzenie obrazu Pana Jezusa Mi³osiernego u jednej z parafianek
mieszkaj¹cej w pobli¿u Karmelu
(1998 r.).
Pod dat¹ 28 grudnia 1998 r.
zapisano: Wspólnie uczestniczymy
w ofierze Mszy Œwiêtej odprawionej
w intencji: „O Mi³osierdzie Bo¿e dla
dzieci z rodzin rozbitych, zagro¿onych
rozbiciem i dzieci matek samotnych”.
Trudne jest wychowywanie dziecka
bez udzia³u ojca, jedynie Bóg Ojciec
mo¿e wype³niæ lukê mi³oœci
spowodowan¹ brakiem na co dzieñ
biologicznego ojca. [...]. By³a to
pierwsza Msza Œw. w intencji dzieci. Nastêpne by³y odprawiane co
miesi¹c. Imiona dzieci zosta³y wypisane na kartce i kap³an w czasie
Eucharystii sk³ada³ j¹ na o³tarzu.
W wiêkszoœci spotkañ w domach czy w plenerze uczestniczy³y oczywiœcie dzieci. Radosne by³y odwiedziny œw. Miko³aja, który
przyniós³ prezenty nawet mamom.
Spotkania op³atkowe, sylwestrowe, imieninowe i z innych okazji
by³y po³¹czone z zabaw¹. Ulubiony przez dzieci by³ konkurs z prze-

Scenka biblijna

bieraniem siê i odgadywaniem
przez mamy postaci ze scen biblijnych oraz wystêpy muzyczne.
W tacie jednej osoby z grupy
dzieci zyska³y dodatkowego „dziadka”. Wymownym odkryciem by³o, ¿e w jego mieszkaniu na œcianie wisia³ olejny obraz Pana Jezusa
z Mart¹ i Mari¹!
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dziele po Mszy Œwiêtej w intencji dzieci wyg³asza³ konferencje,
a potem przy herbacie by³y mi³e
rozmowy o bie¿¹cych sprawach.

Wystêp muzyczny

Ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê
rodzinn¹ niezwykle wa¿na by³a
pomoc wzajemna w problemach
dnia codziennego, np. organizowanie opieki nad ma³ymi dzieæmi, pomoc w nauce dla uczniów,
pomoc materialna najbardziej potrzebuj¹cym, pomoc w razie choroby, rozmowy o problemach wychowawczych, rozmowy z dzieææmi i oczywiœcie ci¹g³a modlitwa
w ich intencji.

BETANIA od pocz¹tku nawi¹za³a kontakt z siostrami karmelitankami bosymi. Pod zdjêciem
figury œw. Józefa z klasztoru sióstr
kronikarka zapisa³a: Tutaj siostry
karmelitanki modl¹ siê za nas. Tutaj
mamy tak¿e nasze indywidualne dni
skupienia. A œw. Józef ma nas zawsze w swojej opiece. Do siostry Urszuli
lub siostry Agnieszki przy kole przychodzimy z ró¿nymi naszymi problemami. Prosimy o modlitwê w ró¿nych
intencjach np. w intencji spotkañ Betanii,
w intencji dzieci, ich wychowania, ich
egzaminów na studiach, egzaminów
wstêpnych, promocji, w intencji nawrócenia mê¿ów... A siostry wiedz¹ tylko
i nasz Pan w jakich jeszcze intencjach.
Po wyjeŸdzie o. Jana Krawczyka
i wydzieleniu z KREM-u mniejszych grup (np. Krêgi Rodzin,
Ognisko Misyjne) opiekunem
Betanii zosta³ ówczesny o. przeor
Anastazy Gêgotek, który spotyka³
siê z t¹ grup¹ w³aœnie w klasztorze sióstr, raz w miesi¹cu, w nie-

O. Anastazy z radoœci¹ uczestniczy³ te¿ w spotkaniach op³atkowych i wielkanocnych BETANII.
Od tej pory minê³o prawie dwadzieœcia lat, wiele siê zmieni³o,
zaczê³y siê wyjazdy „za chlebem”... Ma³e dzieci doros³y, skoñczy³y studia, za³o¿y³y rodziny i maj¹ ju¿ w³asne dzieci. Niektórzy
mieszkaj¹ za granic¹. Jeden z omadlanych przez Betaniê ch³opaków
zosta³ misjonarzem w Afryce, inny
jest diakonem i przygotowuje siê
do kap³añstwa. Parê lat temu spotkana na ulicy uczestniczka spotkañ
grupy przyzna³a, ¿e dziêki modlitwie i wsparciu BETANII jej
ma³¿eñstwo ocala³o i doczeka³o siê
potomstwa. Przetrwa³a te¿ przyjaŸñ i pomoc wzajemna „ma³ej
reszty” nieraz w bardzo trudnych
¿yciowych sytuacjach. Teraz niektóre osoby znowu spotykaj¹ siê
na Karmelu na Mszach Œwiêtych

w intencji Emigrantów. Jedna
z nich niedawno przyzna³a, jak
wa¿ny w jej ¿yciu by³ etap grupy
BETANIA, a przyjêcie szkaplerza
œwiêtego by³o ogromn¹ ³ask¹, stanê³a mocno na nogi, odnalaz³a te¿
swoje miejsce w Koœciele i nadal
s³u¿y pomoc¹ potrzebuj¹cym...

NA KARMEL
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MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (II)
Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

Wulkan Muhabura w chmurach

24

marca wspominamy w Koœciele misjonarzy mêczenników* dlatego swoj¹ opowieœæ o parafii Gahunga, gdzie pracowa³em
najd³u¿ej, rozpocznê od przypomnienia pierwszego misjonarza
mêczennika na tej ziemi – mówi
o. Sylwester.

którzy w tym czasie podjêli siê
pierwszej ewangelizacji Rwandy,
zgin¹³ zabity w³aœnie tutaj w Gahunga. Dodam, ¿e Ojcowie Biali
przybyli do Rwandy na prze³omie XIX i XX wieku. Pierwsza
ich placówka to Save na po³udniu Rwandy. W tym czasie Rwan-
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z misjonarzy w tej parafii by³
o. Loupias. Rwaza jest na pó³nocy Rwandy. Tereny te by³y wyj¹tkowo trudne. Obszar wulkanów zamieszkiwali Abarashyi,
którzy nie uznawali ¿adnej w³adzy, ani tej niemieckiej, ani królewskiej Tutsi. Kiedy napadli na
szefa obszaru Burera i zabrali mu
jego krowy, wtedy do negocjacji
w³¹czy³ siê misjonarz – o. Loupias. Zna³ on ju¿ Rukara Bishyingwe – przywódcê grup
zbrojnych dzia³aj¹cych na terenie
wulkanów. Rozmowa jednak
skoñczy³a siê niepowodzeniem.
Kiedy ostatnim argumentem dla
ksiêdza sta³a siê si³a fizyczna,
wtedy to zosta³ dwukrotnie ugodzony w³óczni¹. Próbowano go
donieœæ do parafii Rwaza. Po drodze
zmar³. Po kilku latach, na miejscu
gdzie zosta³ œmiertelnie zraniony,
zasadzono dwa drzewa fikusowe

Drzewo, które wyros³o na miejscu mêczeñskiej œmierci misjonarza o. Lupiasa. W tle wulkan Muhabura

W 1910 r. o. Paulin Loupias
ze zgromadzenia ojców bia³ych,
Wiêcej informacji o tym wspomnieniu jest na str. 16.
*

da by³a koloni¹ niemieck¹. Nastêpne placówki to Zaza, Nyundo
i Rwaza. W kronikach parafii
Rwaza pisz¹, ¿e przybyli tutaj
28 stycznia 1901 roku. Jednym

i pos³ano tam katechistê, aby
ewangelizowa³ ten teren. Taka
by³a praktyka Ojców Bia³ych.
Zanim pos³ali ksiê¿y na jakiœ te-

’
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Gahunga, pami¹tkowy krzy¿

ren, to wczeœniej pracowali tam
katechiœci. O katechistach opowiem wiêcej w nastêpnym odcinku.
Ojcowie Biali mieli wielu mêczenników. Podczas gdy o. Loupias ¿y³ du¿o wczeœniej przed
nami, to tutaj wspomnê o innym
z tego Zgromadzenia – o. Guy
Pinard. By³ on Kanadyjczykiem.
Zosta³ zamordowany 2 lutego 1997 roku w Kampanga podczas sprawowania Mszy Œwiêtej.
By³ on nam szczególnie bliski,
gdy¿ przez kilka lat pomaga³ nam
prowadziæ parafiê katedraln¹
w Ruhengeri. Przed wojn¹ by³ on
odpowiedzialny za kszta³cenie
katechistów dla ca³ej Rwandy. Po
wojnie wymóg³ na wojsku opuszczenie budynków szko³y katechetycznej. Wczeœniej wojsko w tych
budynkach zrobi³o sobie pozycjê,
gdzie zatrzymywali m³odych ludzi
udaj¹cych siê do miasta wojewódzkiego. Wielu z tych m³odych
zniknê³o. Przy odnawianiu tych
budynków znaleziono wiele cia³
w szambie. Wszyscy o tym dowiedzieliœmy siê jeszcze w tym
samym dniu.
Fragment kroniki parafii Gahunga:
Ofiarowanie Pañskie. Jak zwykle
odprawiliœmy trzy Msze Œw. Ostatnia Msza Œw. trwa³a ponad 2 godzi-
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ny, gdy¿ o. Sylwester
chrzci³ ma³e dzieci.
O zmierzchu dnia
dotar³a do nas tragiczna wiadomoœæ o zamordowaniu o. Pinard’a, Ojca Bia³ego, Kanadyjczyka, z którym
bardzo blisko wspó³pracowaliœmy w Ruhengeri. Zosta³ zastrzelony podczas Mszy
Œw., gdy rozdawa³ Komuniê œw.
O. Guy Pinard –
kap³an z kongregacji
Ojców Bia³ych, Kanadyjczyk. Urodzony
20.04.1935 roku, otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie 27.01.1961 roku
w Kartaginie. Przez

35 lat swego ¿ycia misyjnego pracowa³
w Rwandzie. W trudnym czasie
pomaga³ ludziom. Zosta³ zabity
w Kampanga podczas sprawowania
Mszy Œw., w czasie rozdawania Komunii œw. Kampanga to parafia
na zboczu wulkanu. Oddalona jest
16 kilometrów od Ruhengeri, miasta
wojewódzkiego. Zosta³ zastrzelony
przez Dieudonne, dawnego ¿o³nierza
z re¿imu Paulo Kagame. Powód –
mo¿e dlatego, ¿e w szkole katechistów odkry³ zbrodnie ¿o³nierzy FPR.
Zgarniali oni ludzi w mieœcie, którzy
ju¿ siê nie pojawili. Zabijali ich
w swoich „koszarach” – odebranej
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Koœcio³owi szkole katechistów, a zw³oki wrzucali do szamba.
3. 02. 1997 – poniedzia³ek
Uczestniczyliœmy we Mszy Œw.
pogrzebowej za duszê œp. Pinard’a
w katedrze w Ruhengeri. Mszy Œw.
przewodniczy³ abp Juliusz Janusz,
Nuncjusz Apostolski w Rwandzie, –
Polak, a asystowa³o 3 biskupów
i oko³o 60 ksiê¿y. Byli obecni przedstawiciele Ambasady kanadyjskiej, urzêdnicy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych oraz lokalne w³adze.
Je¿eli o o. Loupiasie mo¿emy
powiedzieæ, ¿e niepotrzebnie wtr¹ca³ siê w sprawy, które nie powinny go interesowaæ, i ¿e jego
œmieræ by³a niepotrzebna, to
o o. Pinarze mo¿emy daæ œwiadectwo, i¿ jego postawa i dzia³anie
by³y wyj¹tkowo ewangeliczne.
By³ cz³owiekiem bardzo prawym.

Kiedy karmelici bosi objêli parafiê Gahunga to jedno z tych
olbrzymich, piêknych drzew zosta³o œciête przez o. Juliana jeszcze przed moim przybyciem do
Gahungi. W ten sposób chcia³ on
powiêkszyæ teren boiska do grania
w pi³kê no¿n¹. Mia³ z tego powodu du¿e przykroœci. Sprawa
opar³a siê o Ministerstwo. Nasi
wspó³bracia zobowi¹zali siê do
postawienia krzy¿a dla upamiêtnienia tamtego zdarzenia. I tak
dziœ na placu koœcielnym stoi pami¹tkowe drzewo i krzy¿ w miej-

’
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WULKANAMI...

dokoñczenie ze str. 15

scu, gdzie zosta³ œmiertelnie zraniony o. Lupias – opowiada
o. Sylwester.
Trzeba jeszcze wyjaœniæ, ¿e
w Rwandzie nie ma cmentarzy.
Dopiero od niedawna próbuje
siê je zak³adaæ przy katedrach
w miastach. Na wsiach zmarli chowani s¹ blisko domu, w którym
¿yli. Jest to zwi¹zane z ich dawnymi wierzeniami, ¿e duchy zmar³ych ¿yj¹ dalej wœród ¿ywych.
Ka¿de nieszczêœcie wœród ¿ywych
t³umaczono œwiatem zmar³ych.

Je¿eli jakieœ nieszczêœcie dotyka³o
rodzinê, wtedy trzeba by³o udaæ
siê do czarownika, aby wskaza³ na
ducha przodków, któremu nale¿y
z³o¿yæ ofiarê, aby go udobruchaæ.

PAMIÊTAJMY

O

Gahunga. W tle wulkan Sabyinyo

Z tego powodu przy swoich domach budowali ma³e domki – indaro – dla duchów przodków,
gdzie sk³adali ofiary. Tak¹ ofiar¹
najczêœciej by³ pokarm. Te wie-

rzenia dawnej Rwandy, które
nale¿a³o respektowaæ, w jakiœ sposób przypominaj¹ o tym, o czym
mówi Adam Mickiewicz w II czêœci Dziadów.
Przyniesiona przez misjonarzy
Ewangelia rzuci³a inne œwiat³o na
ten temat. Bóg, którego ukazuje
Chrystus w Ewangelii jest bliski
cz³owiekowi. Daj¹c swojego Syna
Bóg udowadnia jak¹ wartoœæ ma
w Jego oczach cz³owiek. Dla Rwandyjczyków jest to coœ wyj¹tkowego, gdy¿ ich Bóg (Imana) oddali³ siê od cz³owieka i dlatego duchy przodków by³y im bli¿sze.
Teraz ju¿ nie trzeba siê baæ duchów przodków, trzeba im pomagaæ przez modlitwê.
cdn
opr. Alicja Kalinowska OCDS
fot. arch. Biura Misyjnego

M ISJONARZACH M ÊCZENNIKACH

24 marca – Dzieñ Modlitwy i Postu za Misjonarzy Mêczenników

p

o raz pierwszy ten dzieñ pamiêci zosta³
zaproponowany w 1993 roku przez m³odzie¿owy ruch Papieskich Dzie³ Misyjnych we
W³oszech. Obchodzony jest on w rocznicê mêczeñskiej œmierci arcybiskupa Oskara Arnulfo
Romero, który zosta³ zamordowany w 1980 r.
w czasie sprawowania Eucharystii. W dzieñ
rocznicy œmierci ksiêdza arcybiskupa Koœció³
wspomina wszystkich misjonarzy i pracowników
duszpasterstwa, który zginêli z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa.
Œwiêty Jan Pawe³ II wielokrotnie podkreœla³
wa¿noœæ mêczeñstwa dla wspó³czesnego Koœcio³a.

W bulli og³aszaj¹cej rok jubileuszowy Tertio Millennio
Adveniente przypomnia³ bardzo aktualn¹, a zapomnian¹ prawdê, ¿e u kresu drugiego tysi¹clecia
Koœció³ znowu sta³ siê Koœcio³em mêczenników
oraz ¿e to œwiadectwo nie mo¿e byæ zapomniane.
Wspominaj¹c 24 marca misjonarzy mêczenników ofiarujmy w ich intencji modlitwê i post. Pamiêtajmy równie¿ o tych, którzy
z powodu Chrystusa s¹ dziœ najbardziej
nara¿eni na przeœladowanie i œmieræ mêczeñsk¹.
przyg. A.K. OCDS
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ROK RODZINY „AMORIS
ROZPOCZNIE SIÊ
ANNA POTOCKA
POAK

P

o trudnych doœwiadczeniach
ubieg³ego 2020 roku, roku
pandemii koronawirusa, roku izolacji od rodzin, przyjació³, bliskich nam osób, roku restrykcji
i ograniczeñ w ka¿dym obszarze
¿ycia spo³ecznego i zawodowego
a jak¿e dotkliwie odczuwanego
przez ka¿dego wiernego roku ograniczeñ liczby osób na nabo¿eñstwach w koœciele… nauczyliœmy
siê „jakoœ” ¿yæ w ten wymuszony, dziwny nowy sposób: wszechobecny dystans, widoczne i wymagalne maseczki, komunia „na
rêkê” lub wreszcie komunia duchowa. Ograniczenia w mo¿liwoœci
bezpoœredniego obcowania z osob¹
kap³ana, z jego osobist¹ z nami
obecnoœci¹: jego s³owem g³oszonym od o³tarza, nauk¹ otrzyman¹ w konfesjonale, uœmiechem,
czy krótk¹ rozmow¹ po mszy…
Na ca³ym œwiecie i we wszystkich religiach dla ka¿dego wyznawcy to œwi¹tynia jest miejscem, gdzie nawi¹zuje siê najbardziej intymna relacja z Panem
Bogiem. Do koœcio³a przynosimy swoje radoœci i smutki, tu zanosimy najbardziej intymne modlitwy dziêkczynne i b³agalne, tu
wreszcie czujemy siê wspólnot¹
ludzi w jednej wierze i tu prze¿ywamy sakramenty œwiête. Pandemia to wszystko dotkliwie ograniczy³a.
W swej m¹droœci z pomoc¹
przychodzi nam zatem nasz Ojciec Œwiêty papie¿ Franciszek,
który umacnia nas wiernych poprzez og³oszenie roku 2021 rokiem Œwiêtego Józefa i rokiem
Œwiêtej Rodziny oraz rokiem Œwiêtego Jakuba! O roku Œwiêtego
Józefa pisa³ Ojciec Proboszcz w poprzednim numerze „Na Karmel”. Teraz zdañ kilka o Roku
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Œwiêtej Rodziny. „Postanowi³em og³osiæ specjalny rok
poœwiêcony rodzinie Amoris
laetitia (radoœæ mi³oœci) – og³osi³
Ojciec Œwiêty w rozwa¿aniu poprzedzaj¹cym modlitwê „Anio³ Pañski”
27 grudnia. Ten szczególny rok
rozpocznie siê 19 marca 2021 roku w uroczystoœæ Œwiêtego Józefa
a zakoñczy siê w czerwcu 2022 r. obchodami Dziesi¹tego Œwiatowego
Spotkania Rodzin w Rzymie.
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³agodzona przez wzajemn¹ czu³oœæ i pogodn¹ akceptacjê woli
Boga...”
Wczytuj¹c siê w s³owa nastêpcy
Œwiêtego Piotra widzimy, ¿e ka¿da rodzina ma szansê otworzyæ
siê na radoœæ, któr¹ Bóg daje
tym wszystkim, którzy potrafi¹ dawaæ z radoœci¹. W tym stanie odnajdujemy w sobie z ³atwoœci¹ niespotykane pok³ady energii do
¿ycia, ale przede wszystkim ener-

Tryptyk ,,Pok³on Trzech Króli”, Hieronim Bosch, ol./na dêbowej desce,
ok. 1494 r., Muzeum Prado, Madryt, Hiszpania

Papie¿ Franciszek naucza: „Na
wzór Œwiêtej Rodziny, jesteœmy
powo³ani do ponownego odkrycia wychowawczej wartoœci rodziny: musi byæ ona oparta na
mi³oœci, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie mo¿na
doœwiadczyæ szczerej komunii,
gdy jest ona domem modlitwy,
gdy mi³oœæ jest prawdziwa, g³êboka i czysta, gdy przebaczenie
przewa¿a nad niezgod¹, gdy codzienna chropowatoœæ ¿ycia jest

gii duchowej. To w³aœnie ta energia duszy pozwala nam otworzyæ
siê na œwiat zewnêtrzny, na innych,
na s³u¿bê siostrom i braciom, na
wspó³pracê w budowaniu coraz to
nowego i lepszego œwiata. To duchowa moc wzmacnia nas i uzdolnia do tego, by od nas p³ynê³y
w œwiat same pozytywne emocje,
pozytywny przekaz. W ten w³aœnie sposób ka¿da rodzina bêdzie
ewangelizowaæ przyk³adem w³asnego ¿ycia.

’
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Rodzina to ma³e pañstwo, w którym urz¹d króla, pana i gospodarza sprawuj¹ rodzice wobec królewi¹t i poddanych, tj. wobec
dzieci umi³owanych. Rodzina to
jakby drugi Koœció³, jak mówi
piêknie Œw. Augustyn, w którym
rodzice s¹ kap³anami, a dzieci niby parafianami. Powszechne w obiegu porzekad³o: „dom
nie koœció³” potwierdza, ¿e w ka¿dej rodzinie s¹ problemy, czasami tak¿e k³ótnie. Spowiadamy siê przecie¿ z tych grzechów:
ojcze, pok³óci³am siê… Jesteœmy
ludŸmi, jesteœmy s³abi i wszystkim nam zdarza siê czasem k³óciæ w rodzinie. Ale trzeba powiedzieæ, ¿e jeœli k³ócimy siê
w rodzinie, to dobrym i niezwykle sprawdzonym obyczajem jest,
by dzieñ siê nie koñczy³, zanim
siê nie ze sob¹ pogodzimy. Jeœli
siê pok³óci³am, powinnam pogodziæ siê przed koñcem dnia.
Dlaczego? Dlatego, ¿e tak jest
dobrze, gdy¿ ch³ód nastêpnego
dnia jest bardzo niebezpieczny
i w ¿aden sposób nie pomaga rozwi¹zaæ problemu a wrêcz go betonuje. W rodzinie mamy trzy
nies³ychanie wa¿ne s³owa –
klucze, otwieraj¹ce ka¿de drzwi,
których nale¿y zawsze strzec:
„proszê”, „dziêkujê” i „przepraszam”.
„Proszê” – to pierwsze s³owo.
Proszê – czy mogê coœ zrobiæ,
czy mogê w czymœ pomóc? Proszê – ale nigdy siê nie narzucaj¹c. „Dziêkujê”. W rodzinie
tak czêsto pomagamy sobie, s³u¿ymy wsparciem, rad¹, obecnoœci¹ a wiêc tym co najcenniejsze
– samym sob¹. Zawsze dziêkujmy. Wdziêcznoœæ jest krwi¹ p³yn¹c¹
w szlachetnej duszy. Dziêkujê.
I wreszcie „przepraszam” – najtrudniejsze do wypowiedzenia
z wszystkich s³ów. Bo wci¹¿ robimy z³e rzeczy i wielokrotnie
ktoœ czuje siê ura¿ony. Wiêc trzeba otwarcie sobie powiedzieæ:
„wybacz mi, przepraszam”. Uczymy dzieci, by przeprasza³y nas
rodziców, ale i niech doroœli tak-

NA KARMEL
¿e naucz¹ siê przepraszaæ swe
dzieci… za brak czasu, za brak
uwagi, za brak mi³oœci… Nie zapominajmy nigdy o tych trzech
s³owach: „proszê”, „dziêkujê”,
„przepraszam”. Jeœli w rodzinie
oraz w rodzinnym otoczeniu obecne s¹ te trzy s³owa, to ta rodzina ma siê dobrze.
Nasz wielki rodak Wielki Papie¿ – Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e rodzina
jest najwa¿niejsza, dlatego te¿ prawie po³owê swego wysi³ku dusz-

pasterskiego skoncentrowa³ w³aœnie na rodzinie. Mia³ niezwyk³y
dar rozumienia istoty ma³¿eñstwa
i rodziny. W swoich homiliach,
zw³aszcza do ukochanej przez Niego m³odzie¿y apelowa³ podkreœla³
i inspirowa³ œwiadomoœæ ludzi, aby
ka¿da rodzina by³a miejscem inicjacji religijnej i spo³ecznej ich
dzieci oraz ich harmonijnego dojrzewania w atmosferze mi³oœci, i aby
w pewnym momencie mog³y bezpiecznie – wyposa¿one w dobre
wzorce – rozpocz¹æ samodzielne
¿ycie. Jednak i wtedy najcenniejsze uzyskuje siê relacje, gdy dziadkowie, rodzice i najm³odsze pokolenie pozostaj¹ ze sob¹ w bliskich
relacjach. Jest z tym niestety w dobie powszechnej emigracji coraz
trudniej…
W dzisiejszym œwiecie, gdzie
coraz bardziej widoczny jest kryzys rodziny, gdzie nieustannie poszukuje siê wzorców i autorytetów, lekarstwem jest model
Œwiêtej Rodziny jako wzór do
naœladowanie w codziennym
¿yciu. Œwiêta Rodzina z Nazaretu jest doskona³ym przyk³adem najpe³niejszego rozwiniêcia cnót Bo¿ych: wiary, nadziei
i mi³oœci, a tak¿e poszanowania woli Bo¿ej i przestrzegania
przykazañ Bo¿ych.
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Œwiêta Rodzina jest dla nas
wzorem oddania siê Bogu. Uwagê zwróciæ musimy na nieocenion¹ wartoœæ rodziny, któr¹ podkreœli³ sam Bóg, gdy zdecydowa³,
¿e Jezus urodzi siê i bêdzie siê
wychowywa³ w ziemskiej rodzinie pod opiek¹ Maryi i Józefa.
Nie tak dawno prze¿ywaliœmy
w naszej œwi¹tyni wspania³e rekolekcje g³oszone przez ojca Piotra
Hensla OCD, który przy kopii figury Maryi – Matki Bo¿ej Uœmiechu
ukazywa³ przez cztery kolejne dni
okolicznoœci cudu jaki dokona³ siê
za wstawiennictwem Maryi w ubogiej francuskiej rodzinie Martin.
Pasterz ukaza³ nam tak¿e ma³¿eñstwo jako drogê do œwiêtoœci ma³¿onków, a jako przyk³ad poda³ w³aœnie rodziców œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus – Zeliê i Ludwika
Martin. Wskaza³ równie¿ na trudnoœci, jakie dotykaj¹ wspó³czesne
rodziny, pocz¹wszy od zmian
kulturowych, przez odchodzenie
od wartoœci moralno-religijnych.
Sk³ania to do refleksji o sytuacji
osób rozwiedzionych ¿yj¹cych
w nowych zwi¹zkach, a które wymagaj¹ troski ze strony Koœcio³a.
Szczególnie podkreœliæ te¿ nale¿y, ¿e pomimo trudnoœci wiele
polskich rodzin anga¿uje siê w ¿ycie parafialne i dzia³alnoœæ ró¿nych
wspólnot, wychowuje dzieci w duchu chrzeœcijañskim. Jako wzór
¿ycia rodzinnego stawiaj¹ Œwiêt¹
Rodzinê, bêd¹c¹ wzorem wzajemnej mi³oœci, ¿yczliwoœci, serdecznoœci i jednoœci, które powinny
budowaæ chrzeœcijañskie ma³¿eñstwa i rodziny.
Za wyj¹tkowe osi¹gniêcia w ¿yciu zawodowym otrzymujemy nagrody, jeœli Pan Bóg dozwoli
(a dzieci nie zapomn¹) otrzymujemy medale za wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Tak¿e Koœció³–
–Matka ma wyj¹tkow¹ nagrodê
dla swoich dobrych dzieci – uznaje
œwiêtymi ca³e rodziny, jeœli ich
droga do œwiêtoœci mo¿e byæ wzorem dla nas wiernych, tak jak rodzice Zelia i Ludwik Martin,
Emilia i Karol Wojty³owie… i mo¿e ktoœ, kogo znamy, a kto ¿yje tu¿
obok nas?...
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3. Œr. W r. 2011 † nasz wspó³brat
O. Atanazy od Ducha Œwiêtego (Chmiest).
4. Cz. Œw. Kazimierza, królewicza (œwiêto).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
5. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
6. So. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
8. Nd. 3. Niedziela WIELKIEGO POSTU.
10. Œr. Zaczyna siê dziewiêciodniowa Nowenna do œw.
Józefa.
12. Pt. Rocznica kanonizacji (1622)
œw. MN Teresy od Jezusa.
13. So. Rocznica wyboru Papie¿a
Franciszka (2013).
14. Nd. 4. Niedziela WIELKIEGO POSTU. (Laetare)
15. Pn. W r. 1948 † nasz wspó³brat
O. Jan Kanty od œw. NM
Teresy (Osierda).
19. Pt. Œw. Józefa, Oblubieñca
Najœw. Maryi Panny
(uroczystoœæ).
21. Nd. 5. Niedziela WIELKIEGO POSTU.
23. Wt. W r. 2003 † nasz wspó³brat
Br. Kryspin od œw. Jana
Ewangelisty (Kalicki).
25. Cz. Zwiastowanie Pañskie
(uroczystoœæ).

M ARZEC 2021

OTWARTE

SPOTKANIA

GRUP DUSZPASTERSKICH
DZIA£AJ¥CYCH PRZY KOŒCIELE

ŒW.

TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI)

Zwiastowanie Pañskie

WIELKI TYDZIEÑ
28. Nd. Niedziela PALMOWA
MÊKI PAÑSKIEJ.
Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y.
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Kolêdowanie osób konsekrowanych...

AKCJA KATOLICKA
– ka¿dego 16-go dnia
miesi¹ca po wieczornej Mszy œw.
B RACTWO S ZKAPLERZNE
– trzeci¹ sobotê miesi¹ca
o godz. 16:45 (w koœciele).
BRACTWO ŒW. JÓZEFA
– druga oraz ostatnia œroda
miesi¹ca po wieczornej
Mszy œw. (sala nad zakrysti¹).
GRUPA BIBLIJNA
– w poniedzia³ki po wieczornej Mszy œw.
KARMELITAÑSKI RUCH EWANGELIZACYJNO-MODLITEWNY
(KREM)
– w poniedzia³ki po Mszy
œw. o godz. 18:00, adoracja, modlitwa uwielbienia
MINISTRANCI
– w soboty o 9:00
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE
– I niedziela miesi¹ca
godz. 9:30 zmiana Tajemnic Ró¿añcowych.
SCHOLA DZIECIÊCA
– W KA ¯D¥ SOBOTÊ
godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00 (sala chóru)
ŒWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH (OCDS)
– druga sobota miesi¹ca godz. 1000 w koœciele.

NA KARMEL
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NAZARETU

W£¥CZENIE
DUCHOWOŒCI MARYJNEJ
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TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Œw. Jan Pawe³ II ju¿ podczas swojej pierwszej
podró¿y apostolskiej do Polski w czerwcu 1979 r.,
nawiedzaj¹c sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, mówi³ o œcis³ym zwi¹zku Jezusa i Maryi
i wyzna³, ¿e tym, co w pasyjno-maryjnym sanktuarium kalwaryjskim zawsze na nowo go pow. Jan Pawe³ II, odwiedzaj¹c Papieski Wydzia³ ci¹ga³o, „by³a tajemnica zjednoczenia Matki z Synem
Teologiczny „Marianum” w Rzymie, powie- i Syna z Matk¹”, co jeden z autorów komentuje,
dzia³: „Na polu duchowoœci, która cieszy siê dziœ szcze- wk³adaj¹c niejako w usta Ojca Œwiêtego s³owa:
gólnym zainteresowaniem, uprawiaj¹cy mariologiê „zawo³anie przez Maryjê do Jezusa ³¹czy siê z prawd¹
musz¹ ukazaæ potrzebê harmonijnego w³¹czenia przez Jezusa do Maryi. Co wiêcej, Jan Pawe³ II,
wymiaru maryjnego w jedyn¹ duchowoœæ chrzeœcijañ- g³osz¹c 24 wrzeœnia 2000 r. homiliê podczas Mszy
œw. na zakoñczenie XX Miêdzynarodowego
sk¹, poniewa¿ zakorzenia siê ona w woli Chrystusa”.
Kongresu Maryjno-Mariologicznego w Rzymie,
œwiadomy posoborowego
Z analizy Nowego Testaukierunkowania teolomentu wynika nie tylko dogicznej refleksji dotycz¹cej
puszczalnoœæ, ale potrzeba
Matki Bo¿ej, po zacytoczy zobowi¹zanie do synowwaniu znanego zawo³ania
skiego przyjêcia Maryi przez
ad Jesum per Mariam (do
wiernych (por. £k 1,48; J 19,27).
Jezusa przez Maryjê), doTradycja Koœcio³a wykazuje,
da³ spontanicznie: „ed
¿e chrzeœcijanie poprzez wieanche per Mariam ad
ki wytworzyli ró¿ne formy
Jesum” (a tak¿e przez
czci Matki Zbawiciela i ustaJezusa do Maryi). Dla mawicznie pog³êbia³a siê refriologów by³o to ogromn¹
leksja teologiczna dotycz¹ca
radoœci¹, któr¹ uosabia
roli odegranej przez Ni¹
m.in. o. Stanis³aw Celestyn
w ekonomii zbawienia. Nie
Napiórkowski. Warto zamo¿na, oczywiœcie, przerwaæ
uwa¿yæ, ¿e Polskie Towaci¹g³oœci tego kultu, ani –
jak napisa³ Edward SchilleWesele w Kanie Galilejskiej, fragment fresku z koœcio³a rzystwo Mariologiczne ju¿
w 2001 r. zorganizowa³o
beckx – „wy³¹czyæ Maryi w Ein Karem w Ziemi Œwiêtej
z ¿ycia, które chce pozostaæ
w Licheniu sympozjum
chrzeœcijañskie, bez odmowy przyjêcia Bo¿ego zatytu³owane „Przez Jezusa do Maryi”, wykazuj¹c,
zaproszenia i bez przyciemnienia Bo¿ych wskazañ”.
¿e ta „wypowiedziana expressis verbis zasada nie
Jednoczeœnie jednak objawienie Nowego Te- pojawi³a siê przypadkowo i nie stanowi jedynie
stamentu przedstawia ¿ycie chrzeœcijañskie jako retorycznej figury, lecz jest has³owym podsumokomuniê z Bogiem Ojcem, z Synem i z Duchem waniem mariologicznej drogi Jana Paw³a II” i –
Œwiêtym, objawiaj¹c¹ siê w komunii eklezjalnej – dodajmy – ca³ej posoborowej mariologii.
Syntetycznie, ale równoczeœnie bardzo klarowi d¹¿¹c¹ do budowania Królestwa Bo¿ego w œwiecie.
Zatem ¿aden inny wymiar nie mo¿e przeciwstawiæ nie zagadnienie to przedstawia ks. prof. Józef Kusiê tej wizji czy rozwin¹æ siê jednokierunkowo. dasiewicz, podaj¹c biblijne jego fundamenty. ZaW konsekwencji tak¿e wymiar maryjny musi byæ równo dla Mêdrców ze Wschodu (Mt 2,11), jak i dla
organicznie w³¹czony w ten globalny nurt ¿ycia starca Symeona (£k 2,25-35), jak w koñcu dla anochrzeœcijañskiego i duchowe relacje z Maryj¹ musz¹ nimowej niewiasty ewangelicznej (£k 11,27), odbyæ prze¿ywane w ca³okszta³cie tego ¿ycia, ukierun- krycie Maryi by³o konsekwencj¹, a nie uprzedzeniem odkrycia Jezusa. Mêdrcy znaleŸli „Dzieciê
kowanego przede wszystkim na kult Trójcy Œwiêtej.
Aby to u³atwiæ, nale¿y zawsze, tak¿e w ka- z Matk¹ Jego” a nie „Matkê z Dzieciêciem”;
techezie maryjnej, wychodziæ od Chrystusa, który Symeon wyczekiwa³ pociechy Izraela i gdy zobaczy³
stanowi centrum kerygmatu (Marialis cultus, wstêp), Mesjasza, wyœpiewa³ najpierw hymn na Jego czeœæ,
i w Jego Misterium odkryæ Maryjê. Tajemnica Maryi a dopiero potem b³ogos³awi³ Jego Matce i przekabêdzie zawsze konsekwencj¹ a nie uprzedzeniem za³ Jej swoje proroctwo; ewangeliczna niewiasta,
tajemnicy Chrystusa. Itinerarium chrzeœcijañskie zanim wypowiedzia³a pochwalne s³owa wobec
rozpoczyna siê bowiem od Chrystusa i w Jego ta- Maryi, zafascynowa³a siê wczeœniej s³owami i czynami Jezusa.
jemnicy odkrywa Maryjê, a nie na odwrót.

œ
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ció³ parafialny powsta³ w latach

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(36) 1820–1826 staraniem ks. Antonie-

MOSZCZENICA
SZKAPLERZEM OKRYTA

m

oszczenica Ma³opolska po³o¿ona w diecezji tarnowskiej nie tylko s³ynie z tego, ¿e
ma w koœciele parafialnym dwa
obrazy Matki Bo¿ej Szkaplerznej,
ale tak promieniuje na ca³¹
okolicê, ¿e Radni Gminy Moszczenica uchwalili w 2006 r. i w³¹czyli w graficzne przedstawienie
herbu gminy szkaplerz maryjny.
Oto jakim zaufaniem darz¹ Matkê Bo¿¹ z Góry Karmel – i¿ nie
tylko samych siebie oblekaj¹ „szat¹ Maryi”, ale ca³¹ gminê z wieloma wioskami i ich mieszkañcami oraz polami i lasami oddali
pod opiekê Bogurodzicy.

CZTERY

ŒWI¥TYNIE

Pierwsz¹ historyczn¹ wzmiankê
o Moszczenicy stanowi dokument
lokacyjny – wydany przez króla
Kazimierza Wielkiego – z dnia
23 czerwca 1348 roku. Król lokuje wieœ na 80 ³anach nad rzek¹
Moszczenycza i zezwala niejakie-

gowana tam parafia o czym œwiadczy Rejestr Retaksacyjny z 1513 roku. Pierwszym znanym z imienia
proboszczem by³ ks. Sigismundus (Zygmunt). Pierwsza œwi¹tynia pod wezwaniem œwiêtych
Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza (z XV w.) by³a drewniana
(wspominaj¹ o niej akta wizytacji
biskupiej z roku 1568). Potem na
tym miejscu stanê³a kaplica œw.
Rocha. O drugim koœciele parafialnym – tym razem pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej – wybudowanym w po³owie XVII wieku mówi¹ obszernie akta wizytacyjne
z 1767 roku. By³a to œwi¹tynia
drewniana, konsekrowana w roku 1666 przez bpa Adalberta (Wojciecha) Lipnickiego, sufragana
krakowskiego (do roku 1786 nale¿a³a Moszczenica do diecezji
krakowskiej, a potem po utworzeniu nowej diecezji tarnowskiej
znalaz³a siê w jej granicach). Budowniczym owego koœcio³a by³
ks. Marcin Szufnarowicz, który
zabiega³ te¿ o erygowanie Bra-

go Wereckiego i otrzyma³ jeszcze
inne wezwanie – Matki Bo¿ej
Szkaplerznej podczas konsekracji
16 lipca 1850 roku. I wreszcie czwarty koœció³ parafialny zosta³ wzniesiony w latach 1983–1996 zostaj¹c pod patronatem MB Szkaplerznej, do którego przeniesiony
zosta³ ³askami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Uroczystej konsekracji dokona³ 14 lipca
1996 bp Józef ¯yciñski, ordynariusz diecezji tarnowskiej.

OBRAZY MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

W moszczenickiej œwi¹tyni s¹
dwa wiekowe wizerunki Matki
Bo¿ej Szkaplerznej, objête szcze-

Moszczenica, MB Szkaplerzna

Moszczenica, koœció³ parafialny

mu Janowi Herbartowi, zasadŸcy
na za³o¿enie osady. Prawdopodobnie nied³ugo potem zosta³a ery-

ctwa Szkaplerza Œwiêtego i postara³ siê o obraz MB Szkaplerznej
dla koœcio³a i parafii. Trzeci koœ-

góln¹ czci¹ i ¿ywym kultem. Obydwa w typie Hodegetri (Przewodniczki) – wskazuj¹cej na Jezusa
jako jedynego Zbawiciela i Drogê wiod¹c¹ do szczêœliwoœci wiecznej w Niebie. Starszy – ³askami s³yn¹cy obraz datuje siê na
wiek XV (prawdopodobnie przynale¿y do ma³opolskiego warsztatu
gotyckiej Hodegetrii Krakowskiej). A w³aœciwie to tylko oblicza Maryi i Dzieci¹tka Jezus – jak
wykaza³y badania konserwatorskie. Szaty-sukienki i szkaplerz
prawdopodobnie „do³o¿y³” ks. Mar-

’

Str. 22

cin Szufnarowicz eryguj¹c Bractwo Szkaplerza Œwiêtego dnia
2 lipca 1666 roku i „potrzebuj¹c” wizerunku MB Szkaplerznej
dla rozwoju Jej kultu – co by³o
i jest jednym z aspektów ¿ycia

NA KARMEL
trzyma ksiêgê Pisma Œwiêtego.
Na g³owach Jezusa i Jego Matki
wpisanych w poz³acane promieniste nimby ozdobne korony. T³o
obrazu stanowi¹ ornamenty roœlinne. Drugi wizerunek MB Szka-
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won¹ sukienkê. Z prawej rêki
Matki Bo¿ej zwisa szkaplerz bracki z ozdobnymi inicja³ami IHS
oraz MARYA. Dzieci¹tko natomiast praw¹ d³oni¹ b³ogos³awi
a lew¹ podtrzymuje Bibliê z inicja³ami IHS na ok³adce. Wokó³
g³owy Maryi wieniec z poz³acanych gwiazd dwunastu i dwa anio³ki trzymaj¹ce zielone ga³¹zki palmy. Skronie Jezusa i Jego Matki
wieñcz¹ metalowe posrebrzane
korony.
O ci¹gle ¿ywym kulcie MB
Szkaplerznej œwiadcz¹ liczne wota (wiele ich zabra³ zaborca austriacki w XIX wieku), Ksiêga Bractwa z licznymi wpisami, peregrynacja kopii obrazu po domach,
rodzinach. Kopiê wizerunku otrzymuj¹ nowo¿eñcy w dniu œlubu.

HERB

MB Szkaplerzna w feretronie

i dzia³alnoœci statutowej Bractwa.
Obraz ten przechodzi³ kilka razy
renowacjê: w XVII wieku, po
po¿arze w 1864 roku i w latach
1995–1996 tu¿ przed przeniesieniem go do nowej œwi¹tyni.
Maryja trzyma Dzieci¹tko na lewym rêku a praw¹ wskazuje na
Syna zdaj¹c siê mówiæ „zróbcie
wszystko cokolwiek On wam powie”. Z prawej d³oni Matki Bo¿ej zwisa karmelitañski br¹zowy
szkaplerz bracki ze z³otymi oblamówkami oraz z³otymi monogramami Jezusa i Maryi. Dzieci¹tko
Jezus praw¹ r¹czkê wznosi w geœcie b³ogos³awieñstwa a w lewej

plerznej, Matki Dobrej Opieki –
– tzw. feretronowy z XVII wieku – odnowiony zosta³ w 2011 roku. Osadzony w przepiêknych
rokokowych ramach pó³kolistych
ukazuje Maryjê z Dzieci¹tkiem Jezus na lewym rêku. Obydwoje patrz¹ na widza, pielgrzyma, wiernego w oczekiwaniu na spotkanie, modlitwê, proœby, podziêkowania. Odziani s¹ w kolorowe
sukienki ozdobione motywami
roœlinnymi. Maryja ma czerwony
chiton i ciemno-niebieski maforion z gwiazd¹ na prawym przedramieniu i krzy¿ykiem na czole,
a Jezus ró¿owaw¹ koszulê i czer-

Unikatowy jest
herb
Gminy
Moszc z e n i c a ,
który przedstawia na polu b³êkitnym, na podwójnym nawi¹zaniu srebrnym
taki¿ sam szkaplerz o skrajach
z³otych, przewieszony przez skrzy¿owane wios³o z w³óczni¹ równie¿
z³ote. Herb wykorzystuje symbolikê zwi¹zan¹ z miejscowymi parafiami: wios³o i w³ócznia to atrybuty œw. Wojciecha – patrona parafii w Staszkówce, a szkaplerz nawi¹zuje do s³yn¹cego ³askami obrazu MB Szkaplerznej z koœcio³a
w Moszczenicy. Taki w³aœnie herb
ustanowi³a uchwa³a Rady Gminy
z 17 sierpnia 2006 roku.

Modlitwa Poranna do Matki Bo¿ej Szkaplerznej

MÓDLMY SIÊ: O Niepokalanie Poczêta Bogarodzico Dziewico, Pani naj³askawsza i Matko najmilsza. Oto ja, dziecko Twoje i s³uga Twój, pragnê
ca³y do Jezusa i do Ciebie na zawsze nale¿eæ.
I dlatego ofiarujê Tobie oczy moje, uszy moje, jêzyk mój, myœl moj¹, serce moje i ca³ego siebie
Tobie ofiarujê. Polecam Ci duszê i cia³o moje i wszystkie sprawy moje. Ty mnie prowadŸ, Ty mnie
wspieraj, Ty mnie ochraniaj od wszelkiego z³a,
a nade wszystko strze¿ i broñ w czystoœci mojej.

Pob³ogos³aw mi, o Córko Ojca Przedwiecznego i nie
dozwól, abym myœl¹ obrazi³ dobrego Boga mojego.
Pob³ogos³aw mi, o Matko Syna przedwiecznego i nie
dozwól, abym mow¹ obrazi³ dobrego Boga mojego.
Pob³ogos³aw mi, Oblubienico Ducha œwiêtego, i nie
dozwól, abym uczynkiem lub zaniedbaniem obrazi³
dobrego Boga mojego. Pob³ogos³aw mi, o Matko
moja, i spraw, abym Boga w Trójcy jedynego, tak
dobrego i mi³osiernego, ca³ym sercem kocha³ i drugich do tej mi³oœci poci¹ga³. Amen.
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zku z projektem wie¿y Jezusa Chrystusa, która bêdzie
EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA
zawieraæ przedstawienie Wszechœwiata. […] Jego prezentacja wspó³czesnego naukowego obrazu Wszechœwiata
mia³a umo¿liwiæ zrozumienie jaki jest kszta³t Wszechœwiata, sytuacja gwiazd i jak mo¿na by je zaprezentowaæ.
Marco Bersanelli otrzyma³ rysunki wie¿y i informacjê, ¿e próby przedstawienia w tej przestrzeni klasycznego
ranscendentny Bóg, Stwórca Wszechrzeczy, prze- gwieŸdzistego nieba podjête przez architektów okaza³y siê
nikaj¹cy wszystko i ogarniaj¹cy wszystko, ob- ma³o przekonuj¹ce.
darzy³ cz³owieka umiejêtnoœci¹ tworzenia.
W tym czasie znane by³y ju¿ rezultaty misji Planck,
I tak to powstaj¹ wielkie dzie³a ku Jego chwale, jednego z najbardziej wyrafinowanych satelitów, jakie
spoœród których zdumiewaj¹ce swoj¹ wielkoœci¹ kiedykolwiek uda³o siê skonstruowaæ. Dziêki niemu uzyi kunsztem architektonicznym, na szczególn¹ uwagê skano najdok³adniejszy, jak do tej pory, obraz dzieciñstwa
Wszechœwiata. Jest to Wszechœwiat bezkszta³tny, gor¹cy
zas³uguj¹ œwi¹tynie, a zw³aszcza katedry.
Te pierwsze katedry nie by³y zbyt okaza³e – czêsto i pierwotny. […] Pierwotny Kosmos cechowa³ siê rozbrajabudowano je z drewna, jak to by³o w przypadku ka- j¹ca prostot¹.
tedry fromborskiej. Potem dopiero, gdy biskup
Po lewej, krzywa Friedmalokalny wraz z kapitu³¹, zazwyczaj po og³oszeniu odpu- na-Lamaitre’a dla rozszerzania siê pocz¹tek
stu, dysponowa³ wystarczaj¹cymi funduszami, wzno- wszechœwiata, odpowiednio przeszona by³a katedra ceglana lub kamienna, w zale¿- skalowana, z czasem na osi pionoœci od m.in. dostêpnego na danym terenie materia³u nowej. Funkcja a(t) na osi poziobudowlanego. Budowa niejednej katedry trwa³a mej przedstawia wspó³czynnik
rozszerzania siê kosmosu.
przez wiele dekad, i st¹d jej fundatorem nie by³ tylko skali
Krzywe zaznaczone ró¿nymi lijeden biskup, ale kilku, jeden po drugim. Fromborsk¹ niami przerywanymi odpowiakatedrê ukoñczono po 59 latach. Piêciu biskupów, daj¹ ró¿nym wyborom paramejeden po drugim kontynuowa³o jej wznoszenie.
trów kosmologicznych. NajbarJest jednak jeden koœció³, którego budowê roz- dziej zewnêtrzny profil (krzywa
poczêto w 1882 r. i trwa ona nadal, a zakoñczenie prze- narysowana przerywan¹ lini¹)
parametrom rzeczyprzestrzeñ
widywane jest na rok 2026 – to s³ynna barceloñska odpowiada
wiœcie zmierzonym. Po prawej,
Sagrada Familia. A wiêc od po³o¿enia kamienia wêgiel- profil g³ównej wie¿y koœcioa(t) teraŸniejszoœæ a(t)
nego do roku zakoñczenia budowy up³ynie 134 lata! ³a Sagrada Familia
Jest to zatem najd³u¿ej budowana na œwiecie œwi¹tynia.
Ka¿dy astronom zajmuj¹cy siê dziejami WszechZaprojektowa³ j¹ kataloñski architekt Antonio
Gaudi, znany ze swoich nadzwyczaj oryginalnych œwiata (kosmologi¹) zna krzyw¹ opisuj¹c¹ ewolucjê
pomys³ów architektonicznych.
relatywistyczn¹ czaso-przestrzenn¹ Wszechœwiata, któr¹
Ostatni rozdzia³ niezwykle interesuj¹cej ksi¹¿ki po raz pierwszy przedstawi³ w artykule w 1929 r. belastronoma, zajmuj¹cego siê m.in. kosmologi¹, Marco Bersa- gijski fizyk teoretyk George Lemaitre, wczeœniej zajnelliego „Wielki spektakl na niebie”, pod tytu³em mowa³ siê tym samym zagadnieniem rosyjski
„Wszechœwiat w sztuce”, poœwiêcony jest wie¿y tego matematyk Aleksander Friedmann, dlatego dziœ ich
koœcio³a, która na razie istnieje tylko w projekcie.
uzyskane niezale¿nie rozwi¹zanie równañ Alberta
Architektura Gaudiego ma swoje g³ówne korzenie w ob- Einsteina nazywa siê krzyw¹ Friedmana-Lemaitra.
serwacji natury uwa¿anej przez niego za „wielk¹ ksiêgê, Ku zdumieniu Marco Bersanellego przekrój wie¿y
wiecznie otwart¹, której lektura wymaga wysi³ku”. […] Jezusa Chrystusa, g³ównej wie¿y œwi¹tyni Familia
Wnêtrze nawy œwi¹tyni Sagrada Familia przywo³uje Sagrada, pasuje do tej krzywej jak ula³. Uzmys³owi³
atmosferê lasu, zgodnie z wyobra¿eniem samego Gaudiego. to sobie podczas lotu do Barcelony na wyznaczone
Zainspirowany ruchem cia³ niebieskich projektuje trzony spotkanie z zespo³em technicznym, zajmuj¹cym siê
kolumn o przekroju wielok¹tów foremnych, które obracaj¹ realizacj¹ projektu wie¿y Antonia Gaudiego. Po wysiê spiralnie w obu kierunkach, tworz¹c wysokie pnie. s³uchaniu Marco Bersanellego w sali zapad³a g³êboka
Patrz¹c w górê, miêdzy konarami i ga³êziami drzew, mamy cisza. Obecni byli zafascynowani i zarazem wzruszeni,
wra¿enie, jakbyœmy dostrzegali gwiazdy. Hiperboloidy, niemal profetycznym projektem nie¿yj¹cego ju¿
z których jest zbudowane sklepienie, pozwalaj¹ w dzieñ prze- Gaudiego, który odzwierciedla wspó³czesn¹ wiedzê
nikaæ œwiat³u s³onecznemu, podczas gdy w nocy zapalaj¹ na temat powstania i ewolucji w czasie i przestrzeni
siê one niczym gwiazdy w jasn¹ noc” […]. Jedno z najwa¿- Wszechœwiata. Wie¿a Jezusa Chrystusa bêdzie zatem
niejszych miejsc koœcio³a, g³ówna wie¿a poœwiêcona Jezusowi architektonicznym zapisem tego, co prze¿ywa WszechChrystusowi nie zosta³a jeszcze zbudowana, wzniesie siê œwiat od pocz¹tku do dzisiaj, a u samego szczytu
w centrum budowli, osi¹gaj¹c wysokoœæ 172 metrów i bêdzie wie¿y umieszczony zostanie czteroramienny krzy¿
wyra¿aj¹cy nieskoñczon¹ wszechogarniaj¹c¹ mi³oœæ
zwieñczona wielkim, czteroramiennym krzy¿em.
G³ówny wspó³czesny architekt i kierownik budowy Boga do cz³owieka – a tym samym Boga, w którego
œwi¹tyni Jordi Fauli wystosowa³ do autora ksi¹¿ki za- ³onie zanurzony jest Wszechœwiat.
proszenie na spotkanie z zespo³em technicznym w zwi¹Wszystkie teksty pisane kursyw¹ pochodz¹ z ksi¹¿ki...
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S. MAGDALENA

OD

KRZY¯A OCD

Sen Œwiêtego Józefa
Krople potu, gêsty lêk
Czy mi³oœæ jest mi³oœci¹?
Sk¹d przyszed³ g³êboki sen
g³êboki sens ciemnoœciom?
G³êbia przyzywa g³êbiê
jasnymi wodami snu
lêk ustêpuje z lêkiem
to Mi³oœæ, to jest twój Bóg!
Mi³oœæ zbudzi³a ciê snem
cicho przyzywa w siebie
uczyni z ciebie swój cieñ
Czy chcesz Mi³oœci, Józefie?
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Józef wybrany by milczeæ
o tym ¿e z bliska zna Boga
Józef u boku Najczystszej
pokornie strzeg¹cy S³owa
Jego mi³oœci Najwy¿szy da³ wiarê
i w wierze z nim siê naj³agodniej zmaga³
¿eby wykarmi³ Bogu na ofiarê
Baranka który zg³adzi grzechy œwiata
Jego pokorze Przedwieczny da³ w³adzê
nad uni¿onym Wszechmog¹cym S³owem
nad Tajemnic¹ ukryt¹ wœród zdarzeñ
nad tym co musi zostaæ wype³nione

Wzi¹³ J¹ do siebie
Gdyby tylko zosta³
by³by sprawiedliwy
jak niejeden przed nim wraca³by
[wci¹¿ do rany
l¿ej by mu by³o dŸwigaæ sprawiedliwoœæ

Pasterz Baranka
Nad czyste wody jego pragnieñ
Bóg przyprowadzi³ Jedynego Syna
a Józef m¹¿ sprawiedliwy
œwie¿¹ zieleni¹ tamtej mi³oœci
która na zawsze pozosta³a wiosn¹
wykarmi³ Baranka na ofiarê
Nie straci³ nic z w³asnego serca
z tamtej mi³oœci innej od wszystkich –
w nim zakrólowa³ znowu ród Dawida

Wybrany by milczeæ
B³ogos³awiony i czystego serca
a dziedzic ognia którym p³on¹³ Dawid
królewskich czynów syn i spadkobierca
w cichoœci której Bóg pob³ogos³awi³

ale on uwierzy³
obudzony ze zwyk³ej kolei wydarzeñ
ze snu szepcz¹cego w g³êbi krwi nieznane
wzi¹³ J¹ do siebie
Oblubienicê z ca³kiem nowej pieœni
o której nie œni³o siê Salomonowi
[w mi³osnym przepychu
przyœni³o siê jemu
cieœli o prostym sercu
cieœli o szorstkich d³oniach
w które Ona p³acze swój psalm
wzruszona bliskoœci¹ Tajemnicy
nowe niebo i nowa ziemia ko³ysz¹
t¹ chwil¹ ich i nas
ka¿dego kto uwierzy³

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

U W A G A !

FURTA CZYNNA:

oprócz SOBÓT, NIEDZIEL i ŒWI¥T
od poniedzia³ku do czwartku
w godz. 8:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30
w pi¹tek od 8:00 do 13:00
ponadto informacji mo¿na zasiêgn¹æ dzwoni¹c (16) 678 60 14 w. 100
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