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a Golgocie nast¹pi³ moment
niewiarygodny.
Cz³owiek przebi³ Bogu
Serce. Jak odpowiedzia³
Bóg? Z Jego Serca wytrysnê³a woda. Na obmycie
z grzechu. To jest kolejny niewiarygodny fakt. Gdy ktoœ
nas zrani, dotknie, czêsto zamykamy siê na niego, dystansujemy, zrywamy relacjê.
Gdy Bo¿e Serce zosta³o nie
tylko dotkniête, ale wrêcz
PRZEBITE odpowiedzia³o
trosk¹ o nas. Taka jest mi³oœæ
Boga, taka jest odpowiedŸ Boga
na nasz grzech – obmywa
nas z niego. Czy ktoœ z nas
potrafi tak kochaæ, by w pierwszej reakcji na ranê odpowiedzieæ trosk¹ o osobê, która rani? Tylko Bóg tak potrafi. Tê tajemnicê bêdziemy
rozwa¿ali, podziwiali w czerwcu.
W naszej parafii bêdziemy
starali siê czyniæ to wnikliwiej, bardziej, gdy¿ Serce
Jezusa szczególnie nam patronuje. A bêdziemy to czyniæ w czasie spotkañ serce
przy Sercu. Bêdziemy trwaæ
przy Jezusie wiedz¹c, ¿e ka¿dy z nas ma trwa³e miejsce
w Sercu Boga.
Zatem zapraszamy Ciebie
serdecznie do wspólnego prze¿ywania tych Bo¿ych tajemnic.
o. Krzysztof Górski OCD
proboszcz parafii
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PRZEMYSKI KARMEL
CZERWIEC 2021 R.

S ERCU B OGA

CZERWCA

– Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a

t Eucharystia i procesja – godz. 10.00
t Przez ca³¹ oktawê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu –

godz. 17.00

11

– Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
ODPUST PARAFIALNY

CZERWCA

t Eucharystia – godz. 18.00
t Ca³odobowa adoracja Najœwiêtszego Sakramentu

12

CZERWCA

– Niepokalane Serce Maryi

t Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
t Czuwanie z Niepokalan¹ przy Sercu Jezusa –

– godz. 16.30
t Ofiarowanie siê Najœwiêtszemu Sercu Jezusa –
– godz. 17.30
t Msza œw. na zakoñczenie adoracji – godz. 18.00
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O. ANDRZEJ
SZEWCZYK OCD

DO

N A B O ¯E Ñ S T W O
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA

J

nie tylko fizycznym, ale tak¿e duchowym, a wiêc: intelektualnym,
wolitywnym, uczuciowym, a nawet religijnym. St¹d ludzkie serce:
myœli, rozwa¿a, decyduje. Serce
oznacza w Piœmie œw. najg³êbsze
wnêtrze cz³owieka, ludzkie „ja”,

Bóg. Jeœli chcemy widzieæ jak Bóg,
musimy patrzeæ na serce, ale nie
swoje, bo w nim odkryjemy, ile
jeszcze w nas jest niewolnictwa,
grzechu, ró¿nych niepotrzebnych
pragnieñ, s³aboœci. Odkryjemy to
wszystko, ale tego nie zmienimy.
Kto mo¿e to zmieniæ? W czyje
serce powinniœmy siê wpatrywaæ?
W Serce Jezusa – ludzkie Serce Boga.
W³aœnie ludzkie Serce Boga. Trzeba wejœæ w g³êbokie doœwiadczenie spotkania serc. To spotkanie ma byæ bardzo osobistym spotkaniem. Spotkaniem mojego ludzkiego serca, które ma wiele pro-

ludzk¹ osobê, ludzkie sumienie.
W Ewangelii wg œw. Mateusza
czytamy s³owa Jezusa, które s¹ serdecznym zaproszeniem: PrzyjdŸcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê.
WeŸcie moje jarzmo na siebie i uczcie
siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych (11,28-29).
Codziennie spogl¹damy i oceniamy ró¿ne rzeczywistoœci naszego ¿ycia. Trudno nam w³aœciwie
odnaleŸæ siê w mi³oœci, zrozumieæ
cierpienie, szczerze przebaczaæ,
byæ hojnymi ludŸmi, czy konkretnie naœladowaæ Jezusa. Cz³owiek
patrzy na te problemy inaczej ni¿

blemów, pytañ, w¹tpliwoœci, które
czêsto siê gubi, jest bezradne
z Sercem Jezusa.
Poprzez przylgniêcie do Serca
Jezusa mo¿emy wejœæ w kontakt
z Jego ¿yj¹c¹ osob¹.
Wiemy, ¿e Chrystus ma ludzkie serce, ¿e w Trójcy istnieje
ludzkie, bij¹ce serce. Jeœli bowiem
Chrystus zmartwychwsta³, to tak¿e Jego serce powsta³o z martwych, ono ¿yje, tak jak reszta
cia³a, w i innym wymiarze ni¿
wczeœniej – duchowym, nie cielesnym – ale ¿yje. Jeœli Baranek
¿yje w niebie „jakby zabity, ale
stoj¹cy” (Ap 5,56), to ten stan dzieli
tak¿e Jego serce. To serce jest

ednym ze œrodków pielêgnowania naszej relacji z ¿ywym, zmartwychwsta³ym Jezusem, której owocem jest coraz g³êbsze poznanie
Go, o którym pisze œw. Pawe³ w Liœcie do Filipian: „I owszem, nawet
wszystko uznajê za stratê ze wzglêdu na najwy¿sz¹ wartoœæ poznania
Chrystusa Jezusa, Pana mojego (Flp 3,8), poznania, które nie ogranicza
siê tylko do wiedzy historycznej i dogmatycznej, ale jest spotkaniem
z ¿yw¹ Osob¹, spotkaniem dokonuj¹cym siê przez mi³oœæ, jest
nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Jezusa.
Ju¿ staro¿ytni pisarze chrzeœcijañscy podkreœlali, ¿e z przebitego
Serca Jezusa narodzi³ siê Koœció³ i sakramenty: chrzest z wody,

która wyp³ynê³a z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystoœci zwracaj¹
uwagê przede wszystkim na Bo¿¹
mi³oœæ, której Serce Jezusa jest najpe³niejszym symbolem.
Pocz¹tki kultu Serca Jezusowego widoczne s¹ ju¿ w wiekach
œrednich, kiedy to niezale¿nie,
w ró¿nych miejscach, pojawia
siê nabo¿eñstwo do Serca Jezusowego.
Od XVII wieku kult Najœwiêtszego Serca rozszerza siê na ca³y
Koœció³. Przyczyni³o siê do tego
szczególnie dwoje ludzi: œw.
Ma³gorzata Maria Alacoque oraz
jej spowiednik, œw. Jan Eudes.
Serce, w rozumieniu biblijnym,
nie jest tylko jednym z organów,
ani te¿ tylko symbolem uczuciowoœci. W Piœmie Œwiêtym „serce”
u¿ywane jest równie¿ w znaczeniu przenoœnym i ma sens teologiczny. Wyra¿a centrum ¿ycia duchowego i najg³êbsze wnêtrze cz³owieka. Serce jest siedliskiem myœli, woli i uczuæ. Serce w teologii
biblijnej jest Ÿród³em ¿ycia cz³owieka. ¯ycie to jednak rozumiane jest w ró¿nych aspektach:
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przebite, ale ¿yje, na wieki przebite, wiecznie bowiem ¿yj¹ce.
Serce Bo¿e jest nie tylko tym
sercem, które bi³o w piersi Jezusa
i które zosta³o przebite na krzy¿u,
ale równie¿ tym, które mo¿e byæ
obecne wœród nas dziêki wierze,
pobo¿noœci czy w Eucharystii.

NA KARMEL
karstw na abstrakcyjnoœæ, intelektualizm i formalizm w ¿yciu ludzi
wierz¹cych. Serce, które bije, jest
tym, co w najbardziej zdecydowany sposób odró¿nia ¿yw¹ obecnoœæ od jej pojêcia.
Kolejnym elementem tego nabo¿eñstwa jest pragnienie prze-

Ono ¿yje nie tylko w pobo¿noœci,
ale tak¿e w rzeczywistoœci.
Czeœæ dla Serca Bo¿ego nie
jest zwi¹zana wy³¹cznie z tak¹
duchowoœci¹, w której Jezus ziemski i ukrzy¿owany jest uprzywilejowany, a tak¹ w³aœnie by³a w ci¹gu wieków pobo¿noœæ ³aciñska.
Ona w równym stopniu jest otwarta na tajemnicê zmartwychwstania
i panowania Chrystusa. Ilekroæ
o tym sercu myœlimy, czujemy, ¿e
tak powiem, jak bije nad nami,
w centrum mistycznego cia³a.
Znaczenie nabo¿eñstwa do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa jest
jednym z najskuteczniejszych le-
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miany naszych serc i upodobnienia ich do Serca Jezusa. Ju¿
w Ksiêdze Ezechiela Bóg poprzez
usta proroka obiecuje: „I dam
wam serce nowe i ducha nowego
tchnê do waszego wnêtrza, odbiorê wam serce kamienne, a dam
wam serce z cia³a”. Psalmista gor¹co prosi: „stwórz, o mój Bo¿e,
we mnie serce czyste”.
Duch Œw. pragnie kszta³towaæ
w nas to nowe serce, dziêki czemu bêdziemy mieæ jedno serce
i jednego ducha. Ducha Jezusa
Chrystusa i „te same d¹¿enia: tê sam¹ mi³oœæ i wspólnego ducha,
pragn¹c tylko jednego, a niczego
nie pragn¹c dla niew³aœciwego
wspó³zawodnictwa ani dla pró¿nej
chwa³y, lecz w pokorze oceniaj¹c
jedni drugich za wy¿ej stoj¹cych
od siebie. Niech ka¿dy ma na oku
nie tylko swoje w³asne sprawy,
ale te¿ i drugich!” (Flp 2,2).
Jezu cichy i pokornego serca, uczyñ
serca nasze wed³ug Serca Twego!

Intencje ¯ywego Ró¿añca
na czerwiec – (6.VI. g. 9:30)
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, aby odpowiedzialni za finanse wspó³pracowali z rz¹dami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagro¿eniami.
I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Za dzieci pierwszokomunijne, by nie zaprzestawa³y
przyjmowania Jezusa do serca.
II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O pokój w naszych rodzinach.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Za ludzi trwaj¹cych w grzechu, by pojednali siê
z Bogiem.
Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O dobre owoce jubileuszu 50-lecia misji karmelitañskich w Afryce.
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AKT

W INTENCJI RODZINY

Œwiêty Józefie, Oblubieñcze Bogurodzicy Maryi,
Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece
powierzy³ Bóg swojego Syna i Jego Niepokalan¹
Matkê. Z najwiêksz¹ mi³oœci¹ wype³nia³eœ obowi¹zki troskliwego Ojca i Opiekuna Najœwiêtszej
Rodziny. Powierzam Ci moj¹ rodzinê, nasze prace,
radoœci i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci
(moich rodziców). WprowadŸ Jezusa do naszego
domu, pomó¿ przyj¹æ Go do naszych serc, uproœ
³askê mi³oœci, zgody i pokoju, aby nasza rodzina
osi¹gnê³a szczêœcie doczesne i wieczne.
Amen.

radiowarszawa.com.pl

MODLITWA
W TRUDNEJ SYTUACJI

Niezliczeni s¹ ci, którzy przede mn¹ modlili siê

do Ciebie i otrzymali pociechê i pokój, ³aski
i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pe³ne
troski, nie mo¿e znaleŸæ ukojenia w tym doœwiadczeniu, które mnie dotknê³o. O chwalebny œwiêty
Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim
wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak
wa¿na jest dla mnie sprawa, z któr¹ przychodzê
do Ciebie. Upadam przed Tob¹ i wzdycham pod
ciê¿arem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego
serca, któremu móg³bym powierzyæ moj¹ troskê.
A nawet gdybym zdo³a³ znaleŸæ wspó³czuj¹c¹
osobê, która chcia³aby byæ przy mnie, to przecie¿
nie mog³aby mi pomóc. Tylko Ty, œwiêty Józefie,
mo¿esz mi pomóc w mym smutku, dlatego
b³agam Ciê o to z ca³ego serca. Wszak œwiêta Teresa napisa³a i zna to ca³y œwiat: ,,O cokolwiek poprosisz œwiêtego Józefa, z pewnoœci¹ to otrzymasz”. O œwiêty Józefie, pocieszycielu strapionych,
zlituj siê nade mn¹ i nad tymi biednymi duszami
cierpi¹cymi w czyœæcu, które pok³adaj¹ ufnoœæ
w naszych modlitwach.
Amen.

POŒWIÊCENIA SIÊ

ŒWIÊTEMU

JÓZEFOWI

Œwiêty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po
Jezusie i Maryi najdro¿szy mojemu
sercu, Tobie siê powierzam i oddajê,
jak powierzyli siê Twej opiece Bo¿y
Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij
mnie za swoje dziecko, bo ja na ca³e
¿ycie obieram Ciê za Ojca, Opiekuna,
Obroñcê i Przewodnika mej duszy.
O mój najlepszy Ojcze, œwiêty Józefie,
prowadŸ mnie prost¹ drog¹ do Jezusa
i Maryi. Naucz mnie kochaæ wszystkich
czyst¹ mi³oœci¹ i byæ gotowym do poœwiêceñ dla bliŸnich. Naucz walczyæ
z pokusami cia³a, œwiata i szatana i znosiæ w cichoœci ka¿dy krzy¿, jaki mnie
spotka. Naucz pokory i pos³uszeñstwa
woli Bo¿ej. O najdro¿szy œwiêty Józefie,
b¹dŸ Piastunem mej duszy, odkupionej
Krwi¹ Chrystusa. Czuwaj nade mn¹,
jak strzeg³eœ Dzieci¹tka Jezus, a ja Ci
przyrzekam wiernoœæ, mi³oœæ i ca³kowite
pos³uszeñstwo, bo ufam, ¿e za Twym
wstawiennictwem bêdê zbawiony. Nie
patrz na moj¹ nêdzê, ale dla mi³oœci
Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod sw¹
Ojcowsk¹ opiekê.
Amen.

MODLITWA

PAPIE¯A ŒW.

Œwiêty

JANA PAW£A II

Józefie, najczystszy, troskliwy Obroñco
Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad
dzieæmi i m³odzie¿¹, aby czystym i wolnym
sercem sz³a za g³osem powo³ania.
Wzorze pracuj¹cych, spraw, by wszelka praca
spe³niana by³a rzetelnie i w warunkach godnych
cz³owieka.
Pociecho nieszczêœliwych, nadziejo chorych,
wska¿ cierpi¹cym ogromn¹ wartoœæ zbawcz¹ ich
ofiary.
Patronie umieraj¹cych, naucz sztuki umierania
dla siebie na co dzieñ, aby zawsze byæ gotowym
na radosny powrót do domu Ojca.
Postrachu duchów ciemnoœci, oddal grozê
wojny, z³a i nienawiœci. Opiekunie Koœcio³a œw.,
Tobie oddajê ca³y Koœció³.
Amen.
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C ZERWIEC 2021
D ODATEK DLA D ZIECI

Prace uczniów Szko³y Podstawowej nr 11
w Przemyœlu

Wystawê przygotowa³a s. Dorota–Michalitka

fot. o. Andrzej Cekiera OCD
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B£. EDMUND BOJANOWSKI –
– ŒWIECKI W KOŒCIELE(2)
S. KRYSTYNA KASPERCZYK dobroczynn¹ instytucjê pod nazAby owoc wasz trwa³...
(J 15, 16)

P

odejmuj¹c refleksjê nad ¿yciem b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego warto postawiæ pytanie – jak ten cz³owiek
œwiecki, ¿yj¹cy przecie¿ sto lat
przed Soborem Watykañskim II
widzia³ swoje miejsce w Koœcie-

le, jak ¿y³ ewangeli¹ w codziennoœci?. Czym zas³u¿y³ sobie na
miano prekursora Soboru?
Sta³o siê to na pewno nie przez
jak¹œ dzia³alnoœæ nowatorsk¹, nie
przez g³oszenie teorii, jakim Koœció³ powinien byæ, jakie wprowadzaæ zmiany, nie przez krytykanctwo i nawo³ywanie do nawrócenia innych, jak to czyni dziœ
wielu uwa¿aj¹cych siê za gorliwych katolików. Zapewne – nie
by³y mu obce ludzkie s³aboœci,
jakie zauwa¿a³ u duchownych.
Niejednokrotnie doznawa³ niezrozumienia ze strony niektórych
kap³anów. Dyskretnie te¿ przecierpia³ zawód, jaki go spotka³ ze
strony Sióstr Mi³osierdzia w Gostyniu, którym z ca³ym zaufaniem
powierzy³ za³o¿on¹ przez siebie

w¹ Kasyno Gostyñskie, przekszta³cone póŸniej na miejscowy
szpital dla chorych. Opiece tych
sióstr powierzy³ tak¿e pierwsze
kandydatki do pocz¹tkuj¹cego rodzimego zgromadzenia, któremu
pragn¹³ nadaæ w³asny kierunek
i formowaæ do pracy wœród najbiedniejszych w okolicznych wioskach. Na modlitwie próbowa³
szukaæ sposobów, jak formowaæ
pierwsze s³u¿ebniczki by pe³ni³y

swoj¹ pos³ugê pod opiek¹ i na
wzór Niepokalanej S³u¿ebnicy
Pañskiej.
Ile¿ musia³ prze¿yæ przykroœci, gdy dowiedzia³ siê, ¿e te
dziewczêta, które rozpoznawa³y
w sobie pragnienie ¿ycia wed³ug
jego wskazówek zosta³y przejête
przez inne Zgromadzenie lub
zachêcone do odejœcia. Kiedy widzia³ unicestwione swoje wysi³ki,
nie zniechêca³ siê. W tych doœwiadczeniach zawsze szuka³ pokrzepienia na modlitwie, a doznany ból g³êboko skrywa³ w swoim sercu. Tylko przed Bogiem
na modlitwie szuka³ pokrzepienia, a w Dzienniku po trudnych prze¿yciach ca³ego dnia
wieczór skromnie notowa³: …
Wróciwszy nie czu³em siê sposobnym
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do zajêcia siê jak¹kolwiek prac¹ –
nawet zapisuj¹c te kartê trudno mi
myœli zebraæ, trudno kilka s³ów porz¹dnie napisaæ. Zna³em osoby, co
w smutnych chwilach zdawa³o im
siê, ¿e ich orzeŸwia i nieco rozwesela kawa. Na sobie tego nie doznajê. Pijê jedn¹ i drug¹ fili¿ankê,
na pró¿no. Ale stoi przede mn¹ na

stoliku krzy¿, stoi i bia³a figura Najœwiêtszej Panny, do nich siê ucieknê
i w modlitwie bêdê szuka³ pociechy.
Niedawno zapisa³em dnie radosne
i doznane pociechy; czyli¿ bym i dzisiejszego dnia nie mia³ przyj¹æ
z poddaniem siê woli Bo¿ej, choæ
smutny i ciê¿ki dla serca? (13.05.1853 r.)
W Dzienniku znajduje siê wiele zapisów we wspomnianym tonie, bo dla Bojanowskiego Bóg
by³ obecny w ka¿dym dniu, w ka¿dym wydarzeniu i to naprawdê
– na pierwszym miejscu. By³
on ¿yw¹ latoroœl¹, wszczepion¹ w winny krzew – w Chrystusa, i z niego czerpa³ ¿yciodajn¹ si³ê.
W tamtych, przedsoborowych
czasach nie by³o mo¿liwoœci aktywnego anga¿owania siê œwieckich w ¿ycie parafialne czy w liturgiê i Bojanowski nie na tym
polu szuka³ realizacji swoich pragnieñ p³yn¹cych z ¿ywej wiary.
Owszem, dla niego kap³an by³
zawsze uosobieniem najwy¿szego autorytetu. U zaprzyjaŸnionych kap³anów szuka³ rad
i kierownictwa w ¿yciu ducho-

NA KARMEL
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ŒWIÊCI

O

ŒWIÊTYM

ŒW. GRZEGORZ Z NAZJANZU:
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JÓZEFIE
prawo Mu rozkazywaæ – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go
prosi.

Bóg po³¹czy³ w Józefie, jak
w s³oñcu, œwiat³o i splendor wszystkich
œwiêtych wziêtych razem.

ŒW. JOSEMARIA ESCRIVA:

ŒW. TERESA OD JEZUSA:
Kto nie znalaz³ jeszcze mistrza,
który by go nauczy³ modlitwy wewnêtrznej, niech sobie tego chwalebnego Œwiêtego weŸmie za mistrza
i przewodnika, a pod wodz¹ jego nie
zb³¹dzi.
Od wielu lat ju¿, o ile pamiêtam,
co roku w dzieñ œwiêta jego proszê go
o jak¹ ³askê i zawsze j¹ otrzymujê,
a jeœli proœba moja jest w czym
niew³aœciwa, on j¹ zawsze sprostuje
dla wiêkszego dobra mego.
Obra³am sobie za orêdownika
i patrona chwalebnego œw. Józefa,
usilnie jemu siê polecaj¹c. I pozna³am
jasno, ¿e jak w tej potrzebie, tak
i w innych pilniejszych jeszcze,
w których chodzi³o o czeœæ moj¹
i o zatracenie duszy, Ojciec ten mój
i Patron wybawi³ mnie i wiêcej mi
dobrego uczyni³, ni¿ sama prosiæ
umia³am. Nie pamiêtam, bym kiedykolwiek a¿ do tej chwili prosi³a go,

o jak¹ rzecz, której by mi nie wyœwiadczy³. Jest to rzecz zdumiewaj¹ca,
jak wielkie rzeczy Bóg mi uczyni³ za
przyczyn¹ tego chwalebnego Œwiêtego,
z ilu niebezpieczeñstw na ciele i na
duszy mnie wybawi³... Chcia³ nas Pan
przez to upewniæ, ¿e jak by³ mu poddany na ziemi opiekunowi i mniemanemu ojcu swojemu, który mia³

wym. Bêd¹c w stanie œwieckim,
nie¿onatym mê¿czyzn¹ podj¹³
siê dla wielu niezrozumia³ego zadania – organizowania i zak³adania ¿eñskiego zgromadzenia zakonnego, co i dziœ u wielu na pewno budzi³oby co najmniej zdziwienie, i zapewne us³ysza³by
wiele krytycznych g³osów.
W póŸniejszym okresie swojego ¿ycia dwukrotnie wyra¿a³
pragnienie kap³añstwa, a nawet
rozpocz¹³ seminaryjne przygotowanie w Seminarium Duchownym w GnieŸnie. Jednak nie
by³o to widocznie w Bo¿ym planie, bo nawrót choroby uniemo¿liwi³ odbycie koniecznych studiów teologicznych, a tym samym otrzymanie œwiêceñ. I wówczas przyj¹³ ten znak Bo¿ej woli
w duchu wiary, ¿e Pan Bóg widaæ chcia³, ¿eby w œwieckim umar³
stanie, dla dobra Zgromadzenia, jak

to wypowiedzia³ w mowie pogrzebowej ksi¹dz Gieburowski,
u którego Bojanowski spêdzi³
ostatnie lata swojego ¿ycia, zamieszkuj¹c w skromnym pokoiku
po utracie rodzinnego dworu.
Nawet pobie¿nie czytaj¹c codzienne zapisy w Dzienniku nie
trudno zauwa¿yæ, jak bardzo ¿ycie tego cz³owieka by³o przenikniête wiar¹ i zdrow¹ pobo¿noœci¹. Wszêdzie i we wszystkim dostrzega³ znaki Bo¿ej Opatrznoœci.
Jak¿e bardzo stara³ siê pielêgnowaæ nie tylko w³asne ¿ycie religijne, ale w ka¿dym œrodowisku
widzia³ potrzebê aposto³owania.
Zawsze wykorzystywa³ niewielkie przecie¿ wtedy mo¿liwoœci
powielania tekstów ró¿nych modlitw. Przy ka¿dej sposobnoœci obdarowywa³ obrazkami œwiêtych
Patronów, które wtedy nie by³y
tak powszechnie dostêpne jak

Mistrz ¿ycia wewnêtrznego,
rzemieœlnik oddany swojej pracy,
wierny s³uga Bo¿y przebywaj¹cy
w ci¹g³ym kontakcie z Jezusem: taki oto jest Józef. IdŸcie do Józefa.
Dziêki œw. Józefowi chrzeœcijanin
uczy siê, co to znaczy nale¿eæ do
Boga i równoczeœnie przebywaæ
w pe³ni wœród ludzi, uœwiêcaj¹c
œwiat. Obcujcie z Józefem, a spotkacie Jezusa. Obcujcie z Józefem,
a spotkacie Maryjê, która zawsze
nape³nia³a pokojem mi³y warsztat
w Nazarecie.
Spójrz, tak wiele jest powodów
by czciæ Œwiêtego Józefa i braæ
naukê z jego ¿ycia: by³ mê¿czyzn¹
silnej wiary...; prac¹ zapewni³ byt
swojej rodzinie (Jezusowi i Maryi)
strzeg³ czystoœci Najœwiêtszej Maryi
Panny, która by³a jego Oblubienic¹;
i szanowa³ – kocha³! – wolnoœæ Boga,
który wybra³ nie tylko Najœwiêtsz¹
Maryjê Pannê na Matkê, lecz równie¿ jego – na Oblubieñca Maryi.
w obecnym czasie. Czêsto w³asnorêcznie wielokrotnie przepisywa³ teksty pieœni, modlitw, litanii
i rozdawa³ miejscowej ludnoœci.
Zabiega³ o rozpowszechnianie modlitwy ró¿añcowej i zak³adanie
nowych ró¿ ró¿añcowych.
O duchowej g³êbi tego œwieckiego cz³owieka œwiadczy choæby ta jedna notatka: Dzisiejszy
dzieñ ca³y do najmilszych w teraŸniejszym ¿yciu zapisaæ winienem, bo
przepêdzi³em go w nabo¿eñstwie
z Bogiem, w towarzystwie z ludŸmi
wedle Boga. Wracaj¹c z uroczystoœci
odpustowej ca³¹ drogê mówiliœmy
tylko o przedmiotach religijnych, a najd³u¿ej o g³êbokiej tajemnicy Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Panny
(6.VIII.1854 r.). I myœlê – jak¿e
mi daleko do tej gorliwoœci.
cdn
fot. – sluzebniczki.nmp.pl
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p³ywaj¹cy szybko czas i wewnêtrze przekonanie obliguj¹
mnie do napisania kilku zdañ w sprawie dziœ ju¿
historycznej, lecz niezwykle trudnej do obiektywnego
przekazania prawdy o wydarzeniach, jakie mia³y miejsce w
przemyskim Karmelu, a sta³y siê g³oœne i w ca³ym Przemyœlu,
w Polsce i poza jej granicami.

1620

R.

Konflikt o przemyski koœció³
i klasztor Ojców Karmelitów
Bosych rozpocz¹³ siê w kwietniu
1990 roku od strony wiernych
wyznania greckokatolickiego,
którzy na odbywaj¹cym siê w Przemyœlu posiedzeniu Sejmowej
Komisji Mniejszoœci Narodowych

greckokatolickiego w Przemyœlu
do rangi katedry.
Kilka faktów i dat, które pozwol¹ na przypomnienie wydarzeñ
z historii naszych Ojców Karmelitów w Polsce i w Przemyœlu:
l 3.01.1226 r. – papie¿ Honoriusz
legalizuje pierwotn¹ regu³ê

1622 rok – kanonizacja Œwiêtej
Teresy od Jezusa z Avila
13.05.1629 r. – poœwiêcenie
nowej kaplicy ku czci b³. Teresy z Avila od Jezusa (wybudowanej wtedy jeszcze z „lepionki”). Lata 1623–1624 to
okres najazdu Tatarów na
Przemyœl. Karmel usytuowany
na wysokim wzgórzu by³ drug¹
– obok Zamku Kazimierzowskiego – dominant¹ architektoniczn¹ miasta. Jednoczeœnie by³ sakralnym równowa¿nikiem fundacji œwieckiej

i Etnicznych zwrócili siê z roszczeniami ukraiñskiej czêœci spo³ecznoœci Przemyœla o zwrot swojej
katedry, za któr¹ uwa¿ali koœció³
ojców Karmelitów Bosych w Przemyœlu. Kilka miesiêcy póŸniej – 26.09.1990 r kardyna³ Myros³aw Lubacziwski napisa³ list
do Genera³a Zakonu Karmelitów
w Rzymie, w którym domaga³ siê
zwrotu ich katedry – Koœcio³a
O. Karmelitów Bosych w Przemyœlu. Wywo³a³o to powszechne
oburzenie przemyœlan. O zaistnia³ych faktach zosta³ poinformowany
Rzym. OdpowiedŸ by³a negatywna, poniewa¿ do 1990 roku
Wa-tykan nie podniós³ koœcio³a

zakonu o. Karmelitów z Góry
Karmel w mieœcie Hajfa, Palestyna nad Morzem Œródziemnym;
1238 rok – pierwsi karmelici
przybywaj¹ do Europy (po inwazji Turków na Palestynê);
1605 rok – papie¿ Klemens
VIII nadaje pierwsz¹ fundacjê
Zakonowi Karmelitów w Krakowie:
1617 rok – do tego roku karmelici nale¿¹ do prowincji w³oskiej:
14.05.1617 r. – nastêpuje podzia³
kongregacji w³oskiej na 6 prowincji, w tym tak¿e na prowincjê polsk¹:

Krasickich (zamek) w Krasiczynie.
Pierwszym karmelit¹ polskim
na ziemiach Polski jest Stanis³aw Andrzej Brzechwa – synowiec opata z Tyñca k. Krakowa;
Jemu to przypisywana jest inspiracja hrabiego Marcina Krasickiego do podjêcia inicjatywy
fundacji przemyskiej Ojców
Karmelitów. S³uchaj¹c jego
kazañ Marcin Krasicki postanowi³ ufundowaæ Karmelitom
Bosym klasztor w Przemyœlu.
Inskrypcja fundacyjna na fryzie
belkowym pierwszej kondygnacji brzmi: „Bogu najlepszemu, Najwy¿szemu i Se-

l

l

l

l

l
l

l
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cio³a i w to miejsce umieœcili ogromn¹ drewnian¹ kopu³ê
obit¹ blach¹.
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raficznej Dziewicy, Œwiêtej
Teresie, Zakonu Karmelitów
Bosych fundatorce Marcin
Krasicki, Œwiêtego Rzymskiego Cesarstwa hrabia,
wojewoda podolski, przemyski starosta etc. Od fundamentów wzniós³ 1631”.
(t³umaczenie z ³ac. – August S. Fenczak)

l

l

l

l

l

l

l

l

Po Pierwszym rozbiorze Polski
(1772) Przemyœl znalaz³ siê
w zaborze austriackim.
14.12.1781 r. – Gubernium
Lwowskie – po wizycie cesarza
Józefa II w Przemyœlu – proponuje na katedrê greckokatolick¹
w Przemyœlu jako lokalizacjê
koœció³ pojezuicki (NSPJ) a zabudowania kolegium pojezuickiego na szko³ê;
1782 r. – dekret cesarza Józefa II znosi³ zakony kontemplacyjne i dlatego dwa lata póŸniej
Sytuacjê zmieniaj¹ dwa dokumenty:
v Rozporz¹dzenie nadworne
cesarza Józefa II z 24.04.1784 r.
oraz
v Dekret gubernialny z 13.05.1784 r.
na mocy których zostaje przekazany i klasztor i koœció³ Ojców Karmelitów Bosych duchowieñstwu greckokatolickiemu.
Zdecydowa³a o tym proœba
spo³ecznoœci unickiej do cesarza Józefa II. Spo³ecznoœæ
unicka mia³a do wyboru a¿ trzy
lokalizacje: koœció³ Dominikanów, koœció³ Jezuitów i koœció³
Karmelitów Bosych.
1784 – nastêpuje kasata klasztoru Ojców Karmelitów Bosych
w Przemyœlu;
28.06–10.12.1784 – trwa³a inwentaryzacja koœcio³a i klasztoru
Karmelitów Bosych;
5.07.1785 r. – odby³o siê pierwsze nabo¿eñstwo grekokatolików na Karmelu; po eksmisji
Karmelici przenieœli siê do klasztoru w Starym Zagórzu. Do³¹czyli do nich równie¿ Ojcowie Karmelici eksmitowani ze
Lwowa.
Podczas renowacji grekokatolicy przebudowali koœció³: usunêli barokow¹ sygnaturkê z latarni¹ na skrzy¿owaniu dachów koœ-

l

l

l

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w 1946 roku zlikwidowano w Polsce Cerkiew Greckokatolick¹.
17.05.1946 r. Karmelici przejêli
koœció³ i klasztor (o. Pawe³
GUT, o. Remigiusz Stanis³aw
CZECH)
30.06.1946 r. KURIA BISKUPIA w Przemyœlu odda³a
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obsadziæ zakonnikami i rozpocz¹æ
¿ycie regularne [zakonne]”.
Podobne stanowisko odczytano
w telegramie z Rzymu, gdzie za
wiedz¹ i zgod¹ ksiêcia Kardyna³a
Adama Sapiehy sugerowano przejêcie klasztoru i koœcio³a przez
karmelitów.
Karmelici otrzymali te¿ pozwolenie od bpa przemyskiego Franl
ciszka Bardy oraz od magistratu
miasta – prezydenta Wiœlickiego.

Drewniana atrapa kopu³y, która do po³owy lat 90-tych by³a elementem dachu

Zakonowi O. Karmelitów
Bosych budynki koœcio³a
i klasztoru w Przemyœlu, jako w³asnoœæ przynale¿¹c¹
do Koœcio³a Katolickiego,
w uzasadnieniu podaj¹c, ¿e
oba te budynki w przesz³oœci
by³y w³asnoœci¹ Ojców Karmelitów.
I tu zaczyna siê niezwyk³y wymiar historyczny wydarzeñ, które
w 1991 roku zakoñczy dopiero
decyzja papie¿a Jana Paw³a II.
Otó¿ […] rz¹d polski nie udzieli³ zgody na przejêcie przez
Karmelitów koœcio³a i klasztoru
od grekokatolików.
Sprawê wzi¹³ w swoje rêce Prymas Polski kardyna³ August Hlond,
Przewodnicz¹cy Episkopatu, który nakaza³; ,,…braæ klasztor, zaj¹æ koœció³

Z dniem 1 lipca 1946 roku
Zakon Karmelitów Bosych
wszed³ faktycznie w posiadanie klasztoru i koœcio³a
oraz ogrodu. Poniewa¿ koœció³
i zabudowania klasztorne by³y
bez wyposa¿enia, puste, wiêc
zakonnicy zajêli siê organizacj¹
¿ycia zakonnego i prac¹ duszpastersk¹.
Artyku³ napisany w oparciu o:
1. Rocznik Przemyski nr 19 (z 2015 r.)
2. Rocznik Przemyski nr 20 (z 2016 r.)
3. Cykl 8 artyku³ów „Obrona przemyskiego Karmelu” aut. St. ¯ó³kiewicza
w tyg. POGRANICZE.

Anna Potocka
prezes POAK
fot. autorskie
dokoñczenie w n-rze wakacyjnym
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T O JU ¯
XXX LAT
1991 – 2021

W

czerwcu tego roku
mija 30 rocznica pobytu œw. Jana Paw³a II
w Przemyœlu. To tutaj
ówczesny Papie¿ spotka³ siê z wyznawcami obrz¹dku unickiego. Po³o¿y³ te¿ kres sporom
o koœció³ i klasztor Karmelitów Bosych przekazuj¹c na katedrê unick¹ pojezuicki koœció³ garnizonowy. To salomonowe rozstrzygniêcie wyhamowa³o konflikt. Pokaza³o te¿, ¿e Jan Pawe³ II darzy ojcowsk¹
mi³oœci¹ wszystkie dzieci Koœcio³a powierzone
jego pieczy. To z myœl¹
o nich pisa³ listy, adhortacje i inne dokumenty
wyjaœniaj¹c treœci z Ewangelii, a tak¿e miejsce ka¿dego katolika w Koœciele.
Kiedy Papie¿ Polak
umiera³, t³um zgromadzony na Placu œw. Piotra, zas³u¿enie skandowa³: „Santo subito”.
Jana Niemiec
fot. arch. red.

Msza œw. Dziêkczynna
za pos³ugê przez 70 lat
od powrotu Karmelu do Przemyœla
i za œp. naszych
Parafian i Sympatyków
oraz dzia³aj¹cych w naszym koœciele
bêdzie sprawowana 15 paŸdziernika 2021 r.
o godz. 18:00
zapraszamy
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Z dziejów Karmelu przemyskiego

(XXVI)

PIELGRZYMKI

PROMIENIOWANIE DUCHOWOŒCI (1)

C

hrzeœcijañstwem prze³omu XII
i XIII wieku wstrz¹snê³y od
wewn¹trz ruchy odnowy, które
wysz³y z krêgów œwieckich osób,
pragn¹cych doskonalej naœladowaæ Chrystusa. Osoby te uznawa³y, ¿e klasztor i bogaty styl ¿ycia ówczesnych opactw i duchowieñstwa diecezjalnego nie stwarza³ odpowiednich warunków, by
sprostaæ wymogom Ewangelii. Pod¹¿aj¹c za Chrystusem œwieccy
pustelnicy uciekali z terenów miejskich w góry i lasy Europy i w samotnoœci pustelni modlili siê, poœcili i prowadzili ¿ycie w œwiêtej
pokucie. Dla wielu pustelników
ucieczka od œwiata oznacza³a opuszczenie ojczystego kraju. Pojawia
siê wtedy idea pielgrzymowania.
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i miecz, by³y symbolami rzeczywistoœci
duchowych. – pisze o. Jerzy Zieliñski. Po odzyskaniu Hajfy (1100)
i Akko (1104) na Górê Karmel
przybywaj¹ pierwsi ³aciñscy pu-

ALICJA KALINOWSKA
OCDS

i miód; nie kosztuj¹ ich jednak ci,
którzy kochaj¹ œwiat. To one otaczaj¹
nas niby bracia nale¿¹cy do naszego
konwentu. Gdy zaœ œpiewamy uwielbienia Stworzycielowi, odpowiadaj¹
harmonijnym echem, które jak
muzyka wype³nia otaczaj¹c¹ nas

Pielgrzymka z Karmelu (1993 r.)

Œwiêta Góra Karmel

Do wêdrownego stylu ¿ycia
pustelniczego, odwiedzania miejsc
œwiêtych, szczególnie Ziemi Œwiêtej, zobowi¹zywano siê œlubem,
od którego jedynie papie¿ móg³
udzieliæ dyspensy. Pielgrzymi,
prawdziwi s³udzy i ¿o³nierze Chrystusa, Jego wasale w Ziemi Œwiêtej,
anga¿owali siê w walkê o posiad³oœci
swojego Pana w dwojaki sposób.
Jedni czynili to na drodze militarnej,
zak³adaj¹c zbrojê i walcz¹c mieczem
z poganami w czasie krucjat. Inni
wybierali duchow¹ drogê decyduj¹c siê
na walkê z szatanem. Jednak i ci
ostatni musieli za³o¿yæ zbrojê, tyle ¿e
duchow¹. Dla nich elementy zbroi
¿o³nierza: pas, pancerz, tarcza, he³m

stelnicy. Niektórzy z nich to w³aœnie œwieccy pustelnicy – pielgrzymi, którzy z³o¿yli œlub pozostania w Ziemi Œwiêtej. Inni to
rycerze krzy¿owi, którzy od³o¿yli
na bok zbrojê i miecz, by rozpocz¹æ duchow¹ walkê. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e Karmel czêœciowo narodzi³ siê z ruchu pielgrzymkowego!
I jeszcze jeden szczegó³. W piêknie przyrody Karmelu karmelici
odnajdywali piêkno samego Stwórcy. Pustelnik z Wadi, póŸniejszy
genera³ zakonu, Miko³aj z Narbonne napisa³: W samotnoœci ca³a
stworzona natura przyczynia siê do
naszego dobra. Rozœwietlone gwiazdami niebo i zdumiewaj¹ce w swoim
porz¹dku planety przypominaj¹ nam
o istnieniu wspanialszych cudów. Ptaki, przybrawszy jakby naturê anio³ów,
pocieszaj¹ nas swoim delikatnym
œpiewem. Góry, jak w proroctwie Izajasza, wylewaj¹ na nas swój s³odki
moszcz, a pagórki op³ywaj¹ w mleko

przestrzeñ. Wszystko doko³a modli siê
z nami: korzenie i pêdy swoim wzrostem, trawa swoj¹ zielonoœci¹, a drzewa swoj¹ tajemnicz¹ radoœci¹. Kwiaty,
wspó³uczestnicy naszej samotnoœci,
uœmiechaj¹ siê do nas i rozlewaj¹ woko³o cudowny zapach pocieszenia.
Milcz¹ce œwiat³o gwiazd i ksiê¿yca przekazuje nam zbawienne przes³ania;
otaczaj¹ce zaœ zaroœla oferuj¹ schronienie. Wszystkie stworzenia, które
widzimy czy s³yszymy na pustkowiu,
obdarowuj¹ nas swoim pocieszeniem.
A chocia¿ nie mog¹ mówiæ, opowiadaj¹ o licznych cudach i sprawiaj¹,
¿e dusza wyrywa siê z cia³a, wielbi¹c
Stworzyciela.
Podobne doœwiadczenia – modlitwa, pokuta, zachwyt dzie³em
Stworzenia – sta³y siê udzia³em
pielgrzymów, którzy od pocz¹tku
lat 90-tych wyruszali z Karmelu przemyskiego do sanktuarium
w Kalwarii Pac³awskiej na Wielki
Odpust (12–15.VIII.). Pierwsza
taka parafialna pielgrzymka w 1992 r.
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1994 r. Przejœcie przez most na Cedronie
(rzeka Wiar). Pierwszy z prawej Piotr
Jackowski z Radymna, obecny Ojciec
Prowincja³

z o. Janem Krawczykiem (z gitar¹)
liczy³a – jak wspomina jedna z parafianek – zaledwie kilka osób!
Jesieni¹ 1992 r. powsta³a na Karmelu grupa modlitewna „Mi³osierdzie Bo¿e”, która wraz z o. Janem
animowa³a w nastêpnym roku
pielgrzymkê. Uczestniczy³o w niej
ju¿ 70 osób.
Zachowa³ siê wycinek z tygodnika ,,¯ycie Przemyskie” z 18 sierpnia 1993 r., œwietnie oddaj¹cy
klimat tej pielgrzymki: […] Niestety
wszystkie uliczki prowadz¹ce do
klasztoru by³y oblepione straganami,
budami, improwizowanymi na prêdce mini barami. Nie dodawa³o to
niestety uroku. Wszyscy ci, którzy
przyszli na Kalwariê siê pomodliæ,
musieli najpierw przecisn¹æ siê przez
rozwrzeszczany t³um kupuj¹cych hot-dogi i hit tegorocznych odpustowych
straganów – kolorowe, nape³niane
gazem baloniki. Na szczêœcie po sforsowaniu tego kordonu mo¿na by³o znaleŸæ miejsce na modlitwê. Szczególn¹ umiejêtnoœci¹ wynajdywania takowych miejsc na modlitwê wykaza³
siê m³ody karmelita z przemyskiej
parafii œw. Teresy ojciec Jan Ewangelista. Prowadzona przez niego
grupa wyró¿nia³a siê nie tylko tym, ¿e
szli w niej ¿o³nierze z transparentami
ale przede wszystkim gorliwym rozmodleniem. […].

NA KARMEL
W 1994 r. do grupy Mi³osierdzie Bo¿e do³¹czy³a grupa modlitewna z Radymna, razem by³o
ju¿ 100 osób.
Pielgrzymki z Karmelu by³y po
prostu rekolekcjami w drodze.
Uczestniczy³o w nich coraz wiêcej
osób, czêsto do³¹czali siê na trasie
ró¿ni ludzie, których przyci¹ga³
szczególny, nietypowy, klimat tej
pielgrzymki, œpiew animowany
przez diakoniê KREM, modlitwa
i pokuta, wyciszenie, unikanie t³umów i straganów, brak poœpiechu,
konferencje na postojach, które
by³y prost¹ szko³¹ modlitwy karmelitañskiej. Podczas dró¿ek, w wybranym miejscu, nieraz w pokrzywach i paprociach, by³ czas na konferencjê, a na jakiejœ leœnej polance czy przy którejœ kapliczce
(ju¿ po przejœciu innych grup) –
rozwa¿anie S³owa Bo¿ego i modlitwa osobista, w której chêtnie
uczestniczy³y równie¿ dzieci pielgrzymów. Pielgrzymi z Karmelu oczywiœcie brali udzial we
wszystkich Mszach œw. i Dró¿-
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sierdzie Bo¿e”). Trzeba podkreœliæ, ¿e w intencji sierpniowej pielgrzymki i jej owoców modlono siê
i podejmowano post ju¿ dwa miesi¹ce wczeœniej, a przed pielgrzymk¹ kilka osób przechodzi³o ca³¹
trasê z modlitw¹ za uczestników
i o dobre owoce pielgrzymki.
Po wieczornej Mszy œw. na Galerii kolejnym wydarzeniem by³y
wieczorne modlitwy pod krzy¿em, postawionym w ogrodzie
obok miejsca noclegu. Konferencja maryjna, œpiew, modlitwa pod
rozgwie¿d¿onym niebem, z widokiem na spadaj¹ce gwiazdy (Perseidy), przyci¹ga³y wci¹¿ nowe osoby, które chêtnie przyjmowa³y szkaplerz karmelitañski i powiêksza³y liczbê uczestników pielgrzymki,
a czasem zostawa³y przy Karmelu
na d³u¿ej. Niektóre „przypadkowe” osoby w³aœnie w tym miejscu
odkry³y swoje powo³anie, zmienia³y decyzje i swoje ¿ycie… Tak
jak m³oda dziewczyna, która przed
wyjazdem do pracy we W³oszech
postanowi³a pomodliæ siê na Kal-

Konferencje na dró¿kach z dala od t³umu, w leœnych zaroœlach, wœród pokrzyw i paproci

kach, z tym, ¿e dla unikniêcia
ha³asu i t³umów nasza pielgrzymka wyrusza³a ostatnia, z ominiêciem najbardziej ha³aœliwych miejsc
na Dró¿kach. Rozwa¿ania kilku
stacji by³y wtedy prowadzone przy
jednej bardziej „spokojnej” kapliczce. By³y one przewa¿nie przygotowane wczeœniej, na modlitwie, przez uczestników pielgrzymki i inne osoby zwi¹zane
z KREM (wówczas grupa ,,Mi³o-

warii, a zosta³a karmelitank¹ bos¹,
czy pewna kobieta, która wysz³a
na Kalwariê z parafialn¹ pielgrzymk¹, zawo³ana przez siostrê do³¹czy³a do naszej pielgrzymki, a dziœ
jest œwieck¹ karmelitank¹ bos¹
i wspomina: Wszystko co ojciec mówi³
by³o do mnie, zastanawia³am siê
sk¹d on to wszystko wie. Zosta³am...
fot. Alicja Bukalska
dokoñczenie w n-rze wakacyjnym
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MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (V)

Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

Uczniowie przed wybudowan¹ przez nas szko³¹ w Nyangwe

Z

pocz¹tkiem ubieg³ego stulecia,
wyrzuceni z Ugandy misjonarze, Ojcowie Biali, zmierzaj¹ do
Burundi i Rwandy, kolonii niemieckich, gdzie nie dotar³a jeszcze
wiara w Chrystusa. Przed rozpoczêciem dzia³alnoœci misyjnej,
dnia 14 czerwca 1901 r., Ojciec
P.A. Brard poœwiêci³ Rwandê
Najœwiêtszemu Sercu Jezusowemu. Akt ten zosta³ przez niego samego zredagowany, a po jego odmówieniu podpisany przez
Ojców C. Smoor, J. Pouget, br.
Anselme i z³o¿ony u stóp Jezusa w Tabernakulum. Oto fragmenty tego aktu:
Boskie Serce Jezusa, spójrz ³askawie
na klêcz¹cych u Twych stóp pierwszych
aposto³ów którym zawierzy³eœ owe dwa
miliony dusz tego piêknego kraju jakim
jest Rwanda. Wiemy dobrze, ¿e te dusze
zosta³y wykupione Twoj¹ Krwi¹, ¿e
Twoje Serce ci¹gle p³onie mi³oœci¹ do nich
i ¿e Twoim najwiêkszym pragnieniem
jest aby one Ciê pozna³y, pokocha³y
i adorowa³y. Owe drogie Tobie dusze s¹
twoimi dzieæmi i to nam je powierzy³eœ
abyœmy je strzegli i uœwiêcali. Odpowiedzialnoœæ ta przejmuje nas lêkiem
podobnie jak wielkie Twoje zaufanie
jakie nam okazujesz, choæ znasz tych
których wybra³eœ [...] Poœwiêcamy Ci
tak¿e wszystkich naszych braci, teraz
obcych i tych wszystkich których Ty
przyœlesz by pracowali w Twojej winnicy w Rwandzie. Uczyñ z nas aposto³ów wed³ug Twego Boskiego Serca.

Poœwiêcamy Ci naszych neofitów, naszych katechistów, naszych katechumenów, pogan, króla, wodzów, wszystkich
Tutsi, wszystkich Hutu, Batkwa i wszystkich tych których Ty sam nam zawierzy³eœ. Ty ich stworzy³eœ, odkupi³eœ przez
Swoj¹ Krew, umi³owa³eœ ich jak Twój
Ojciec [...]
Poœwiêcamy Ci ca³y kraj, z jego
górami, jego rzekami, jego bogactwami.
Nale¿y On do Ciebie! Ty jedynie jesteœ
Jego prawdziwym Królem. WeŸ go
w posiadanie ju¿ dziœ aby Rwanda
sta³a siê na zawsze Królestwem Najœwiêtszego Serca Twego [...] Amen.
(http://misjekarmel.pl/ (por. Save –
1900, Fondation de la premiere communaute
chretienne au Rwanda. Edite par les Missionaires d’Afrique, s. 42–43)

W tym czasie Rwanda nie ma
jeszcze jêzyka pisanego. Jest tylko
jêzyk mówiony. Ojcowie Biali zapisywali ten jêzyk tak, jak s³yszeli
(dla nas, Polaków, ten zapisany
jêzyk jest ³atwiejszy do odczytania
ni¿ dla Francuzów!). Ojcowie Biali
starali siê przede wszystkim o zapisanie tekstów liturgicznych. Natomiast ca³a Biblia zosta³a przet³umaczona na jêzyk rwandyjski (kinyarwanda) dopiero w latach 90-tych ub. wieku. Pierwsi misjonarze zadbali równie¿ o szko³y,
gdzie uczyli dzieci czytania i pisania. W latach 80-tych XX w. miêdzy pañstwem, a Koœcio³em dosz³o do uk³adu: pañstwo bêdzie szu-
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ka³o pieniêdzy na op³acenie nauczycieli, a zarz¹d szko³ami pozostanie w rêkach Koœcio³a. Belgia
zgodzi³a siê na dawanie pieniêdzy
dla nauczycieli.
Kiedy przyby³em do Rwandy
przez pierwsze miesi¹ce uczy³em
siê nowego jêzyka z dzieæmi. Dzieci s¹ najlepszymi nauczycielami
jêzyka. Nauczyciele byli nam bardzo ¿yczliwi. W nastêpnym ju¿
roku o. Kamil zleci³ mi zajmowanie siê szko³ami, przeprowadzanie z nauczycielami zebrañ
i spotkañ. Wtedy ten uk³ad miêdzy pañstwem, a Koœcio³em sam
stara³em siê respektowaæ, a zarazem ¿¹daæ od nauczycieli aby siê
nim kierowali. W Rugango by³o
to dosyæ ³atwe, poniewa¿ nauczyciele byli dobrze wykszta³ceni i œwiadomi swojej roli. Ale kiedy przyszed³em do Gahunga zauwa¿y³em,
¿e w tym regionie Rwandy ten
uk³ad w ogóle jest nieznany. Tutaj
mieliœmy kilka du¿ych szkó³. Liczba dzieci w ka¿dej przekracza³a
tysi¹c. Ka¿de dziecko, które chodzi³o do szko³y, p³aci³o 100 franków
na trymestr. Nie jest to du¿o, bo
jest to koszt dwóch jajek. Te pieni¹dze mia³y byæ przeznaczone na
remonty budynków szkolnych, dobudowywanie klas, czy te¿ na inne potrzeby szkolne. Bardzo czêsto jednak nauczyciele zabierali te
pieni¹dze i trudno by³o ich nauczyæ, aby oddawali je do parafii.
I st¹d stan budynków na pó³nocy
by³ bardzo nêdzny. Zmiany w tej
materii kosztowa³y mnie du¿o wysi³ku. Inspektor wojewódzki popiera³ mnie w tych dzia³aniach, ale
ju¿ na ni¿szym szczeblu nie czu³em takiego poparcia. Inspektor
naszej gminy Nkumba–Kidaho
musia³ jednak ust¹piæ i uznaæ
nasze prawa w³aœciciela szkó³. Potem ju¿ by³o coraz lepiej. Nauczyciele, którzy uczyli w naszych
szko³ach musieli zgodziæ siê z warunkami, jakie stawia³a przed nimi
parafia. W przeciwnym wypadku
nie akceptowaliœmy ich w naszych
szko³ach.
Problem powiêkszy³ siê jeszcze
przez rozpoczête dzia³ania wojenne w 1990 r. Na nasze tereny przemieœci³y siê du¿e grupy uchodŸ-
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ców z terenów, które by³y zajête
przez dzia³ania wojenne. Kilka
szkó³ oddaliœmy uchodŸcom, grupuj¹c dzieci w innych szko³ach.
To wszystko trwa³o ponad 3 lata.
Dlatego w tym czasie trudno by³o
uregulowaæ wszystkie wymogi uk³adu miêdzy pañstwem i Koœcio³em. Jednak najtrudniej by³o z utrzymaniem dyscypliny w szko³ach.
Nieobecnoœæ i spóŸnianie siê by³o
czymœ nagminnym. Mimo tego,
¿e w ka¿dej szkole by³ zeszyt obecnoœci nauczycieli i czas ich przyjœcia do szko³y. W zeszycie oczywiœcie wszystko by³o ³adnie prowadzone. W praktyce by³o jednak
inaczej. Kiedy odwiedza³em szko-

NA KARMEL
nia wojenne, pomieszczenia te nigdy nie by³y skoñczone, a po wojnie nowi mieszkañcy Rwandy –
Tutsi, zaczêli rozbieraæ te na wpó³
wybudowane budynki aby wykorzystaæ palon¹ ceg³ê jako posadzkê do swoich domów. W pobli¿u bowiem dobroczyñcy wybudowali dla nich du¿e osiedle – oko³o 200 domów. Wydawa³o siê nam,
¿e te budynki nie maj¹ ju¿ przysz³oœci, a z drugiej strony na tamtym terenie coraz bardziej dominowali adwentyœci. Grupy protestanckie by³y bardziej zwi¹zane
z now¹ w³adz¹ ni¿ Koœció³ Katolicki. Dlatego ³atwiej im by³o zdobywaæ dostêp do projektów pañ-
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cina siê w tym celu. Dlatego w tym
centrum jest jeszcze kilka klas starego typu. Te prymitywne szko³y
najczêœciej nie mia³y ³awek i dzieci siedzia³y na deskach po³o¿onych na kamieniach.

Prymitywna, stara szko³a w Nyangwe

Szko³y podstawowe by³y przeludnione. Szko³y w Rwandzie
by³y 6-klasowe, przy czym by³y
dwa cykle: klasy od 1–3 i od 4–6.
W pierwszym cyklu dzieci uczy³y
siê tylko do po³udnia albo tylko
po po³udniu. Najliczniejsze by³y
pierwsze klasy. Grupa mog³a liczyæ nawet do 60 dzieci. W centrum szkolnym Gahunga by³o 8 grup, czyli oko³o 500 dzieci
w pierwszej klasie. Koñczy³y pierwsz¹ klasê tylko dzieci, które przyswoi³y sobie zdolnoœæ czytania.
Niektórym potrzeba by³o na to
kilka lat, a byli i tacy, którzy nigDo akcji budowy szko³y w³¹czy³y siê równie¿ dzieci szkolne

³y, najczêœciej zastawa³em nauczycieli – mê¿czyzn – w barze, a kobiety rozmawiaj¹ce przed szko³¹,
zaœ dzieci gra³y w pi³kê. Mówiono
mi wtedy, ¿e maj¹ w programie
gimnastykê. Czasami ta gimnastyka trwa³a ca³e popo³udnia.
D³ugo po zakoñczeniu wojny,
ju¿ na pocz¹tku naszego stulecia,
powa¿nie zajêliœmy siê szko³ami.
Zaczêliœmy budowaæ nowe centra
w miejscach gdzie nie by³o szkó³,
reperowaæ zniszczone budynki
i dobudowywaæ nowe klasy do
istniej¹cych budynków szkolnych.
W Gitinga ambasada belgijska
chcia³a wybudowaæ budynki dla
uchodŸców, których na pocz¹tku
wojny mieliœmy bardzo du¿o w naszej parafii. Zajêli oni nasze szko³y
co parali¿owa³o nauczanie. Ze
wzglêdu na ci¹gle trwaj¹ce dzia³a-

stwowych (m.in. chcieli oni wybudowaæ swoje centrum 5 km od naszej parafii). Mimo tego uda³o siê
nam zrealizowaæ projekt wybudowania nowej szko³y na tamtym
terenie. W najgorszym stanie by³a
szko³a w Nyangwe, poniewa¿ w³aœnie pod wulkanami przede wszystkim by³y prowadzone potyczki
wojenne. Kilka razy reperowaliœmy tê szko³ê, by ostatecznie wybudowaæ tam szeœæ nowych klas.
(2006). Poniewa¿ szko³a ta znajduje siê blisko parku wulkanów,
dlatego pieni¹dze na to dostaliœmy od rwandyjskiego Ministerstwa Turystyki.
Pozosta³e klasy mieliœmy wybudowaæ w nastêpnym roku, jednak polityka rz¹du zabroni³a wypalania cegie³ drewnem. Uwa¿ano
bowiem, ¿e zbyt du¿o drzew wy-

W starej szkole nie ma ³awek

dy do drugiej klasy nie przeszli.
St¹d takie liczne by³y pierwsze
klasy.
W parafii Gahunga by³o 5 szkó³,
które nale¿a³y do Koœcio³a Katolickiego oraz 1 do Anglikanów.
W ka¿dej klasie by³a lekcja religii
prowadzona przez katechistê. Byli
te¿ nauczyciele, którzy podejmowali siê katechizowania swoich
grup. W soboty by³a dodatkowa
katechizacja dla dzieci, które przy-
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Budowa szko³y. Ze wzglêdu na teren wulkaniczny i czêste trzêsienia ziemi, konieczne jest
zastosowanie specjalnych zabezpieczeñ i umocnieñ konstrukcji za pomoc¹ prêtów stalowych

gotowywa³y siê do przyjêcia Sakramentów. I tak dzieci chrzeœcijañskie w trzeciej klasie uczy³y siê
do Pierwszej Komunii Œw. W klasie pi¹tej – do Chrztu Œw., a w szóstej do Bierzmowania.
Po 6 klasie, na zakoñczenie
szko³y podstawowej, by³ egzamin
do gimnazjum. W praktyce okazywa³o siê, ¿e to w³aœnie w Nyangwe najwiêcej dzieci zdawa³o ten
egzamin, czyli to nie stan techniczny (materialny) szko³y decyduje
o wynikach nauczania. Dlatego
rz¹d postanowi³ tej szkole pomóc,
daj¹c pieni¹dze na wybudowanie
nowych klas. Innym problemem
by³o doœwietlenie klas. Najczêœciej
te klasy by³y zbyt ciemne. St¹d
w nowych szko³ach staraliœmy siê
bieliæ œciany, a na dach po³o¿yæ

W nowej szkole uczniowie siedz¹ w ³awkach
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zj¹ do dobrego wychowania.
Dzieci szkolne dba³y o higienê
osobist¹, chocia¿ to nie by³o ³atwe
na tym terenie, gdzie o ka¿dy bidon wody by³o bardzo trudno. Jedynym ujêciem by³y ruroci¹gi zainstalowane przez Belgów w latach
50-tych zesz³ego stulecia. Ujêcie wody by³o w Busogo, oddalonym ok.
30 km od nas. Woda p³ynê³a zboczem wulkanów, daj¹c tamtejszej
ludnoœci mo¿liwoœæ jej czerpania
co kilka kilometrów. Gdyby nie
z³oœliwoœæ pasterzy i g³upota niektórych, wodoci¹g ten dzia³a³by
debrze do naszych czasów. Na
terenie naszej parafii czêsto naprawialiœmy ten wodoci¹g reperuj¹c
studzienki. Czasami w czasie
ulewnych dreszczów p³yn¹ce
potoki wody z wulkanów zalewa³y te studzienki sprawiaj¹c, ¿e
brudna woda zalewa³a wodoci¹g.

Uczniowie przed szko³¹. Mundurki dziewczynek s¹ niebieskie, a ch³opców khaki, obuwie
to najczêœciej kolorowe japonki, czasem adidasy

przynajmniej 4 blachy przeŸroczyste w jednej klasie.
¯eby daæ pe³ny obraz trzeba
dodaæ, ¿e dzieci chêtnie chodzi³y
do szko³y, chocia¿ z drugiej strony
trzeba zaznaczyæ, ¿e na przednówku wielu rezygnowa³o ze
szko³y ze wzglêdu na g³ód. Nauczyciele t³umaczyli to tym, ¿e
dzieciom trudno siê skupiæ na nauce gdy s¹ g³odne.
Szko³a nie dawa³a tylko zasobów wiedzy, ale by³a równie¿ oka-

Ta sama woda sp³ywaj¹ca z wulkanów niszczy³a domy ludzi, zabiera³a ich posiad³oœci, a równie¿
zabiera³a ludzi. Te wody kilka razy zala³y pomieszczenia naszego
domu parafialnego oraz teren ogrodu. Nasze kaczki przez kilka
dni p³ywa³y w ogrodzie.
Koñcz¹c temat dzieci szkolnych, dorzuæmy jeszcze temat ziemnych pche³, które ró¿ni¹ siê od
pche³ znanych w Polsce Rozno-
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si³y je krowy. Pch³a ziemna wchodzi do cia³a w ró¿nych miejscach,
przez najdelikatniejsze miejsca
w organizmie, jak okolice paznokcia r¹k i nóg, a nawet wszêdzie.
Pierwszym objawem, ¿e taka pch³a
dosta³a siê do organizmu jest swêdzenie. I jeœli to zignorujemy
pch³a robi gniazdo w organizmie i
tam siê rozmna¿a. Je¿eli ktoœ nie
dba o czystoœæ, to te pch³y mog¹
zaj¹æ du¿¹ czêœæ organizmu na
rêkach, ³okciach, kolanach i w innych miejscach. St¹d bratersk¹ pomoc¹ jest, ¿e jeden drugiemu
wyci¹ga paso¿yta agrafk¹ lub czymœ
ostrym (invunja). Pamiêtam, ¿e
pewnego dnia odpowiedzialny za
Nauczyciele w Nyangwe
wspólnotê chrzeœcijan przyprowadzi³ do biura parafialnego ch³opca, który by³ sposób chciano mu pomóc. On mieszka³ razem
w wielu miejscach pokryty z dziadkiem. Nie chodzi³ do szko³y. Przynosi³ woowrzodzeniami wywo³a- dê i gotowa³ jedzenie. Trudno o higienê w takich
nymi przez te stworzenia. domkach. Mówiono, ¿e zaniedbanie takiego stanu
Nie by³o mowy o wyci¹- mo¿e nawet doprowadziæ do œmierci. Nigdy wczeœganiu ich metod¹ trady- niej nie widzia³em dziecka w takim stanie. By³ to
cyjn¹. Zrobi³yby siê du¿e dla mnie szok.
rany. Do oleju palmowego
fot. arch. Autora
dosypaliœmy trutki DDT,
(cdn)
któr¹ ci¹gle jeszcze u¿ywa
siê w Afryce, i tak¹ mikstur¹ smarowano mu te
miejsca ponad dwa tygodnie. Wszystko ³adnie siê
zagoi³o. Dobrze wiêc, ¿e go przyprowadzono i w ten

Braterska pomoc w usuwaniu pche³ ziemnych za pomoc¹ agrafki

Gahunga, Nauka pod pami¹tkowym drzewem o. Lupiasa
(Nr …/21) W tym czasie budowana jest ich klasa

Gahunga, procesja Bo¿ego Cia³a. Z Najœw. Sakramentem idzie
œp. o. Marcin Sa³aciak
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TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

WSPÓCZESNE

WYRAZY
KULTU MARYJNEGO

P

o przedstawieniu w minionych 25 odcinkach
podstaw biblijnych, historii i form kultu
maryjnego na przestrzeni dziejów, a nadto tzw.
kwestii maryjnej, nauki Soboru
Watykañskiego II i posoborowych wytycznych w odniesieniu do kultu maryjnego oraz
maryjnego pontyfikatu œw. Jana
Paw³a II i stosownoœci pos³ugiwania siê okreœleniem duchowoœæ maryjna, chcemy przybli¿yæ
wspó³czesne wyrazy kultu maryjnego, zatwierdzone przez Urz¹d
Nauczycielski Koœcio³a i praktykowane przez chrzeœcijan.
Omówimy wiêc najpierw Msze
œw. z uroczystoœci, œwi¹t i wspomnieñ maryjnych Koœcio³a powszechnego i Koœcio³a w Polsce,
ze wspomnienia Najœw. Maryi
Panny w sobotê oraz ze Zbioru
Mszy Œwiêtych Maryjnych i zatwierdzonych dla niektórych
Koœcio³ów lokalnych oraz Mszy
wspólnych i Mszy wotywnych o Matce Bo¿ej
w Mszale Rzymskim.
Nastêpnie przywo³amy elementy maryjne z Liturgii Godzin oraz obecnoœæ i wzywanie wstawiennictwa
Bogurodzicy w innych ksiêgach liturgicznych.

Zostan¹ te¿ przedstawione bardziej znane
w Koœciele powszechnym i w Koœciele w Polsce
nabo¿eñstwa maryjne, tj. majowe, ró¿añcowe,
szkaplerzne, godzinki o Niepokalanym Poczêciu
Najœw. Maryi Panny, nabo¿eñstwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi, do
Matki Boskiej Nieustaj¹cej
Pomocy, nabo¿eñstwa fatimskie oraz Akatyst ku czci Bogurodzicy, jako g³ówne nabo¿eñstwo maryjne Koœcio³ów
Wschodnich.
Omówimy nadto inne formy kultu maryjnego w Koœciele powszechnym („Anio³
Pañski”, litaniê loretañsk¹ i inne litanie maryjne, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych,
kult wizerunków Matki Najœwiêtszej i zwyczaj ich koronowania) i w Polsce (apel jasnogórski, jasnogórskie œluby
Narodu Polskiego, peregrynacjê obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, pielgrzymki do
Narodowego Sanktuarium na
Jasn¹ Górê, i inne). W koñcu zobaczymy jak Najœwiêtsza Maryja Panna jest Nauczycielk¹ pobo¿noœci Polaków i przywo³amy ogólnopolsk¹ rozg³oœniê Radio Maryja, dzia³aj¹c¹ pod patronatem Matki
Bo¿ej – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

HEROICZNOŒÆ CNÓT M. KOLUMBY
OD JEZUSA HOSTII OCD (1914–1969)

W

wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego, 22 maja 2021 r., papie¿
Franciszek zatwierdzi³ heroicznoœæ
cnót S³u¿ebnicy Bo¿ej m. Kolumby od Jezusa Hostii (Anny Antonietty Mezzacapo), przeoryszy
klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Marcianise k. Kapui we
w³oskim regionie Kampania.
S³u¿ebnica Bo¿a, której od chwili og³oszenia dekretu przys³uguje
tytu³ Czcigodnej (Venerabilis),
urodzi³a siê 15 czerwca 1914 r.
w Marcianise. W wieku 18 lat wst¹pi³a do miejscowego klasztoru Karmelitanek Bosych, gdzie da³a siê
poznaæ jako mniszka bardzo ¿arli-

wa, wyró¿niaj¹ca siê ogromn¹ mi³oœci¹ do Jezusa w Najœwiêtszym
Sakramencie i do Jego Matki, Królowej Karmelu. Maj¹c 37 lat zosta³a wybrana przeorysz¹, staj¹c siê
prawdziw¹ matk¹ nie tylko dla
swoich sióstr, a dla wszystkich,
którzy przychodzili do kraty w rozmównicy klasztornej, prosz¹c o wsparcie w swoich potrzebach duchowych i materialnych.
Zmar³a w opinii œwiêtoœci 13 sierpnia 1969 r., licz¹c zaledwie 55
lat. Jej doczesne szcz¹tki, pogrzebane na miejskim cmentarzu, ju¿
w 1977 r. przeniesiono do koœcio³a klasztornego i rozpoczêto
proces beatyfikacyjny. Gdy klasz-

tor w Marcianise w 2005 r. zosta³
zniesiony z braku powo³añ, koœció³ przejê³a archidiecezja z Kapui
i zawi¹za³o siê w mieœcie zatwierdzone przez biskupa „Stowarzyszenie Przyjació³ Matki Kolumby”, promuj¹ce s³awê jej œwiêtoœci
i opiekuj¹ce siê grobem swojej œwi¹tobliwej rodaczki.
Papieskie zatwierdzenie heroicznych cnót Czcigodnej S³u¿ebnicy Bo¿ej jest niejako przywo³aniem jej ¿yciowego zawo³ania:
„Jezu w hostii ukryty, mój ukochany Oblubieñcze, przez zjednoczenie z Tob¹ chcê byæ znakiem dla œwiata”. Do beatyfikacji
matki Kolumby potrzeba jeszcze
zatwierdzenia cudu za jej przyczyn¹.
o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD
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1. Wt. Œw. Justyna, mêczennika
(œwiêto).
2. Œr. W r. 1984 † o. Rajmund
od œw. Jacka (Sapa³a).
3. Cz. NAJŒWIÊTSZEGO CIA£A
I KRWI CHRYSTUSA (uroczystoœæ).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
4. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
W r. 1987 † br. Walenty
od Œw. Rodziny (P³oskonka).
5. So. Œw. Bonifacego, bpa i mêczennika.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
11. Pt. NAJŒWIÊTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA (uroczystoœæ).
Œwiêto Patronalne Naszej
Parafii.
Œwiatowy Dzieñ Modlitw
za Kap³anów.
Serca
12. So. Niepokalanego
Najœw. Maryi Panny.
21. Pn. Œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
22. Wt. Rocznica beatyfikacji œw.
Rafa³a Kalinowskiego
(1983).
24. Cz. Narodzenie œw. Jana
Chrzciciela (uroczystoœæ).
27. Nd. W 1955 r. zmar³a w Stryszawie S³uga Bo¿a Kunegunda Siwiec OCDS.
28. Pn. Œw. Ireneusza, bpa i mêczennika.
29. Wt. Œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a (uroczystoœæ).
Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widziæ przychodzi,
I jak siê dzieciom jego powodzi.
Otocz go wko³o rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.
Pieœñ chwa³y jego œpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, on przyjacielem.
Nie dosyæ by³o to dla cz³owieka,
¯e na o³tarzu codzieñ go czeka:
Sam ludu swego odwiedza œciany,
Bo nawyk³ bawiæ miêdzy ziemiany.
Uœcie³ajcie mu kwiatami drogi,
Którêdy Pañskie iœæ bêd¹ nogi.
[...]
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GRUP DUSZPASTERSKICH
DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW.

TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI):

za: naszczas.pl

za: m.niedziela.pl

Solenizantom obchodz¹cym
w miesi¹cu Czerwcu,
Urodziny, Imieniny i Rocznice
a wœród Nich
naszenu Wspópracownikowi
o. Paw³owi Ferko OCD
¿yczymy
aby dobry Pan Bóg
obdarza³ Ich ³askami
zdrowia, uœmiechu na co dzieñ
oraz pokory w swoim sercu
Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu

CZERWCOWE

w niedziele i œwiêta o godz. 16:30
w dni powszednie o godz. 17:30
Zapraszamy

AKCJA KATOLICKA
– ka¿dego 16-go dnia
miesi¹ca po wieczornej Mszy œw.
B RACTWO S ZKAPLERZNE
– trzeci¹ sobotê miesi¹ca
o godz. 16:45 (w koœciele).
BRACTWO ŒW. JÓZEFA
– druga oraz ostatnia œroda
miesi¹ca po wieczornej
Mszy œw. (sala nad zakrysti¹).
GRUPA BIBLIJNA
– w poniedzia³ki po wieczornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).
KARMELITAÑSKI RUCH EWANGELIZACYJNO-MODLITEWNY
(KREM)
– w poniedzia³ki po Mszy
œw. o godz. 18:00, adoracja, modlitwa uwielbienia, dzielenie siê
S³owem Bo¿ym w Sali
Rycerskiej.
MINISTRANCI
– w soboty o 9:00 (w zakrystii).
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE
– I niedziela miesi¹ca
godz. 9:30 zmiana Tajemnic Ró¿añcowych.
SCHOLA DZIECIÊCA
– W KA ¯D¥ SOBOTÊ
godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00 (sala chóru)
ŒWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH (OCDS)
– druga sobota miesi¹ca.
W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU.
W oprawie liturgicznej uczestniczy Rycerski i Szpitalny Zakon œw. £azarza
z Jerozolimy.
ewentualne ZMIANY
w numerze wakacyjnym
UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane
s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!
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czyñski w³aœciciel pobliskich Za-

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(39) wieprzyc i zaufany króla Jana III

MATKA BO¯A KIJAÑSKA

K

ijany – niegdyœ zacna wieœ
szlachecka, notowana ju¿
w XIV wieku – po³o¿ona jest
w powiecie ³êczyñskim (15 km na
pó³nocny wschód od Lublina)
nad rzek¹ Wieprz, na terenie Nadwieprzañskiego Parku Krajobrazowego. Zarówno Kijany jak
i pobliskie Zawieprzyce zwi¹zane by³y z dziadkami Marii Sk³odowskiej-Curie, do których nasza dwukrotna noblistka przyje¿d¿a³a czêsto na wakacje. Natomiast XVIII-wieczny murowany
koœció³ pod wezwaniem œw. Anny kryje w sobie drogocenne skarby – z poœród których na pierwsze miejsce wysuwa siê obraz
Matki Bo¿ej Szkaplerznej (zwanej Kijañsk¹) z o³tarza g³ównego.

KOŒCIO £Y

Chocia¿ Kijany, jako w³asnoœæ
szlachecka niejakiego Jakusza Boñczy by³a notowana ju¿
w XIV wieku – to pierwszy
koœció³ drewniany fundacji podstolego i chor¹¿ego lubelskiego
Piotra Czernego powsta³ w latach 1596–1598 i w nastêpnym
roku przeniesiono tu parafiê
z pobliskiego Nowogrodu. Syn
Piotra, Stanis³aw Czerny zwiêkszy³ uposa¿enie parafii i wybudowa³ dwie murowane kaplice
przylegaj¹ce do œwi¹tyni. Po spaleniu siê drewnianego koœcio³a
o now¹ œwi¹tyniê postara³ siê podskarbi nadworny koronny i wojewoda wo³yñski, Atanazy Mi¹-

Sobieskiego. W roku 1683, przed
wypraw¹ wiedeñsk¹ (tzw. „odsiecz wiedeñska”) Atanazy modl¹c siê przed obrazem Matki Bo¿ej w Kijanach obieca³, ¿e jeœli
szczêœliwie powróci z wojny ufunduje koœció³ i umieœci ³askami
s³yn¹cy obraz w g³ównym o³tarzu. W roku 1723 ukoñczono budowê murowanej œwi¹tyni, której konsekracja odby³a siê 12 paŸdziernika 1745 roku za spraw¹
sufragana krakowskiego biskupa
Micha³a Kunickiego.
Bry³a koœcio³a murowanego z ceg³y i otynkowanego posiada charakter eklektyczny z przewag¹
elementów póŸnobarokowych. Nawa jest prostok¹tna, o piêciu przês³ach. Trzy przês³a zachodnie
i frontowa wie¿a z krucht¹ w przyziemiu pochodz¹ z 1911 roku.
Prezbiterium jest wê¿sze i ni¿sze, dwuprzês³owe, zamkniête
pó³koliœcie. Od pó³nocy przylega
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do niego czworoboczna zakrystia. Pod prezbiterium znajduje
siê krypta z wejœciem od zewn¹trz. Przy nawie, od pó³nocy
i po³udnia, s¹ dwie kwadratowe
kaplice. Koœció³ przykrywa sklepienie kolebkowo-krzy¿owe. Wyposa¿enie wnêtrza (o³tarz g³ówny, dwa o³tarze boczne, ambona,
chrzcielnica) jest jednolite – rokokowe, z lat 30-tych XVIII wieku, bia³e ze z³oceniami. O³tarz
g³ówny jest architektoniczny,
z bramkami po bokach, na których stoj¹ ozdobne kwiatony. Po
bokach o³tarza i w jego zwieñczeniu znajduj¹ siê rzeŸby czterech anio³ów. W polu g³ównym
umieszczony jest obraz Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem z koñca
XVI lub pocz¹tku XVII wieku
– i prawdopodobnie by³ w koœciele w Nowogrodzie. W zwieñczeniu o³tarza jest wspó³czesny
mu obraz œw. Anny Samotrzeæ,
patronki koœcio³a i parafii. W lewym bocznym o³tarzu w polu g³ównym znajduje siê obraz œw. Kajetana, na zasuwie obraz œw. Kazimierza, w zwieñczeniu obraz
œw. Katarzyny, wspó³czesny o³tarzowi, ale póŸniej przemalowany.
W prawym bocznym o³tarzu
w polu g³ównym znajduje siê
XVIII-wieczny obraz œw. Antoniego z Dzieci¹tkiem, w sukience zapewne z XVII/XVIII wieku. Na zasuwie obraz œw. Miko³aja, w zwieñczeniu obraz œw.
Józefa wspó³czesny o³tarzowi.
W kaplicy po³udniowej jest
o³tarz XIX-wieczny, klasycystyczny, z dodanymi uszakami
i ornamentem barokowym. W nim
rzeŸby œw. Jana Nepomucena i œw.
Jana Kantego oraz w polu g³ównym obraz œw. Anny Samotrzeæ
z XIX wieku. W kaplicy pó³nocnej równie¿ jest o³tarz klasycystyczny, z 1. po³owy XIX wieku,
z rzeŸbion¹ grup¹ Ukrzy¿owania

NA KARMEL
i antepedium z tego samego okresu. Przed o³tarzem g³ównym
i bocznymi w kaplicach stoj¹ barokowe balaski z XVIII wieku. Prospekt organowy jest klasycystyczny (1. po³owa XIX wieku),
z rzeŸbami Dawida i dwóch anio³ów oraz na³o¿onym ornamentem
rokokowym.
W roku 1726 parafiê obj¹³ ks.
Micha³ Jan Bobrykiewicz. Zainteresowany rozwijaj¹cym siê kultem Matki Bo¿ej za³o¿y³ ksiêgê
³ask i cudów i postara³ siê o erygowanie w 1730 r. Bractwa Szkaplerza œwiêtego dla opieki nad
obrazem Matki Bo¿ej Kijañskiej
(Szkaplerznej).

O BRAZ M ATKI B O ¯EJ
S ZKAPLERZNEJ

Cudowny wizerunek Matki Boskiej Kijañskiej zwanej tak¿e
Szkaplerzn¹ w typie Hodegetrii
Œnie¿nej – jest kopi¹ rzymskiej
ikony zwanej Salus Populi Romani (wybawicielka ludu rzymskiego). Kijañska reprodukcja
istnieje na pewno od 1623 roku,
a do drewnianego koœcio³a w Kijanach sprowadzi³ j¹ prawdopodobnie Piotr Czerny z Witowic,
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podstoli i chor¹¿y lubelski który
w 1596 r. ufundowa³ tu koœció³
parafialny i dba³ wraz z rodzin¹
o uposa¿enie parafii. Bogarodzica ujêta jest w pó³postaci, lekko bokiem, ale twarz ma zwrócon¹ w stronê widza. Na lewym
rêku trzyma Dzieciê Jezus. Okryta jest ciemnozielon¹ szat¹. Jesus ma jasne loki, z³ocist¹ szatê
i sanda³ki na stopach. W lewej r¹czce trzyma kulê ziemsk¹ a praw¹
wznosi do b³ogos³awieñstwa. Malowany farbami olejnymi na p³ótnie
(100x125 cm) wykazuje cechy malarstwa weneckiego i prawdopodobnie namalowany by³ w krakowskim warsztacie klasztoru dominikanów przez jednego z uczniów Tomasza Dolabelli. W dniu
15 paŸdziernika 1653 r. mieszkañcy Lublina ofiarowali 2 srebrne
i poz³acane korony, które zosta³y
wykonane na zamówienie w konwencji zachodniego manieryzmu.
Jedne z najstarszych w Polsce
(starsze s¹ tylko jasnogórskie) wykonane zosta³y technik¹ trybowania za pomoc¹ smo³y. Formê zawdziêczaj¹ wielu uderzeniom m³otka.
Ozdobione s¹ czeskimi kamieniami szlachetnymi z Sudetów.
Korony podtrzymywane s¹ przez
dwa posrebrzane anio³ki. W roku
1846 Agata i Franciszek Lisowie
ufundowali posrebrzane sukienki
dla Matki Bo¿ej z motywami roœlinnymi oraz z³ot¹ gwiazd¹ na prawym ramieniu i gwiazd¹ na Jej
czole, jak równie¿ z³ote sukienki
dla Pana Jezusa. Matka Bo¿a w prawej d³oni trzyma bracki szkaplerz
œwiêty z inicja³ami IHS i monogramem MARYA uczepiony do sukienki na bia³ych tasiemkach.
Wokó³ wizerunku Madonny i Dzieci¹tka jak równie¿ na œcianach prezbiterium umieszczone s¹ rozliczne wota œwiadcz¹ce o nieustannie ¿ywym kulcie maryjnym.

Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej
Œpiew przed ods³oniêciem obrazu:
Witaj Królowo, czysta Dziewico.
Tyœ najpiêkniejsza z tej ziemi
cór. B¹dŸ pozdrowiona i wys³awiona od nas Swych dzieci.
O Maryjo!

Œpiew przy zas³oniêciu obrazu:
¯egnamy Ciê, Matko Boska, w Kijanach uwielbiona.
O Królowo nieba i ziemi. B¹dŸ godnie od nas czczona.
¯egnamy Ciê teraz, gdy ju¿ odejœæ mamy. B³ogos³aw nas,
Matko mi³a, bo nadesz³a ju¿ odejœcia chwila, o Maryjo Kijañska!
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Gdy sprzedaj¹ nas grzechowi
S. MAGDALENA OD KRZY¯A OCD (IV)
z resztek wstydu obna¿anych
Bo¿e zmi³uj siê nad nami
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Pamiêæ

Gdy nie wiemy kim jesteœmy
oszukani zapomniani
Bo¿e zmi³uj siê nad nami

Dr¿¹cy
kawa³ek Chleba
przed którym klêczê
bez olœnienia
chocia¿ zmartwychwsta³
ci¹gle pamiêta
ten strach
i krew przelewan¹
z mi³oœci

Tam gdzie g³ód jest mo¿nym panem
przyjdŸ Królestwo w nas ocaliæ
Tam gdzie mi³oœæ nic nie znaczy
mi³osierdziem odziej nagich
Nie zostawiaj nas samymi
chocia¿ twarze odwracamy

Litania
Kyrie Chryste w Chlebie w S³owie
Bo¿e zmi³uj siê nad nami
Niebo le¿y w nas od³ogiem
samych siebie mamy za nic

Kyrie Chryste Mi³osierny
Niebo szumi w nas k³osami
chocia¿ ka¿dy z nas niewierny
zmi³owa³eœ siê nad nami.

Kiedy cia³o myœl oplata
duszê z Ciebie chce wywabiæ
Bo¿e zmi³uj siê nad nami

* * *
Poœrodku dnia
pieœni¹ jest S³owo
pieœni¹ nad pieœniami
a poœród nocy p³omieniem
ogniem spalaj¹cym
i nie oddzielê dnia od nocy
bo mrok jest œwiat³em
dla Ciebie
i noc jest w Tobie dniem

Gdy œwiat zmierza w drug¹ stronê
wytykaj¹c Ciê palcami
Bo¿e zmi³uj siê nad nami
Gdy p³acimy Twoj¹ œmierci¹
za to co i tak nie zbawi
Bo¿e zmi³uj siê nad nami

Dusza

Gdy wstydzimy siê ¿e Jesteœ
gdy nas Twoje Imiê d³awi
Bo¿e zmi³uj siê nad nami
Gdy zdradzamy Ciê niezgrabnie
krzykiem t³umu popêdzani
Bo¿e zmi³uj siê nad nami
Gdy trwonimy Twoj¹ Chwa³ê
kiedy karmi¹ nas plewami
Bo¿e zmi³uj siê nad nami
Gdy nas s³owem zabijaj¹
jako i my zabijamy
Bo¿e zmi³uj siê nad nami

FURTA

CZ Y N N A :

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
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Moja dusza – bezszelestny œwiat
z bezszelestnymi ¿ywio³ami
Spojrzenie i dotyk
tylko tyle potrzeba
na pa³ac dla Ciebie

Œwiat³oœæ ze Œwiat³oœci
Starty na proch nie przesta³ byæ Mi³oœci¹
wiêc nie z popio³ów
a ze Œwiat³a wstaje Œwiat³oœæ
by nas naznaczyæ
namaœciæ
umi³owaæ sobie na w³asnoœæ

U WA G A !
ZMIENILIŒMY
ADRES STRONY
INTERNETOWEJ:
www.przemysl.karmel.pl

Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a pw.
œw. Teresy od Jezusa w Przemyœlu. Redakcja:
o. Krzysztof Górski OCD, o. Andrzej Cekiera
OCD, Alicja Kalinowska OCDS, Anna
Potocka POAK; Czes³aw Sza³yga (DTP)
Adres e-mail: krzysztof.gorski.ocd@gmail.com

Adres pocztowy redakcji: Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1; 37-700 Przemyœl, tel. (16) 678 60 14.
Redakcja nie wyp³aca honorariów, nie zwraca materia³ów
nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do ich skracania
oraz opracowania tekstów przyjêtych do druku.
D R U K A R N I A S a n S e t – Adres:
ul. Sportowa 1, Przemyœl–Ostrów; 16 671 02 22;
663 058 828; www.sanset.pl
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maksymalna o 12:55 i trzeci kontakt – czyli koniec zjawiska o 13:46.
Na S³oñce nie wolno patrzeæ bezpoœrednio ani
przez lunetê, ani przez lornetkê – a jeœli ju¿
u¿yjemy lunety, to patrzymy na jego obraz powstaj¹cy na specjalnie zamontowanym ekranie za
okularem lunety. Mo¿na te¿ obserwowaæ zjawisko dysponuj¹c klisz¹ rentgenowsk¹ lub mocno przydymionym kawa³kiem szk³a.
¯yczymy udanych obserwacji – prosz¹c o ostro¿noœæ.

Smok po¿era S³oñce
ale...
...tym razem S³oñce nie
da siê po¿reæ ca³kowicie
Smokowi – zostanie go
spora jasna czêœæ. W zale¿noœci od miejsca obserwacji 10 czerwca 2021
roku maksymalna faza
zaæmienia czêœciowego
S³oñca wyniesie od 16%
na pó³nocnym zachodzie
Polski do 4% na po³udniowym wschodzie, a wiêc
w okolicach Rzeszowa
i Przemyœla. Ale i tak warto poœwiêciæ czas na obejrzenie tego zjawiska, bo
jest pierwszym tego rodzaju od szeœciu lat dostêpnym obserwatorom
z Polski.

Dla Rzeszowa (w przybli¿eniu i dla Przemyœla) pierwszy kontakt nast¹pi o 12:03 czasu
Œrodkowo Europejskiego Letniego (inaczej
UTC + 2, czas Greenwhich +2 godziny), faza

Tak mo¿na bezpiecznie obserwowaæ czêœciowe zaæmienie S³oñca 10 czerwca 2021 – przez
zadymion¹ szybkê szklan¹.
(Ÿród³o – Wikipedia)
(Ÿród³o informacji – Polski AstroBloger)

Mo¿na odejœæ na zawsze, / by stale byæ blisko.
Ks. Jan Twardowski

Pragniemy zaprosiæ na modlitwê na Mszy œw. 17 lipca 2021 r.
o godz. 18-tej za œp. ALFREDA SZA£YGÊ,
który od 40-tu lat mieszka³ i wiód³ ¿ycie rodzinne w Poddêbicach
(k. £odzi) ale pozostawi³ te¿ œlad na Karmelu w Przemyœlu
(pochodzi³ z Hnatkowic) jako wspó³konstruktor ruchomej szopki
(powsta³a z pocz¹tkiem lat 60.) w czasie gdy u nas prze³o¿onym by³ œp. Bogus³aw WoŸnicki OCD.
Jedno Go bardzo wyró¿nia³o – by³ zawsze skromny i bardzo uczynny.
Z komunikatu Starostwa Poddbickiego: [...] ¯egnamy doœwiadczonego Samorz¹dowca –
Organizatora struktur Powiatu Poddêbickiego – Pierwszego Starostê Poddêbickiego w latach
1998–2002 – Burmistrza Poddêbic w latach 1991–1998 r. – Cz³owieka z wizj¹ i wielk¹ pasj¹ –
Przyjaciela stawiaj¹cego na pierwszym miejscu dobro Mieszkañców naszej Ma³ej Ojczyzny. –
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci jako wspania³y Samorz¹dowiec i Przyjaciel.
*
*
*
ps. Na naszym Karmelu wspominaj¹ niektórzy ludzie – ,,odgrzebuj¹c” w pamiêci to zjawisko (ruchoma szopka)
– zaciekawione oczy dzieci ch³on¹cych pomys³owoœæ ,,budowniczych”

Wieczny odpoczynek racz Mu daæ Panie...
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Œ WIECKIEGO Z AKONU

w

sobotê 15 maja b.r. przemyska Wspólnota
Œwieckiego Zakonu Karmelitów Bosych na
swoje comiesiêczne spotkanie uda³a siê do ,,innej”
Maryi – Pani Kalwaryjskiej. Centrum spotkania by³a
Eucharystia sprawowana w samo po³udnie w sanktuarium w Kalwarii Pac³awskiej przez naszego ojca
asystenta i przeora Krzysztofa i ojca gwardiana tamtejszej
wspólnoty franciszkanów. Wraz z innymi pielgrzymami
mogliœmy powierzyæ siebie, nasze troski i potrzeby
Maryi s³uchaj¹cej ka¿dego, kto siê do Niej zwraca.
Po uczcie duchowej przyszed³ czas na wspólnotowe wzmocnienie si³ fizycznych przed majowym spacerkiem. Przy piêknej pogodzie dotarliœmy na wzgórze za Pac³awiem, sk¹d rozci¹ga³ siê piêkny widok
na zielone pagórki okalaj¹ce Kalwariê, a my mogliœmy w koñcu odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem i to
bez maseczki. Buduj¹c Wspólnotê podczas luŸnych
rozmów, po kilku s³owach refleksji naszego asystenta na temat Maryi, ju¿ w ciszy, rozwa¿aj¹c us³yszane s³owo, powróciliœmy do Sanktuarium. Dziêkuj¹c za ten czas Bogu, ¿yczymy ka¿demu znalezienia
czasu, by nawiedziæ to œwiête miejsce i wzmocniæ
duchowe si³y.
Basia OCDS

Serdeczne podziêkowania dla zak³adu
tapicerskiego pana JÓZEFA KRENTOSZ
za nieodp³atnie odnowienie wszystkich
klêczników w naszej œwi¹tyni.

