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MATKA, KTÓRA CHRONI
I WYCHOWUJE

     ziœ jestem przy Tobie, Bo-
   gurodzico, Maryjo i serce
swe zwracam ku nadziei, jak¹
Ty dla mnie jesteœ – ku najmo-
cniejszej i najpewniejszej kotwi-
cy. Oddajê Ci serce, umys³, cia-
³o, ca³ego siebie, czcz¹c Ciê – wedle swych si³
– psalmami, hymnami i pe³nymi Ducha

aryja, któr¹ przyjmu-
jemy jako Matkê,
jest T¹, która trosz-
czy siê, wychowuje

i uczy. Czêsto skupiamy siê
na pierwszym aspekcie
misji Maryi i chêtnie zwra-
camy siê do Niej z proœ-
bami: by nas chroni³a, by
wyjedna³a upragnione dla
nas ³aski, za³atwi³a sprawy,
na których nam zale¿y.

Ale jako Matka jest rów-
nie¿ T¹, która uczy, wycho-
wuje. Najwa¿niejsz¹ lekcjê
daje nam chyba ukazuj¹c
jak przy Jezusie prze¿yæ
swoje ¿ycie. I jej, i nasze
¿ycie zawiera w sobie ró¿ne
etapy, wydarzenia, tajemni-
ce. W ¿yciu Maryi widzimy
tajemnice bolesne i rados-
ne, chwalebne i takie, które
kryj¹ w sobie jakieœ szcze-
gólne wydarzenia ukazuj¹ce
Bo¿e dzia³anie.

Sporo, szczególnie w ostatnich
czasach wydarzeñ trudnych, smut-
nych, sporo z³ych wiadomoœci,
lêku, niepewnoœci, czy zagubie-

pieœniami. Przyjmij m¹ dobr¹
wolê; daj zbawienie, wolnego
od namiêtnoœci ducha i od
chorób cia³o, rozwi¹¿ trud-
noœci, wyjednaj pokój ¿ycia,
œwiat³o ducha. Zapal mi³oœæ

ku Twemu Synowi, spraw – niech Mu siê
podoba moje ¿ycie. Amen.

D Jest taka piêkna
modlitwa, z któr¹ byæ
mo¿e warto by³oby siê
z¿yæ w tym maryjnym

miesi¹cu:

prosz¹c Maryjê o poœred-
nictwo.

Ka¿dy z nas prze¿ywa jed-
nak tak¿e tajemnice radosne:
narodziny w rodzinie, doœwiad-
czenie czyjejœ mi³oœci; niespo-
dzianki, które wywo³uj¹ uœ-
miech na twarzy, powodzenie
w ¿yciu dzieci czy wnuków,
otrzymujemy dobre wido-
moœci, czy najzwyczajniej
w œwiecie dopisuje nam zdro-
wie, ktoœ uczyni wobec nas
przyjacielski gest. Tych mo-
mentów jest niew¹tpliwie
o wiele wiêcej. Czasem jed-
nak mo¿na odnieœæ wra¿e-
nie, ¿e bardziej i chêtniej
prze¿ywamy z Bogiem wy-
darzenia trudne, ni¿ rados-
ne, jakbyœmy nie potrafili
ucieszyæ siê tym, co dobre, piê-
kne i za to dziêkowaæ. Mo¿e
warto w tym roku œpiewaj¹c
Maryi Litaniê Loretañsk¹

równie¿ podziêkowaæ, ucieszyæ siê
przed Panem Bogiem tym, co dobre
i radosne dzieje siê w naszym ¿yciu.

o. Krzysztof OCD – Przeor

nia. Ka¿dy z nas prze¿ywa ja-
kieœ chwile, które „pachn¹”
Golgot¹, doœwiadczeniem cier-
pienia. Wtedy niemal intuicyjnie
uciekamy do Pana Boga, czêsto

Matka Bo¿a Uœmiechniêta
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MARYJA I DUCH ŒWIÊTY

Prze¿ywaj¹c okres wielkano-
cny mo¿emy doœwiadczyæ

wyj¹tkowoœci tego czasu, tak-
¿e w aspekcie rozwa¿ania hi-
storii rodz¹cego siê Koœcio³a.
Spojrzenia na genezê ¿ycia
pierwszych wspólnot chrzeœ-
cijañskich, dzia³alnoœci aposto-
³ów, ¿ywotnoœci gmin.

Wszystko to zachwyca, zach-
wyca i jednoczeœnie pobudzaæ
powinno nas, wspó³czesnych chrze-
œcijan do podobnej otwartoœci
serca na przyjêcie darów Zmar-
twychwsta³ego Pana. W tym oczy-
wiœcie darów Ducha Œwiêtego.

Piêkno i autentycznoœæ ¿ycia
bohaterów Dziejów Apostolskich
rodzi siê z wiary, radoœci  i nadziei,
której twórca jest Duch Œwiêty.

Mo¿emy zaryzykowaæ stwier-
dzenie, ¿e nic nie rodzi siê z przy-
padku i wszystkie dzie³a Bo¿e
maja swój polan w Bo¿ej opatrz-
noœci, która do tych¿e wydarzeñ
powo³uje konkretnych ludzi, na
których opiera swoje idee.

Nie inaczej jest w tym przy-
padku. Koœció³ rodzi siê z ofiary
Chrystusa, ale rodzi siê tak¿e jako
wspólnota wokó³ ludzi zebranych
razem w Wieczerniku.

Tam Aposto³owie po Wniebo-
wst¹pieniu Pana oczekuj¹ na dar
Ducha. Oczekuj¹, aby Go przyj¹æ,
nape³niæ siê Nim i pójœæ w œwiat,

tam gdzie Duch bêdzie ich po-
sy³a³ g³osiæ dalej orêdzie Zmar-
twychwsta³ego Pana.

Nikt nie móg³ byæ dla nich lep-
szym przewodnikiem i wzorem, w tym
momencie historii ni¿ Maryja.

Opatrznoœæ po raz kolejny J¹,
Pokorn¹ S³u¿ebnicê Pana stawia
w centrum tego wydarzenia. Uka-

zuj¹c w Niej  wzór do naœladowa-
nia w przyjêciu darów Ducha, nie
tylko Aposto³om, ale równie¿ nam
wszystkim.

 Nikt z poœród osób bêd¹cych
w Wieczerniku nie wiedzia³ lepiej
od Niej samej jak przyj¹æ w pe³ni
dar Ducha. Ona najlepiej wiedzia-
³a jak otworzyæ swoje ¿ycie i ser-
ce na dzia³anie jego mocy. By³a
wszak¿e ¿ywym œwiadkiem Jego
obecnoœci nie tylko œwiatkiem, ale
Oblubienic¹. Jej ¿ycie od samego
poczêcia by³o przenikniête Jego
spojrzeniem, a od momentu Wcie-
lenia Pana sta³o siê konkretnym
znakiem wyj¹tkowej tajemnicy i re-
lacji. Nikt lepiej od Niej samej nie
zna³ owoców Jego dzia³ania. St¹d
Maryja staje siê, dla Aposto³ów, nie
tylko  œwiadkiem ale i wychowaw-
czyni¹, nauczycielk¹ oraz Matka
pokazuj¹c¹ swoim ¿yciem i po-
staw¹ jak otworzyæ siê na Jego
moc. Wszyscy razem czuwali na mo-
dlitwie.

Sytuowanie Maryi we wspól-

nocie Koœcio³a ma mocne oparcie
w Piœmie Œwiêtym, które w Dzie-
jach Apostolskich ukazuje Maryjê
obecn¹ od pocz¹tku w pierwotnej
wspólnocie (por. 1, 14), poprzez

trwanie z uczniami i kilkoma po-
bo¿nymi niewiastami na modli-
twie w oczekiwaniu na zes³anie
Ducha Œwiêtego.

 Maryja modli siê wraz ze wspól-
not¹ – w tym krótkim wierszu
(Dz 1, 14) œw. £ukasz podkreœla,
¿e obecnoœæ Maryi we wspólnocie
Koœcio³a pierwotnego by³a obec-
noœci¹ modlitewn¹: Wszyscy oni
trwali jednomyœlnie na modlitwie
razem z niewiastami, Maryj¹ Mat-
k¹ Jezusa. Ukazuje równie¿ teolo-
giczn¹ charakterystykê tej modli-
twy. Pierwsz¹ cech¹ jest wspól-
notowoœæ. Uczestniczyli w niej
„wszyscy”18, tj. ca³a pierwotna
wspólnota. Matka Jezusa modli
siê w Koœciele i z Koœcio³em pier-
wotnym, modli siê tak, jak wszy-
scy tworz¹cy wspólnotê jerozo-
limsk¹. Jest to prawdziwa modli-
twa wspólnotowa. Maryja jest Ma-
tk¹ w Koœciele. Maryja nie staje
miêdzy nami a Bogiem, Ona staje
wraz z nami przed Bogiem. Dru-
g¹ cech¹ tej modlitwy jest wytr-
wa³oœæ. Trzeci¹ zaœ jednomyœl-
noœæ. Maryja b³aga o dar Ducha –
W klimacie oczekiwania, panuj¹-
cym w Wieczerniku po wniebo-
wst¹pieniu, jaka by³a postawa
Maryi wobec zst¹pienia Ducha
Œwiêtego? Sobór bardzo wyraŸnie
podkreœla Jej modlitewn¹ obec-
noœæ w dniach poprzedzaj¹cych
zst¹pienie Pocieszyciela: Maryja
b³aga³a w modlitwach o dar Du-
cha. Ten fakt jest szczególnie zna-

(WIECZERNIK)

O. MAREK
ŒLEZIAK OCD
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mienny, jako ¿e Duch Œwiêty zst¹-
pi³ na Ni¹ ju¿ w chwili zwiasto-
wania i os³oni³ J¹ swoim „cie-
niem”, daj¹c pocz¹tek wcieleniu
S³owa. Zes³anie Ducha Œwiêtego
(Dz 2, 1–4) jest odpowiedzi¹ na
jednomyœln¹ modlitwê pierwotnej
wspólnoty, zgromadzonej wokó³
modl¹cej siê Matki. Myœl tê
rozwinie Jan Pawe³ II (RM, 26).

Maryja jest przewodniczk¹
wspólnoty i Matk¹ Koœcio³a od
chwili Wcielenia, ale uroczyste
og³oszenie tej prawdy nast¹pi³o
w Wielki Pi¹tek z wysokoœci Krzy-
¿a s³owami: „Niewiasto, oto Syn
Twój” (J 19, 26–27), a Dzieñ Piêæ-
dziesi¹tnicy jest objawieniem Koœ-
cio³a œwiatu. W ka¿dym z tych
wydarzeñ obecna jest Maryja.

Dzieje Apostolskie ukazuj¹
Matkê Jezusa poœród modlitew-

nej wspólnoty zgromadzonej
w Wieczerniku Zielonych Œwi¹t,
oczekuj¹cej daru Ducha Œwiêtego
(Dz 1, 12–14).

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
W intencji naszej Ojczyzny i œwiat³o Ducha Œwiêtego

dla rz¹dz¹cych

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

O ustanie konfliktów zbrojnych, w wyniku których cier-
pi¹ najubo¿si.

Intencje ¯ywego Ró¿añca
na maj – (9 maja 9:30)

Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, aby odpowiedzialni za finanse wspó³-

pracowali z rz¹dami w celu uregulowania sfery finanso-
wej i chronienia obywateli przed jej zagro¿eniami.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
W intencji matek w stanie b³ogos³awionym

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O nowych cz³onków do poszczególnych Ró¿ ró¿añ-

cowych

Duch Œwiêty i Matka Bo¿a
znajduj¹ siê u pocz¹tków Koœcio³a.
Maryja da³a Koœcio³owi jego
Za³o¿yciela; naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Duch Œwiêty obdarza
Koœció³ ¿yciem oraz si³¹ potrzebn¹
do tego, by rós³ i rozprzestrzenia³ siê
po krañce ziemi. Odwo³ujemy siê
w tym miejscu do  s³ów z Ency-

kliki Redemptoris Ma-
ter Jana Paw³a II,
które zdaniem wybit-
nego teologa Hansa
Ursa von Balthasara
w nowy sposób uka-
zuj¹ relacjê, jaka zacho-
dzi pomiêdzy os³o-
niêciem Maryi przez
Ducha Œwiêtego w mo-
mencie poczêcia i pa-
ralelnym zstêpowa-
niem tego¿ Ducha na
wspólnotê wieczerni-
ka (poœrodku, której
modli siê Maryja),

przez co podkreœla jedyny w swo-
im rodzaju odpowiednik miêdzy
wcieleniem S³owa, a narodzeniem
Koœcio³a.

Ducha Œwiêtego i Maryjê ³¹-
czy g³êboka mi³oœæ; Maryja czyn-
nie uczestniczy w zawarciu No-
wego Przymierza; Miêdzy Duchem
Œwiêtym a Maryj¹ istnieje wyj¹t-
kowo g³êboka jednoœæ; Duch Œwiê-
ty i Maryja s¹ wspólnie p³odni.

Wczytajmy siê w s³owa wybit-
nych teologów i pasterzy Koœcio³a:

Duch Œwiêty zst¹pi³ na kilkunasto-
letni¹ dziewczynê, wyrzeŸbi³ z Niej
formê, w której odla³ cz³owieczeñstwo
Syna Bo¿ego. Zbudowa³ w Niej
„pa³ac dla Króla i komnatê dla
S³owa” – œw. Ambro¿y; Œwi¹tyniê
i Przybytek Pana – œw. Hiero-
nim, Arkê Przymierza i Uœwiêce-
nia – Seweryn Antiocheñski, Hezy-
chiusz Jerozolimski, œw. Andrzej
z Krety i œw. Jan Damasceñski –
Niepoœlubiona Dziewica poœlubi³a
Ducha – Prudencjusz – sta³a siê
trwa³ym Jego mieszkaniem.

Proœmy Maryjê, nasz¹ Matkê,
aby wyprasza³a nam nieustannie
dar Ducha. Uczyñmy serca otwar-
te, na Jego obecnoœæ i przyjêcie.
Amen.
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TRIDUUM – WIELKI CZWARTEK

Dzieñ ten rozpoczyna Tridu-
um Paschalne i stanowi dla wszy-
stkich chrzeœcijan ca³ego œwiata
pami¹tkê Ostatniej Wieczerzy jak
te¿ i pami¹tkê ustanowienia przez
Pana Jezusa sakramentów Eu-
charystii i kap³añstwa. Wielki
Czwartek to dzieñ pe³en niez-
wyk³ych symboli, które w litur-
gii wystêpuj¹ tylko i wy³¹cznie
w ten jeden jedyny dzieñ.
Jednym z nich mia³ byæ obrzêd
obmycia nóg 12 mê¿czyzn wyde-
legowanych z parafian, tzw. z
³ac. mandatum, który przypo-
mina o relacji pokornej mi³oœci
Jezusa do 12 aposto³ów. Jednak
czas pandemii sprawi³, ¿e gest
ten wymagaj¹cy bliskiego kon-
taktu z wieloma osobami zosta³
oficjalnie w tegorocznych obcho-
dach pominiêty.

W Wielki Czwartek sprawo-
wana jest we wszystkich koœcio-
³ach – za wyj¹tkiem katedr –
jedna msza œwiêta – tzw. Msza
Wieczerzy Pañskiej. Uroczysty
charakter tego dnia podkreœla³
bia³y kolor szat liturgicznych
kap³anów, którzy tego dnia

obchodzili œwiêto ustanowienia
stanu kap³añskiego. Rozpoczy-
naj¹c uroczystoœci kap³ani modlili
siê o to by wszyscy uœwiadomili

sobie w sercach wielk¹ mi³oœæ
naszego Boga, który daj¹c nam
swego Syna, przez Jego mêkê
i œmieræ na krzy¿u sprawi³, ¿e
zbawcza ofiara Jezusa Chrystusa
otworzy³a nasze serca na mi³oœæ
wzajemn¹ ka¿dego bliŸniego, by
w ka¿dym z nas dokona³o siê
osobiste zwyciêstwo ¿ycia nad
œmierci¹.

Wielki Czwartek to równie¿
wymowne brzmienie organów
i g³os wszystkich dzwonków
w naszym koœciele w trakcie œpie-
wu hymnu „Chwa³a na wyso-
koœci Bogu”, które po jego za-
koñczeniu umilk³y. Dzwonki
zast¹pi³ od tej chwili ju¿ tylko su-
chy odg³os klekocz¹cych ko³atek.

W trakcie tej liturgii rozwa¿a-
liœmy ustanowione przed ponad
2000 lat w Wieczerniku sakramen-
ty:  Eucharystii – jako œwiade-
ctwa mi³oœci zostaj¹cego z nami
na wieki Boga i kap³añstwa –
donios³ej i s³u¿ebnej misji powo³a-
nych uczniów, wybranych do
spe³niania obu tych sakramen-

tów. Po zakoñczeniu Mszy Wie-
czerzy Pañskiej Ojciec Proboszcz
w uroczystej procesji przeniós³
Najœwiêtszy Sakrament w mon-
strancji okrytej nowym, specjal-
nie na ten dzieñ uszytym przez
siostry welonem do kaplicy ado-
racji, zwanej Ciemnic¹. Podczas
procesji nasz organista pan Pa-
we³ prowadzi³ œpiew pieœni „S³aw
jêzyku tajemnicê” ju¿ tylko a cap-
pella… Bolesnym ka¿dego roku
prze¿yciem jest obna¿enie o³tarza
po zakoñczeniu liturgii, z któ-
rego najpierw zosta³y zdjête œwie-
ce, nastêpnie przeniesiono msza³,
zdjêto krzy¿ i symbolicznie po-
sk³adano bia³y obrus… to  corocz-
nie symbolizuje odarcie Chrystu-

sa z szat i opuszczenie Go przez
Jego bliskich – bo o³tarz – stó³
ofiarny, to symbol Jezusa Chrystusa.

Wymownym obrazem Wiel-
kiego Czwartku powinno pozo-
staæ wra¿enie pustki i osamot-
nienia na widok otwartego i pu-
stego Tabernakulum…

Nasz Pan by³ ju¿ w Ciem-
nicy, gdzie po mszy wierni ado-
rowali Pana Jezusa do godziny
22:00 (na pami¹tkê pojmania
w Ogrodzie Gethsemani i uwiê-
zienia Jezusa).

Anna. Potocka – POAK
fot. s. Monika

ajwa¿niejsze œwiêta naszej wiary chrzeœcijañskiej to
okres Wielkiej Nocy – wydarzenia Tiduum Paschalnego,

po których nastêpuje kulminacja w postaci rezurekcji. Nawi¹zuj¹c
do artyku³u ojca Andrzeja Szewczyka o przebiegu Triduum Pa-
schalnego przedstawionego w numerze kwietniowym naszego pis-
ma „Na Karmel” wspomnê tylko, ¿e Triduum Paschalne to trzy dni
pe³ne wymownej symboliki, które prowadz¹ nas od pami¹tki Ostatniej
Wieczerzy w Wielki Czwartek, poprzez Mêkê i Œmieræ naszego Pana
Jezusa Chrystusa rozpamiêtywan¹ w Wielki Pi¹tek, ciszê spoczynku
i oczekiwania Wielkiej Soboty a¿ do eksplozji powszechnej naszej
radoœci ze Zmartwychwstania Jezusa w Niedzielê Wielkanocn¹.

N
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TRIDUUM – WIELKI PI¥TEK
ielki Pi¹tek jest dniem upa-
miêtniaj¹cym mêkê i œmieræ

Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Liturgia tego dnia to pamiêæ zwy-
ciêstwa ¿ycia nad œmierci¹, jakie
odniós³ ukrzy¿owany Pan Jezus.
W Wielki Pi¹tek w ¿adnym koœ-
ciele nie odprawiono mszy œwiêtej
a jedynie odprawiona zosta³a
uroczysta Liturgia Mêki Pañskiej.
W ten wyj¹tkowy dzieñ mêczeñ-
stwa naszego Pana kap³ani i mini-
stranci czerwonym kolorem szat
podkreœlili nie tylko mêczeñstwo
i trwogê konania Jezusa Chrystusa
lecz tak¿e Jego mi³oœæ zwyciê-
¿aj¹c¹ na krzy¿u œmieræ.

W Wielki Pi¹tek smutek tego
dnia i jego grozê wymownie i suro-
wo podkreœla³ brak pieœni na wejœ-
cie kap³ana, ca³odniowa cisza orga-
nów, wszelkich instrumentów –
– dzwonków i gongu.

Liturgia S³owa, Adoracja
Krzy¿a, Komunia œwiêta i Pro-
cesja do Grobu Pañskiego po-
przedzone zosta³y oddaniem czci
i przeb³agalnym gestem le¿enia
krzy¿em na posadzce po œrodku
koœcio³a naszego Proboszcza Ojca
Krzysztofa, który upad³wszy na
twarz d³ugo przeprasza³ Boga za
grzechy i wszelkie zniewagi doœ-
wiadczane od ca³ego œwiata.

Wszystkie poszczególne uroczy-
ste czêœci tej liturgii mia³y ³¹czyæ
nas coraz œciœlej z Jezusem Chry-
stusem, by kolejno doœwiadczaj¹c
Jego mi³oœci przemieniaæ nasze
serca i nasze ¿ycie.

Liturgia S³owa to Starotesta-
mentowy obraz pos³uszeñstwa
cz³owieka wobec Boga, to przyk³ad
pos³uszeñstwa Syna wobec Ojca,
wreszcie – to uroczyste – przez trzech
kap³anów odczytanie Mêki Pana
naszego Jezusa Chrystusa w brzmie-
niu Ewangelii wg œw. Jana.

Wyj¹tkowa w tym wielkim dniu
by³a Modlitwa Powszechna, z³o¿o-
na a¿ z 10 intencji obejmowa³a
10 potrzeb ca³ego œwiata. Intonowa-
ny w ciszy koœcio³a ciep³ym brzmie-
niem g³os celebransa Ojca Probosz-
cza wzywa³ do refleksji wiernych
i wokalnego dialogu z o. Andrze-
jem C. – ceremoniarzem ca³ego Tri-
duum, które to intencje i refleksje
wierni ka¿dorazowo potwierdzali
œpiewem s³owa „Amen”.

Adoracja Krzy¿a – to ado-
racja Drzewa, Na Którym Zawis³o
Zbawienie, krzy¿a, który powsze-
chnie jako znak hañby – przez
mêczeñstwo Pana naszego zosta³
uœwiêcony, wywy¿szony i sta³ siê
znakiem zwyciêstwa – otwieraj¹c
rzeszom bramy niebieskie zbawienia.
Kolejno adorowaliœmy ods³aniane
i ukazywane poœrodku koœcio³a
poszczególne ramiona krzy¿a a na
koniec jego drzewce – co czciliœmy
odpowiadaj¹c na s³owa wezwania
kap³ana œpiewem „PÓJDŸMY
Z POK£ONEM”.

Ze wzglêdu na pandemiê nie
by³o – jak co roku powszechne –
publiczne, w ustalonej kolejnoœci
adorowanie krzy¿a przez wszyst-
kich wiernych poprzez pok³on i je-
go uca³owanie …

 Ten krzy¿ poprowadzi³ nas do
o³tarza, gdzie dokona³ siê eucha-
rystyczny cud – i choæ w Wielki
Pi¹tek nigdzie nie by³a sprawo-
wana msza œwiêta, to jednak my
mogliœmy przyst¹piæ do Komunii
œwiêtej i adorowaæ ju¿ nie drzewo,
lecz cia³o Jezusa Chrystusa – wi-
dz¹c nierozerwalny zwi¹zek œmierci
Jezusa i Eucharystii, któr¹ nam na
Swoj¹ pami¹tkê zostawi³.

Ostatnim aktem tego dnia by³o
przeniesienie Najœwiêtszego Sakra-
mentu do Grobu Pañskiego, gdzie
osobowy Jezus Chrystus by³ ado-
rowany do 22:00 przez wiernych
z naszej parafii.

Wielki Pi¹tek – dzieñ najwiê-
kszego w dziejach chrzeœcijañ-
skiego œwiata dramatu, dzieñ s¹du,
mêki i œmieci Chrystusa czciliœmy
przez nasz¹ pobo¿n¹ obecnoœæ w
œwi¹tyni, tak¿e przez ca³odniowy
œcis³y post, który tak¿e móg³ zos-
taæ przed³u¿ony na Wielk¹ Sobo-
tê – do momentu wniesienia w ka¿-
dym z domów na stó³ poœwiê-
conych pokarmów.

Zarówno w Wielki Pi¹tek jak
te¿ i w Wielk¹ Sobotê kap³ani
wyj¹tkowo rozpoczynali dzieñ
œpiewem uroczystym podczas tzw.
Ciemnej Jutrzni.

A. Potocka – POAK
fot. s. Monika

w



Nr 5 (2021)Str. 6 N A  K A R M E L

TRIDUUM – WIELKA SOBOTA

 Wielk¹ Sobotê w ca³ym katolickim Koœciele od œwitu trwa³a
adoracja z³o¿onego do Grobu cia³a Jezusa Chrystusa przez naszych

ojców z Karmelu wyj¹tkowo ubogacona œpiewem i modlitw¹ podczas
Ciemnej Jutrzni. Odwiecznym te¿ obyczajem i tradycj¹ uœwiêcon¹
prawem Koœcio³a jest œwiêcenie pokarmów, przynoszonych przez nas
w piêknie ustrojonych koszyczkach do œwi¹tyni, które nasi ojcowie
karmelici (z Ojcem Sylwestrem, jak zawsze ¿yczliwym i pogodnie
uœmiechniêtym) to œwiêcenie pracowicie czynili ju¿ od wczesnych
godzin porannych a¿ do popo³udnia. W re¿imie sanitarnym – oczywiœcie
i bez niepotrzebnego kontaktu zbyt wielu osób… Poœwiêcenie
pokarmów zakoñczy³o okres postu.

A¿ do wieczora tego
dnia tak¿e nie by³y spra-
wowane msze œwiête, za
to powszechnym by³o tra-
dycyjne, rodzinne nawie-
dzanie Grobu Pañskiego,
a w naszym Przemyœlu
ze wzglêdu na jego po-
nad tysi¹cletni¹ historiê
tych koœcio³ów – zatem
i przygotowanych przez
poszczególne parafie Gro-
bów Pañskich jest ponad
10, zatem jeœli tylko po-
goda by sprzyja³a… mo¿-
liwoœci by³y, GDYBY
NIE PANDEMIA …

Zakoñczy³a siê ado-
racja przy Grobie Pañ-
skim a rozpoczê³a niezwy-
kle bogata Liturgia Wigi-
lii Paschalnej. Poprze-
dzi³o j¹ rozpalenie przed
koœcio³em ogniska, które-
go poœwiêcony ogieñ ka-
p³ani uroczyœcie jako Œwie-
cê Paschaln¹ wprowadzi-
li do œwi¹tyni.

To Liturgia Œwiat³a.
W ciszy koœcio³a, w którym wyga-
szono wszystkie œwiat³a s³ychaæ
by³o tylko oddechy ludzi, którzy
odwracaj¹c g³owy ku wejœciu
mogli obserwowaæ jak od tej jedy-
nej œwiecy – pascha³u – niesionej
przez Ojca Proboszcza rozlewa³a
siê powoli w mroku ciemnoœci
i obejmowa³a dziesi¹tki punktów
drgaj¹cych œwiat³em coraz wiêksza
³una jasnoœci, która wraz z proce-
sj¹ wszystkich ksiê¿y ze œwiecami,
prowadzon¹ od wejœcia ku o³-
tarzowi, ogarnia³a wszystkich wier-
nych stoj¹cych w ca³ej œwi¹-
tyni. W tym czasie s³ychaæ by³o

donoœnym g³osem wy-
powiedziane zawo³anie
Kap³ana: „ŒWIAT£O
CHRYSTUSA!” – na co
wierni odpowiadali:
„BOGU NIECH BÊ-
D¥ DZIÊKI!”. Te ge-
sty symbolizowa³y fakt,
¿e jako wierni uczestni-
czyliœmy poprzez nasz¹
wiarê w ¿yciu Jezusa
Chrystusa. Liturgia Œwia-
t³a zakoñczy³a siê uroczy-
stym œpiewem ,,EXUL-
TETU” – ORÊ-
DZIA PASCHALNE-
GO, które w tym roku
po raz pierwszy w na-
szej œwi¹tyni zaœpiewa³
ceremoniarz – Ojciec
Andrzej Cekiera.

Niew¹tpliwie piêk-
nym i przejmuj¹cym doz-
naniem by³a nastêpna
czêœæ – Liturgia S³owa,
na któr¹ w tym roku
w pe³nej wersji z³o¿y³o
siê a¿ 9 czytañ przepla-
tanych œpiewami psal-

mów i modlitw¹. Pierwszych
siedem pochodzi³o ze Starego
Testamentu i mia³y przypominaæ
najwa¿niejsze wydarzenia w hi-
storii ca³ego zbawienia: niesa-
mowicie piêknie i wyj¹tkowo
wybrzmia³ opis stworzenia œwiata,
gdy w tle czytanego przez lek-
tora z Akcji Katolickiej S³owa
œwi¹tynia nasza wype³ni³a siê piê-
knym œpiewem goœci z chóru,
który na ten dzieñ z Krakowa za-
goœci³ na przemyskim Karmelu
i  którzy wspólnie stworzyli wyj¹t-
kow¹ oprawê wokaln¹ tej czêœci
liturgii. Kolejno w czytaniach us³y-

szeliœmy o postêpowaniu Abraha-
ma, od którego Bóg za¿¹da³ ofiary
z jedynego syna, w nastêpnym przy-
pomniano o przejœciu Izraelitów
przez Morze Czerwone, kolejno
z Ksiêgi Izajasza o wielkiej mi³oœci
Boga, zawarciu przymierza i sku-
tecznoœci s³owa Bo¿ego. Z Ksiêgi
Barucha przypomniano o poucze-
niach, których przestrzeganie zapew-
nia ludowi pokój na wieki. Czyta-
nia ze Starego Testamentu zakoñ-
czy³a bo¿a obietnica oczyszczenia
i przemiany cz³owieka. Wszystkie
czytania Pisma Œwiêtego prowa-
dzili lektorzy z OCDS, Akcji Ka-
tolickiej oraz KREM zaœ psalmy
by³y œpiewane przez zaproszony
chór, s. Annê, s. Monikê, oraz pa-
nie: Annê z AK, Sylwiê OCDS,
Ma³gorzatê z KREM.

Po zapaleniu œwiat³a œwiec na
stole ofiarnym sta³a siê rzecz dla
nas – parafian wyj¹tkowo podnio-
s³a i mi³a chwila – po raz pierwszy

W

Wierzê w Boga, Ojca wszech-
mog¹cego, Stworzyciela nieba
i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego, Pana na-
szego, który siê pocz¹³ z Ducha
Œwiêtego, narodzi³ siê z Maryi
Panny, umêczon pod Ponckim
Pi³atem, ukrzy¿owan, umar³
i pogrzebion.

Zst¹pi³ do piekie³, trzeciego
dnia zmartwychwsta³. Wst¹pi³
na niebiosa, siedzi po prawicy
Boga Ojca wszechmog¹cego.

Stamt¹d przyjdzie s¹dziæ
¿ywych i umar³ych.

Wierzê w Ducha Œwiêtego,
œwiêty Koœció³ powszechny,
œwiêtych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, cia³a zmartwych-
wstanie, ¿ywot wieczny.

Amen.
Andrea Mantegna, Zst¹pienie Chry-

stusa do piekie³, 1468
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od wielu lat uderzy³ dzwon na
dzwonnicy koœcielnej i rozko³ysa³
brzmieniem nasze serca wraz
z akordami organów, które ponow-
nie po tej trudnej ciszy podnioœle
stworzy³y oprawê hymnu „CHWA-
£A NA WYSOKOŒCI BOGU”,
zaintonowanego przez ojca Krzy-
sztofa. Po hymnie i kolekcie –
czytanie z listu œw. Paw³a do Rzy-
mian – o tym, ¿e chrzest zapew-
nia wszystkim ochrzczonym wier-
nym uczestnictwo w œmierci i w zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Po raz
pierwszy od 40 dni zosta³o zaœ-
piewane uroczyste Alleluja, które
zaintonowa³ Ojciec Krzysztof, zaœ
s³owa Ewangelii wg. œw. Mateusza
uroczyœcie zaœpiewa³ ceremoniarz
Ojciec Andrzej Cekiera.

Trzecia czêœæ liturgii – to Li-
turgia Chrzcielna – poprze-
dzona œpiewem Litanii do Wszy-

stkich Œwiêtych, która podkreœla
jednoœæ Koœcio³a Œwiêtego. Cele-
brans poœwiêci³ wodê chrzcieln¹
poprzez wstawienie obur¹cz trzy-
manego Pascha³u do naczynia
z wod¹. Sta³o siê to widoczne
wszystkim zgromadzonym wier-
nym, gdy¿ Ojciec Krzysztof uczy-
ni³ to na marmurowych balaskach
przed sto³em ofiarnym… Tekst
b³ogos³awieñstwa podnosi uzdra-
wiaj¹c¹ moc tej wody. Szkoda, ¿e
w naszej parafii nie by³o ¿adnego
dzieci¹tka, które mo¿na by³o
w tym wielkim dniu ochrzciæ i w³¹-
czyæ do Bo¿ej owczarni…

Na pami¹tkê chrztu niegdyœ
neofitom dawano krople wosku
zastyg³ego z Pascha³u, potem z wo-
sku wyrabiano medaliki z wize-
runkiem baranka i by³y to tzw.

„agnuski” (³ac. Agnus – baranek).
Wszyscy zgromadzeni w koœciele
wierni odnawiali uroczyœcie przy-
rzeczenia z chrztu œwiêtego w ko-
lejnoœci: kap³ani, osoby ¿ycia kon-
sekrowanego siostry i bracia za-
konni i ca³y zgromadzony lud
wiernych. W uroczystych s³owach

wyznawaliœmy wiarê i wyrzeka-
liœmy siê szatana. Modlitwa wier-
nych zakoñczy³a Liturgiê Chrzciel-
n¹. Za to nam wszystkim Ojciec
Proboszcz hojnie bogos³awi³ i nie
¿a³owa³ nam œwiêconej wody...

Uroczystoœci Wigilii Paschalnej
w centrum swym stanowi Litur-
gia Eucharystyczna, kiedy Chrys-
tus unaocznia nam tajemnicê
Swego przejœcia z œmierci do ¿ycia.

Przyniesione przez wiernych
z OCDS Dary Ofiarne: chleb
i owoce symbolizuj¹ – chleb

i wino, które jako postacie ukrycia
Pana naszego Jezusa Chrystusa
spo¿ywaæ bêdziemy ju¿ odt¹d na
Jego pami¹tkê na ka¿dej Eucha-
rystii Œwiêtej. Po komunii œwiêtej,
po uroczystym b³ogos³awieñstwie,
Ojciec Proboszcz ¿artobliwie oczy-
wiœcie upewnia³ siê czy wszyscy
zdo³amy rano na rezurekcjê wstaæ
– bo uroczystoœci zakoñczy³y siê
przecie¿ oko³o godziny 23:00.

A. Potocka – POAK
fot. arch. red.

Na koniec chcemy serdecznie
podziêkowaæ s. Filomenies. Filomenies. Filomenies. Filomenies. Filomenie za
trud w³o¿ony w przepiêkne
ukwiecenie wszystkich o³tarzy
i Grobu Pañskiego. Bóg zap³aæ!

[...]
Jezusa szukacie?

Tu Go nie znajdziecie.
Wsta³ci z martwych, grób pusty,

oto z³o¿one chusty.
Alleluja!
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est niedziela, ch³odny i rzeœki
poranek – noc trwa³a krótko,

poszliœmy spaæ w sobotê, ko³o
pó³nocy a o 5:00 rano ju¿ nieprzy-
tomna pobudka, by zd¹¿yæ na
REZUREKCJÊ! Wszyscy – mi-
mo zmêczenia – uœmiechniêci,
wszyscy odœwiêtnie ubrani.

Czekamy w ³awkach w re¿i-
mowych odstêpach wyznaczo-
nych przez wielkie papierowe
ukoœne iksy, okreœlaj¹ce nam
miejsca bezpiecznej odleg³oœci
od siebie… PANDEMIA… Cze-
kamy. Z zakrystii otwieraj¹ siê
jednoczeœnie oba skrzyd³a an-
tycznych, ciê¿kich drzwi i wszys-
cy ojcowie z Karmelu w proce-
sji udaj¹ siê do Grobu Pañ-
skiego po SANCTISSIMUM
…Rozpoczyna siê wspania³a,
radosna procesja rezurekcyjna,
która g³osi zmartwychwstanie
Chrystusa  i wzywa wszelkie stwo-
rzenie do udzia³u w trumfie Zmar-
twychwsta³ego. Na jej czele jest
niesiony krzy¿ przepasany czer-
won¹ stu³¹ oraz figura Zmartwych-
wsta³ego Chrystusa. TE DWA
ZNAKI POKAZUJ¥, ¯E JE-
ZUS POKONA£ ŒMIERÆ. Nie
one same jednak tu by³y naj-
wa¿niejsze ale On sam, zmart-
wychwsta³y Chrystus niesiony
w delikatnych d³oniach kap³ana
ujmuj¹cych z czci¹ monstrancjê
zawieraj¹c¹ Najœwiêtszy Sak-
rament. SANCTISSIMUM.
Œpiewamy stoj¹c uroczysty hymn

,,TE DEUM LAUDAMUS” –
CIEBIE BOGA WYS£A-
WIAMY. Bij¹ dzwony… dzwo-
ni¹ wszystkie dzwonki, rozbrz-
miewa raz po raz gong, a kadzid-
lany wonny dym spowija rozœwiet-
lone ostrym porannym s³oñcem ca-

³e prezbiterium. S³u¿bê liturgicz-
n¹ w tej mszy pe³ni Bractwo Œwiê-
tego Józefa oraz Akcja Kato-
licka. Po czytaniach nastêpuje
uroczysty œpiew Sekwencji Wiel-
kanocnej. Wszystko g³osi tryumf
Jezusa Zmartwychwsta³ego a lud
wierny radosnym œpiewem pieœ-
ni: Pan zmartwychwsta³ i jest
z nami; Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹cy;
Zwyciêzca œmierci; Oto s¹ baranki
m³ode; Weso³y nam dziœ dzieñ na-
sta³ g³osi³ chwa³ê Pana i wyra¿a³
swe uwielbienie i koniec czasu
wielkiego smutku. Na zakoñ-

czenie Pan Pawe³ – nasz orga-
nista zaintonowa³ piêkn¹ dawn¹
pieœñ Wesel siê Królowo mi³a.
Podziêkowania zosta³y skiero-
wane przez Proboszcza pod ad-
resem jak siê wyrazi³ ,,Pani Mie-
ci o radiowym g³osie” za to, ¿e
wziê³a na siebie trud czytania
komentarza s³ownego w ca³ym
okresie Triduum Paschalnego –
a z serca pozdrawiamy Przewod-
nicz¹cego Bractwa Œw. Józefa,
Pana Jacka,  który do tego roku obo-
wi¹zek ten wspaniale realizowa³.

O czym  jeszcze na koniec war-
to wzmiankowaæ – czasy nam
siê zmieniaj¹ a my wraz z nimi
–  tempora mutantur, et nos muta-
mur in illis – wed³ug Kodeksu
Prawa Kanonicznego Wielkanoc
jest œwiêtem nakazanym. Ozna-
cza to, ¿e mamy obowi¹zek wy-
nikaj¹cy z prawa uczestniczyæ
w okresie Wielkiej Nocy we mszy
œwiêtej. Jeœli zatem nie ucze-
stniczyliœmy w porannej rezu-
rekcji, powinniœmy siê zatem wy-
braæ na mszê o innej godzinie
tego dnia. Co równie wa¿ne i jak
siê okazuje coraz powszech-
niejsze – Wigilia Paschalna w Wiel-
k¹ Sobotê ju¿ rozpoczyna Nie-
dzielê Zmartwychwstania Pañ-
skiego i nale¿y do Niedzieli Zmar-
twychwstania. Oznacza to, ¿e
ka¿dy, kto uczestniczy³ we mszy
w Wielk¹ Sobotê, nie  ma obo-
wi¹zku iœæ na mszê w niedzielê.
Jednak wtedy procesja rezurek-
cyjna odbywaæ siê powinna na
zakoñczenie liturgii sobotniej
Wigilii Paschalnej. Na zachodzie
Polski to ju¿ jest powszechne.
U nas na wschodzie silna tra-
dycja przetrwa³a … i silna wiara
te¿ przetrwa³a. ...O czym z nie-
k³aman¹ ulg¹, koñcz¹c tê relacjê
czterodniow¹ z przebiegu Tridu-
um Paschalnego i Niedzieli
Zmartwychwstania Pañskiego
dziêkuje Bogu wdziêczna za
Jego obecnoœæ i mi³oœæ –

– Anna Potocka – Parafialny
Oddzia³ Akcji Katolickiej przy Karmelu

fot. obok – www.karmel.przemysl

N I E D Z I E L A
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO

J



Nr 5 (2021) Str. 9N A  K A R M E L

MA J  2021
DODATEK DLA DZIECI

W NIEDZIELÊ PALMOW¥ W KARMELU RADOŒNIEJ DZWONKI ZABI£Y

W Niedzielê Palmow¹ w Karmelu radoœniej dzwonki zabi³y,
bo po d³u¿szej przerwie znów w koœciele dzieci siê pojawi³y.
By³o ich tak du¿o, ¿e Jezus chyba skaka³ z radoœci,
¿e w tym wa¿nym dniu, mia³ tak du¿o najm³odszych goœci.

Wszyscy zaproszeni przyszli z palmami wysokimi, piêknymi,
w zielone ga³¹zki i bazie, i kolorowe kwiaty przyozdobionymi.
Jak za czasów Jezusa dzieci palmami swego Pana wita³y,
czeœæ i chwa³ê Bogu Najwy¿szemu – Królowi oddawa³y.

Na koniec Mszy Œwiêtej zdjêcie zrobione zosta³o,
by w historiê Karmelu siê pewnie wpisa³o.
A wszystkie dzieci, które do zdjêcia siê ustawi³y,
swoje piêkne palmy do konkursu w³¹czy³y.

Przed jury trudnie zadanie!
Komu pierwsze miejsce, komu wyró¿nienie siê dostanie?
A Pañstwo jak s¹dzicie?
Która palma najpiêkniejsza, jak Wy to ocenicie?

     s. Dorota Burczyk

Najwy¿sza i najpiêkniejsza palma

  I miejsce – Eliza Kordek, kl. 1a
i Emilia Kordek, kl. 6b

 II miejsce – Alicja Kopystyñska, kl. 2a
i Maja Kopystyñska, kl. 4b

III miejsce – Amelia Misiak, kl. 1b

Najpiêkniejsza palma

  I miejsce – Magdalena Rodzeñ, kl. 4a
  I miejsce – Bartosz Wajda, kl. 3b
 II miejsce – Karol Kurzyñski, kl. 3b

i Paulina Kurzyñska, kl. 4a
 II miejsce – Kacper Jankisz, kl. 3b
III miejsce – Karol Falger, kl. 1a
III miejsce – Marian Ho³obut, kl. 4a

Wyró¿nienia:

Maciej Hiszpan, kl. 1 – Szko³a Muzyczna
Sara Banaœ, kl. 4a
Maja Charchan, kl. 4a
Dominik Szubert, kl. 3b i Amanda Szubert, kl. 4b

Œwiadectwo oprawy Mszy œw. w Niedzielê Palmow¹ by³o wynikiem inspiracji katechetki s. Doroty Burczyk, zaanga¿owania
Rodziców i Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 11 fot. s. Dorota
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Medz i u g o r j e

Od red.: Wprawdzie nawet na Karmelu s³ychaæ by³o kontrowersyjne
opinie odnoœnie pielgrzymek do Mediugorje – ale jeœli Koœció³ nie
zabrania siê tam modliæ, sprawowania Najœwiêtszej Ofiary to miejsce to
jest ju¿ uœwiêcone. Mo¿e Matka Bo¿a wybiera tylko tych, którzy  maj¹
wewnêtrzn¹ potrzebê modlitwy w tamtym miejscu? Osobiœcie w tej
chwili nie mam takiej potrzeby ale… Ju¿ niejednokrotnie przeko-
na³em siê, ¿e Pan Bóg moje ,,pewniki” obraca³ w niwecz a kroki
zaprowadza³y mnie do Niego...

Czes³aw Sza³yga

aryjo, Królowo Pokoju odda-
jê Ci wszystkie sprawy, które

w sercu noszê, oddajê Ci serce
moje… Mówi siê, ¿e do Medziu-
gorje przyje¿dza ten kogo Maryja
zaprasza, nie ma przypadkowych
pielgrzymów.

13 marca wyjechaliœmy z Prze-
myœla przez Rzeszów do Miejsca
Piastowego, tam rozpoczêliœmy
pielgrzymkê Msz¹ Œwiêt¹, ,,MA-
RYJO PROWADŸ…”.

W niedzielê rano przyjechaliœmy
na miejsce, Kochana Gospo!
Jesteœmy u Ciebie w Medziugorja!
Po rozpakowaniu i krótkim odpo-
czynku Msza Œwiêta w j. polskim.
W poniedzia³ek zaplanowana Dro-
ga Krzy¿owa o 5 rano ze wzglêdu
na deszczow¹ pogodê prze³o¿ona
na wtorek. Odwiedzamy Goriana,
humorystycznie opowiada nam
o swoim ¿yciu i nawróceniu, bar-
dzo sympatyczne spotkanie i œwia-
dectwo.

Wtorek 5 rano rozpoczynamy
Drogê Krzy¿ow¹ wychodz¹c na
bardzo kamienist¹ i strom¹ górê
Kri¿evac. Dla niektórych to bardzo
trudne wyzwanie; ,,Pan Jezus mia³
gorzej…’’ mówimy.

W œrodê 17 marca, 5 rano wy-
chodzimy na ³agodniejsz¹  równie¿
kamienist¹  ró¿añcow¹ Górê Obja-
wieñ Podbrdo. Po drodze odma-
wiamy 2 Tajemnice Ró¿añca, mod-

limy siê przed Figur¹ Maryi. Wi-
tamy przychodz¹cych mieszkañ-
ców Medziugorja. Ka¿dego dnia
o godz. 5 rano wychodz¹ na Gó-
rê Objawieñ i po drodze odmawia-
j¹ 3 Tajemnice Ró¿añca – tak jak
prosi GOSPA. Jeden z modl¹cych
siê zdejmuje z r¹k Maryji 2 ró¿añ-
ce i wrêcza O. Zbigniewowi fran-
ciszkaninowi z Przemyœla, a na
d³oni Maryji zawiesza 2 nowe ró-
¿añce. Wracamy w dó³ po stromej
kamienistej górze. Wszyscy powoli
gromadz¹ siê w autokarze. Na
koñcu grupy, jak zwykle Jola i ja
(Lucia), i po chwili s³yszê: ,,Lucia,
chodŸ tu szybko!!! Lucia, chodŸ
tu coœ zobaczysz…!!!  Podchodzê:
patrz, Lucia! ,,S£OÑCE SIÊ
KRÊCI !!!” – wo³a zachwycona
Jola. Patrzê w Niebo… i  rzeczy-
wiœcie! S£OÑCE PRZEPIÊK-
NIE KRÊCI SIÊ!!! Mieni siê ko-
lorami!!! Widaæ ramiona KRZY¯A
tworz¹ce siê z wiruj¹cego s³oñca!
KRZY¯ siêga do naszych stóp

i wygl¹da jak Czerwony Promieñ
Mi³osierdzia! Po chwili widaæ
NAJŒWIÊTSZY SAKRAMENT
wiruj¹cy w S³oñcu!!!... Robimy
zdjêcia, Jola i Pawe³ filmuj¹… Na
zdjêciach i filmach widaæ obraz:
TRÓJCY ŒWIÊTEJ, wiruj¹cy
KIELICH a w œrodku NAJŒWIÊ-
TSZY SAKRAMENT, i PAN
JEZUS W OGRÓJCU!!! Niektó-
rzy z nas mieli osobiste Obja-
wienia…

6 mê¿czyzn przyst¹pi³o do ge-
neralnej spowiedzi a przyjechali
tylko do towarzystwa dla ¿on.

18 marca urodziny Mirjam,
Maryja odwiedzi³a J¹ w Jej domu.
Czuwaliœmy i modliliœmy siê przed
Jej domem... MATEÑKO KOCHA-
NA, DZIÊKUJEMY!!! Medziu-
gorja… Tu Maryja schodzi na
ziemiê… Tu NIEBO spotyka siê
z ZIEMI¥…

Lucyna Sza³yga (fot. 2)
fot. 1,3 Jolanta Walewicz

M
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iosna – to czas kwitn¹cych
sadów – piêknych jab³oni,

gruszy i innych drzew, które mu-
sz¹ przekwitn¹æ, straciæ swój urok,
by jesieni¹ w miejsce pachn¹-
cych kwiatów pojawi³y siê do-
rodne owoce. Podobnie urok ludz-
kiej m³odoœci szybko przemija,
aby przejœæ w dojrza³e lata, które
niejednokrotnie naznaczone s¹
twórczym trudem, przynosz¹cym
trwa³y owoc mi³oœci i s³u¿by Panu
Bogu i ludziom, a w ostatecz-
noœci pe³n¹ radoœæ w chwale nie-
ba, któr¹ nazywamy œwiêtoœci¹.
Taki jest cel ziemskiego ¿ycia,
naznaczony przez Stwórcê ka¿-
demu cz³owiekowi.

W bie¿¹cym roku mija 150 lat
od œmierci b³ogos³awionego Ed-
munda Bojanowskiego. Kim by³
ten cz³owiek, jak¹ drog¹ szed³
przez ¿ycie, czym siê odznaczy³,
¿e trwa pamiêæ o nim, i nie tyl-
ko pamiêæ, bo jego ¿ycie nadal
przynosi trwa³e owoce. Wielu
z nas z nich korzysta, nawet nie
wiedz¹c o tym. Przynajmniej
w kilku odcinkach warto przy-
patrzeæ siê tej niezwyk³ej, choæ
mo¿na powiedzieæ zwyczajnej
postaci.

Na naszym Podkarpaciu nie
jest to postaæ szczególnie znana,
a jednak jego wp³yw równie¿ na
tych ziemiach od wielu dziesi¹t-
ków lat jest na pewno znaczny.
W roku 1850 Edmund Bojanow-
ski, jako cz³owiek œwiecki, na
ziemi wielkopolskiej za³o¿y³ pier-
wsze polskie ¿eñskie zgroma-
dzenie zakonne, odda³ je pod opie-
kê Matce Najœwiêtszej, i nazwa³ je
s³u¿ebniczkami Niepokalanej.
Przez pierwsze 20 lat istnienia
zgromadzenia sam, jako cz³owiek
œwiecki kszta³towa³ duchowoœæ
tych dziewcz¹t, które patrz¹c na

jego ¿ycie, zapragnê³y jak on poœ-
wiêciæ siê ca³kowicie Bogu i s³u¿-
bie drugiemu cz³owiekowi, zw³asz-
cza tym najbiedniejszym.

Na umêczonej przez zaborcze
pañstwa polskiej ziemi, doœwiad-
czonej nêdz¹ moraln¹ i materialn¹
zak³ada³ pierwsze ochronki, gdzie
dzieci czêsto osierocone i pozba-
wione rodzicielskiej troski znajdo-

wa³y w³aœciw¹ opiekê ochroniarek,
jak nazywano pierwsze siostry
s³u¿ebniczki. A by³y to dziewczêta
pochodz¹ce z tego samego wiejs-
kiego œrodowiska. Bojanowski uwa-
¿a³, ¿e najlepiej mo¿na kszta³towaæ
œrodowisko przez ludzi z tego¿
œrodowiska. W swoim Dzienni-
ku, który prowadzi³ przez 18 lat,
od 39 roku ¿ycia a¿ do samej
niemal œmierci, zapisywa³ ka¿dego
dnia nie tylko wydarzaj¹ce siê fak-
ty, ale równie¿ wiele osobistych
refleksji. Pod dat¹ 8 czerwca
1857 roku zapisa³: Nad brzegami
jeziorka widzia³em pe³no kwitn¹cych
lilii bia³ych. Pamiêtam, ¿e od lat
dziecinnych szczególniejszy dla mnie
urok mia³y te kwiaty. Nie mog³em siê
im i dzisiaj napatrzyæ. […] Patrz¹c
na siêgaj¹ce za tymi liliami dziewczêta,
pomyœla³em:, Jeœli z b³otnistych ka³ów
i dzikich zaroœli nadwodnych wyras-
taj¹ tak œnie¿nej i czystej bia³oœci
kwiaty, czemu¿by poœród zaniedba-
nych, a nawet w zepsuciu zagrzêz³ych
wiosek naszych nie mia³y bezpiecznie

wykwitaæ czyste dusze s³u¿ebniczek
Najœwiêtszej Panny.

Edmund Bojanowski po pow-
rocie z zagranicznych studiów, któ-
rych nie ukoñczy³ z powodu s³a-
bego zdrowia odda³ siê z ca³ym za-
pa³em s³u¿bie najubo¿szym, dzie-
ciom i chorym, ale nie z pobudek
filantropijnych, jak to czêsto czynili
cz³onkowie wy¿szych sfer. Dla
Edmunda pierwsz¹ pobudk¹ do
podejmowania dzia³añ by³a Ewan-
gelia: Cokolwiek uczyniliœcie jednemu
z tych najmniejszych, mnieœcie uczynili
(Mt 25.40). Pocz¹tkowo zaanga¿o-

wa³ siê w dzia³alnoœæ za³o¿onego
Instytutu Gostyñskiego, którego
celem by³a opieka nad chorymi
i dzieæmi osieroconymi przez ro-
dziców zmar³ych w czasie panu-
j¹cej epidemii cholery.

Ten bolesny krajobraz na pol-
skich ziemiach w tamtych czasach
trudno porównaæ z dzisiejszym zma-
ganiem siê z pandemi¹ Corona-
virusa, ale niejednokrotnie sami
doœwiadczamy, jak w sytuacji za-
gro¿enia w³asnego zdrowia czy na-
wet ¿ycia potrzeba wielkiej ofiar-
noœci i samozaparcia, a czasem wprost
bohaterstwa, aby nieœæ pomoc cho-
rym zara¿onym, osamotnionym,
umieraj¹cym. Edmund w tamtych
okolicznoœciach niejednokrotnie
nara¿aj¹c siê odwiedza³ opuszczo-
nych chorych, dostarcza³ leków,
krzepi³ dobrym s³owem i przygo-
towywa³ do spotkania z Bogiem.
Taka postawa cechowa³a go przez
ca³e ¿ycie – prawdziwy cz³owiek wia-
ry, chrzeœcijanin ¿yj¹cy Ewangeli¹.

cdn.

Aby owoc wasz trwa³...
(J 15, 16)

w

B£. EDMUND BOJANOWSKI
I S£U¯EBNICZKI (1)

S. KRYSTYNA KASPEREK
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Z dziejów Karmelu przemyskiego  (XXV)

K

ALICJA KALINOWSKA
OCDS

PROMIENIOWANIE DUCHOWOŒCI
I PIWNICA DUCHOWA

armelitañskie ¿ycie w obec-
noœci Bo¿ej, milczenie, samot-

noœæ, praca, oddawanie siê, zgod-
nie z Regu³¹, w dzieñ i w nocy

rozwa¿aniu Prawa Bo¿ego (por.
Ps 1, 2; Joz 1, 8) i czuwaniu na modlit-
wach (por. 1 P 4, 7) rodzi³o od po-
cz¹tku  pragnienie wyra¿enia doœ-
wiadczenia mistycznego w poezji,
muzyce, literaturze i sztuce. Po-
eci karmelitañscy to œw. Teresa
od Jezusa, œw. Jana od Krzy¿a,
œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus,
œw. El¿bieta od Trójcy Œwiêtej,
œw. Maria od Jezusa Ukrzy¿owa-
nego, ale tak¿e wielu wspó³cze-
snych, jak o. Bart³omiej Kuchar-
ski, œp. siostra Maria od Jezusa
Mi³osiernego z Gdyni, siostra Mag-
dalena od Krzy¿a z Przemyœla,
której wiersze publikujemy od
kilku miesiêcy w Na Karmel, czy
œwiecka karmelitanka Wanda Bi-
gaj z wspólnoty czerneñskiej.

Jak stwierdzi³a œw. Teresa Be-
nedykta od Krzy¿a: im ktoœ siê
g³êbiej zanurzy³ w Bogu, tym wiêcej
musi wychodziæ poza siebie, a wcho-

dziæ w œwiat, by mu nieœæ ¿ycie Bo¿e.
Równie¿ na Karmelu przemy-
skim wspólnota KREM dzieli³a
siê doœwiadczeniem spotkania z Bo-

giem w formie œpiewanych do
dzisiaj pieœni, które powstawa³y
na modlitwie. W Sali Rycerskiej
przy ró¿nych okazjach odbywa³y
siê ma³e przedstawienia i scenki
o charakterze ewangelizacyjnym.

Dziel¹c siê duchowoœci¹ kar-
melitañsk¹, w 1997 r. m³odzie¿
KREM przedstawi³a sceny z ¿y-
cia i poezje œw. Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus, z okazji setnej rocz-
nicy jej œmierci i og³oszenia jej

doktorem Koœcio³a. Potem, w 1999 r.
m³odzie¿ kilkakrotnie wystawia³a
w Sali Rycerskiej poruszaj¹c¹ sztu-
kê pt. Droga do Boga, w której
ukazano wybrane sceny z ¿ycia
œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a
(Edyty Stein), od jej proœby o przy-
jêcie do Zakonu Karmelitanek
Bosych, a¿ po œmieræ w Oœwiê-
cimiu. Akcja rozgrywa³a siê
w klasztorze Karmelitanek Bo-
sych w Kolonii i w siedzibie ge-
stapo w Echt, w Holandii. W sztu-
ce przypomniano, ¿e kto szuka
prawdy, znajduje Boga, który
jest Mi³oœci¹.

W roku jubileuszowym 2000,
teatr Fredreum wystawi³ na Zam-
ku – z udzia³em karmelitañskie-
go chóru i naszej m³odzie¿y – sztu-
kê o. Bernarda Smyraka OCD  pt.
Ku prawdzie o ¿yciu i mêczeñ-
skiej œmierci za miasto Przemyœl
w 1624 r. o. Makarego Deme-
skiego OCD, karmelity z prze-
myskiego klasztoru.

Jednak wci¹¿ intrygowa³y i przy-
ci¹ga³y niewykorzystane, urokli-
we podziemia klasztoru. Spoty-
kali siê tam harcerze, a Ognisko
misyjne z o. Miros³awem próbo-
wa³o uporz¹dkowaæ czêœæ po-
mieszczeñ, w których planowa-
no za³o¿yæ kawiarenkê misyjn¹.
Mia³y tam miejsce tak¿e inne
spotkania, np. w ramach reko-
lekcji OCDS.

Wreszcie w styczniu 2009 r.,
w podziemiach klasztoru, odby³
siê wieczorek poetycki inaugu-
ruj¹cy funkcjonowanie „PIWNI-
CY DUCHOWEJ”, która mia³a
byæ miejscem spotkañ z kultur¹
i duchowoœci¹. Planowano zap-
raszanie ciekawych osób oraz
inne formy kontaktu z kultur¹
wy¿sz¹ i duchowoœci¹, m.in. po-
przez wartoœciowe filmy i mu-
zykê. Goœciem pierwszego spotka-
nia w „PIWNICY DUCHOWEJ”
by³ o. Bart³omiej J. Kucharski
OCD. Wieczorek poetycki sta³
siê równie¿ okazj¹ do przed-

Kiedyœ le¿a³ tu wêgiel i wala³ siê gruz, teraz nast¹pi³a zmiana.
Mo¿e „PIWNICA DUCHOWA” przyczyni siê do przemiany
duchowej? – powiedzia³ przeor o. PAWE£ FERKO OCD,
podsumowuj¹c pierwsze z comiesiêcznych spotkañ
w podziemiach przemyskiego klasztoru.

Przedstawienie z 1999 r. o œw. Edycie Stein



Nr 5 (2021) Str. 13N A  K A R M E L

stawienia fragmentu antologii
poetyckiej – tomiku „PRZY
SERCU SAMOTNOŒCI” za-
wieraj¹cego twórczoœæ sióstr kar-
melitanek bosych z kilku klasz-
torów w Polsce.

 Kiedyœ le¿a³ tu wêgiel i wala³
siê gruz, teraz nast¹pi³a zmiana.
Mo¿e „PIWNICA DUCHOWA” przy-
czyni siê do przemiany duchowej? –
powiedzia³ przeor o. Pawe³ Ferko
OCD, podsumowuj¹c pierwsze
z comiesiêcznych spotkañ w pod-
ziemiach przemyskiego klasz-
toru.

Trudno dziœ z pamiêci wymie-
niæ wszystkie wydarzenia, które
mia³y miejsce w PIWNICY
DUCHOWEJ. W Wielkim Poœcie
2009 r. wyk³ad dr hab. Urszuli
Szwarc, prof. KUL, biblistki, po-
³¹czony z prezentacj¹ zdjêæ,

wprowadzi³ nas w szczególny kli-
mat Jerozolimy z czasów  Chry-
stusa.

Z okazji roku œw. Paw³a Apo-
sto³a dr Danuta Piekarz, ita-
lianistka i biblistka, wyk³adowca
na Uniwersytecie Jagielloñskim,
Papieskim Uniwersytecie Jana Paw-
³a II w Krakowie oraz w Wy¿-
szym Seminarium Duchownym

Krakowskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych opowiada³a o miej-
scach zwi¹zanych z Aposto³em
Narodów.

O. Mariusz Wójtowicz OCD
odkrywa³ przed uczestnikami spot-
kania piêkno i tajemnice ikony
Trójcy Œwiêtej Andrieja Rublowa,
a poetka Wanda Bigaj OCDS za-
prezentowa³a swoje wiersze emi-
gracyjne i zwi¹zane z postaci¹ œwiec-
kiej karmelitanki, S³. Bo¿ej Kune-
gundy Siwiec.

Pod koniec Wielkiego Postu
27 marca 2010 us³yszeliœmy medy-
tacje Poezja mistyczna polskiego
baroku z lutni¹ w tle, przygoto-
wane przez pochodz¹cego z Prze-
myœla mistrza lutni Antoniego
Pilcha.

Przez kilka lat w karnawale od-
bywa³y siê tak¿e w podziemiach

Parafialny chór mêski z akompaniatork¹ Ann¹ Hop po jednym
z przedstawieñ o O. MAKARYM DEMESKIM OCD

Koñcowa scena z przedstawienia pt. Chcê widzieæ Boga! – ju¿
z udzia³em ,,doros³ej” œw. Teresy od Jezusa, karmelitanki bosej

rodzinne „bale przebierañców”.
Na zakoñczenie roku jubileuszo-
wego urodzin œw. Teresy od Je-
zusa, dzieci z duszpasterstwa przed-
stawi³y scenki z dzieciñstwa tej
wielkiej œwiêtej, w przedstawie-
niu teatralnym pt. „Chcê widzieæ
Boga”.

W nastêpnych latach w pod-
ziemiach by³ przeprowadzane
prace remontowo-zabezpiecza-
j¹ce. Dlatego niektóre spotkania
odbywa³y siê w Sali Domu Goœ-
cinnego na II piêtrze, np. spotka-
nie autorskie z poet¹ o. Zenonem
Chom¹ OCD i ró¿ne spotkania z mi-
sjonarzami.

Jest nadzieja, ¿e nied³ugo PIW-
NICA DUCHOWA znowu stanie
siê miejscem promieniowania
kultury i duchowoœci.

fot. arch. OCDS
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (IV)

Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

K

�

izito Mihigo, rwandyjski pieœ-
niarz gospel, w pieœni INUMA

(Go³¹b) tak œpiewa³ o Duchu Œwiê-
tym: Jego pierwsze skrzyd³o wyg-
l¹da jak krew, Jego drugie skrzyd³o
jest jak woda (Ibaba ryayo rya
mbere risa n’amaraso, Ibaba ryayo
rya kabiri ni nk’amazi). Pytano go
wtedy: Gdzie ty widzia³eœ takiego

go³êbia, z czerwonym i bia³ym skrzy-
d³em? Kiedy, dziêki zrz¹dzeniu
Opatrznoœci Bo¿ej, przyby³em do
klasztoru przemyskiego, zoba-
czy³em na o³tarzu g³ównym dok³ad-
nie takiego go³êbia, symbol Du-
cha Œwiêtego – wspomina o. Syl-
wester. – Ducha Œwiêtego, któ-
ry jest g³ównym i najwa¿niej-
szym œwiadkiem, sprawc¹ misji.

docierania do ludzi s¹ czêstsze
z nimi spotkania. W ka¿dym
miesi¹cu organizujemy spotkania
z odpowiedzialnymi za wspól-
noty chrzeœcijañskie. Maj¹ one
s³u¿yæ ustawicznemu dokszta³-
caniu religijnemu naszych para-
fian. Byliœmy bowiem œwiado-
mi, ¿e doprowadzenie ich do
chrztu nie mo¿e byæ koñcem
katechizacji. I st¹d ta usta-
wiczna katechizacja we wspól-
notach.

Mówiê w czasie teraŸniejszym,
bo wiem, ¿e to wszystko dalej
tak samo dzia³a. W naszej parafii
Gahunga pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
mieliœmy 86 takich wspólnot. We
wspólnocie by³o od 20–30 rodzin
chrzeœcijañskich. Je¿eli nawraca³y
siê nastêpne rodziny, to po pew-
nym czasie wspólnota by³a dzie-
lona. W Burundi ka¿da wspólno-
ta mia³a swoj¹ kaplicê-dom przez-
naczony na spotkania i modli-

twy. W tym domku spotyka³y
siê ró¿norodne akcje katolickie,
takie jak: Legiony Maryi, grupy
Serca Pana Jezusa, grupy œw. Fran-
ciszka Ksawerego, charyzmatycy,
Dzieci Maryi, grupy Eucharysty-
czne, grupy Szenstackie, grupy
ró¿añca, grupy szkaplerzne. Ten
styl naszej dzia³alnoœci jest konty-
nuowaniem duszpasterstwa prowa-

Uczniowie przed wybudowan¹ przez nas szko³¹ w Nyangwe

Budowa katechumenatu w Gakoro (widoczny herb Karmelu nad wejœciem)

Jezus Chrystus jest Tym, który przy-
szed³ przez wodê i krew, i Ducha, nie
tylko w wodzie, lecz w wodzie i we
krwi. Duch daje œwiadectwo: bo
Duch jest prawd¹ (1 J 5,6). Tak
jak dzia³a³ u pocz¹tków Koœ-
cio³a, tak równie¿ dzisiaj

jest tym, który poprzez misjona-
rzy g³osi Ewangeliê i buduje Koœ-
ció³ w œwiecie.

Dzisiaj chcia³bym, abyœmy
przyjrzeli siê na czym polega
innoœæ pracy w warunkach misyj-
nych. Praca nie polega tylko
na niedzielnych spotkaniach
z ludŸ-mi i g³oszeniu s³owa
Bo¿ego. G³ównym sposo-bem
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dzonego przez Ojców Bia³ych 
w Rwandzie i Burundi. W tym
momencie nale¿a³oby dorzuciæ,
¿e nasza parafia Gahunga le¿a³a
na terenie parafii Rwaza, która pow-
sta³a jako czwarta parafia w Rwan-
dzie. Pierwsz¹ Ojcowie Biali za³o-
¿yli w Sawe, potem w Zaza, w Nyun-
do i Rwaza (16 stycznia 1901 r.).
Wspólne modlitwy tych grup du-
szpasterskich odbywa³y siê w ka¿-

dym miesi¹cu, natomiast przy pa-
rafii – w ka¿d¹ niedzielê. Jako
duszpasterze staraliœmy siê ucze-
stniczyæ w tych modlitwach przy
parafii w niedzielne popo³udnie.
Dla Afrykañczyków Msza Œwiê-
ta by³a idealn¹ okazj¹ do zamani-
festowania swojej religijnoœci. Tam,
gdzie by³o to mo¿liwe, by³a od-
prawiana Msza Œwiêta. W in-
nych miejscach by³a celebracja,
czyli „Msza Œwiêta” prowadzona
przez katechistê. Katechista opu-
szcza³ konsekracjê. W Burundi
we wszystkich kaplicach dojaz-
dowych by³a przechowywana
Eucharystia. Katechiœci mieli pra-
wo udzielania Komunii Œwiêtej.
W Rwandzie katechiœci przycho-
dzili przed celebracj¹ do koœcio³a
g³ównego, aby po zakoñczeniu
celebracji resztê Eucharystii od-
nieœæ. Oprócz katechistów mieliœ-
my kilku laików, którzy w miarê
potrzeby pomagali nam rozda-
waæ Komuniê Œwiêt¹. Zawsze
takie pozwolenia od biskupa otrzy-
mywali bracia i siostry zakonne.

Ka¿da parafia dzieli³a siê na
centralny koœció³ i kaplice doja-

zdowe, w których staraliœmy siê
odprawiaæ Msze Œwiête regular-
nie. Z kolei te „centrale” mia³y
kilka miejsc, które nazywaliœmy
„szkó³kami”, gdzie staraliœmy siê
przynajmniej raz w roku odpra-
wiæ Mszê Œwiêt¹. Do tych szkó-
³ek przychodzili ludzie chorzy
i w podesz³ym wieku, którzy nie
dawali rady dojœæ do bardziej od-
dalonych central. Ka¿de spotka-

nie z wiernymi by³o swoist¹ kate-
chizacj¹. Nie by³a to w polskim ro-
zumieniu homilia. Byliœmy œwia-
domi, ¿e trzeba ludzi ci¹gle for-
mowaæ i ci¹gle im przypominaæ
najwa¿niejsze prawdy wiary.
Takie nauczanie, katecheza, mu-
sia³a trwaæ odpowiedni czas, naj-
czêœciej oko³o 30 min. Temat ta-
kiej katechezy by³ póŸniej roz-
wa¿any w grupach. Po Mszy
Œwiêtej by³a spowiedŸ, aby daæ
ludziom okazjê do pojednania
siê z Bogiem. To jednak nie mo-
g³o trwaæ d³u¿ej ni¿ do nastêp-
nej Mszy Œwiêtej. Miêdzy Msza-
mi by³a celebracja dla ka-
techumenów (nieochrzczo-
nych). Ksi¹dz z takiej centrali
wraca³ zmêczony oko³o godz. 16.
Dojazd do tych miejsc by³ cza-
sem bardzo trudny. A nasze sa-
mochody wyj¹tkowo sfatygowa-
ne. W Burundi jeden z nas
zawsze musia³ iœæ na piechotê,
gdy¿ by³o nas czterech, a mie-
liœmy do dyspozycji tylko dwa
samochody. Uwielbia³em te nie-
dzielne przechadzki. Najbli¿sze
kaplice by³y oddalone o 5 do 8

kilometrów, a najdalsze w naszej
parafii o 27 kilometrów. Doje¿d¿a-
liœmy równie¿ do parafii prowa-
dzonych przez siostry zakonne.
W Rwandzie pomagaliœmy Sio-
strom od Anio³ów, które pra-
cowa³y w parafii Kampanga.
Natomiast w Burundi poma-
galiœmy siostrom Marystkom
w Gakome oraz siostrom Bene-
teresa w Shanga.

W Rwandzie nie wszystkie
dzieci chodzi³y do szko³y. Po-
wodem by³ brak pieniêdzy na
szko³ê lub koniecznoœæ pomaga-
nia rodzicom w zajmowaniu siê
m³odszym rodzeñstwem. Szko-
³a nie by³a droga, ale je¿eli
by³o wiêcej dzieci, rodzice t³u-
maczyli, ¿e nie maj¹ pieniê-
dzy dla wszystkich. Najczêœciej
do szko³y posy³ano ch³opców.
Te dzieci, które nie chodzi³y
do szko³y, przychodzi³y do kate-
chumenatu. Uczy³y siê pisa-
nia, czytania i katechizmu przez
4 lata. Pierwszy rok (abaha-
magarwa) – ogólne wiadomoœci
na temat religii, drugi rok (abe-
mera) – przykazania, trzeci rok
(abategurwa) – poznawanie Koœ-
cio³a, czwarty rok (abazator-
wa) – przygotowanie do Sakra-
mentów. Dzieci te s¹ przypro-
wadzane do katechumenatu przez
wspólnotê chrzeœcijañsk¹, która
bierze za nie odpowiedzialnoœæ,
w przeciwieñstwie do dzieci chrze-
œcijañskich, za które odpowiada-
j¹ rodzice. Ta odpowiedzialnoœæ
polega na towarzyszeniu tym dzie-

Na zboczu wulkanu Muhabura mieliœmy ma³y katechumenat obok szko³y w Nyangwe. Czêste dzia³ania wojenne w tym regionie
sprawia³y du¿e zniszczenia. To dopiero w latach 2004–2005 zmobilizowa³o nas do budowy katechumenatu w Nyangwe, który móg³by
s³u¿yæ równie¿ jako kaplica dla ró¿nych grup chrzeœcijañskich.
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ciom na ró¿nych poziomach ich
edukacji.

Mówiê dzieci, a przecie¿ do
katechumenatu s¹ równie¿ do-
puszczani doroœli. Za nich rów-
nie¿ jest odpowiedzialna wspól-
nota. Je¿eli ktoœ jest chory i nie

przychodzi przez jakiœ czas na
naukê, to usprawiedliwienie
nale¿y do wspólnoty. Równie¿ ta
wspólnota decyduje, czy jego
postêpowanie jest odpowiednie
do roku katechizacji. Ci, którzy
nie mog¹ przychodziæ do katechu-
menatu, ze wzglêdu na chorobê
czy kalectwo, s¹ katechizowani
w domu. Robi¹ to odpowie-
dzialni za grupy Legiony Maryi
lub Serca Pana Jezusa. Nato-
miast zawsze decyzja o przyjê-
ciu Sakramentu nale¿y do pro-
boszcza. Nie ma mowy o tym,
aby dziecko rodziców chrzeœci-
jañskich by³o dopuszczone do
chrztu, je¿eli jego rodzice nie s¹
aktywnymi cz³onkami wspól-
noty. Co mo¿e takich rodziców
blokowaæ? Pójœcie do czarow-
nika, oddawanie czci duchom
zmar³ych czy publiczne zgorsze-
nie. Wtedy ¿¹da siê pokuty pub-
licznej. Zdarza siê, ¿e dzieci

z rodzin chrzeœcijañskich przyjmu-
j¹ sakramenty dopiero wtedy,
gdy dorosn¹, na swoj¹ odpowie-
dzialnoœæ, podobnie jak dzieci
z rodzin pogañskich. W pi¹tej
klasie szko³y podstawowej mo¿-
na poprosiæ o chrzest, a w szó-
stej o bierzmowanie. W Rwan-
dzie jest system 6 klas szko³y
podstawowej, gimnazjum i liceum.

Dziêki Bogu, w naszej parafii
Gahunga, mieliœmy bardzo do-
brze przygotowanych katechi-
stów. Pracowali oni z wielkim od-
daniem. Kiedy przyszliœmy do pa-
rafii Gahunga w kwietniu 1986 r.
w niedzielnej Mszy Œwiêtej uczes-
tniczy³o ok. 150 osób. Pisze
o tym o. Sylwan w swojej ksi¹¿-
ce pt. Posy³am Was. Koœció³ szyb-
ko zacz¹³ siê nape³niaæ, do tego
stopnia, ¿e ju¿ w 1987 r. trzeba
by³o poszerzyæ go w jedn¹ stro-
nê, a w 2000 r. w drug¹ stronê.

Tak wielki wzrost liczby para-
fian zawdziêczamy przede wszyst-
kim katechistom i swoistej sytu-
acji religijnej, która powsta³a po
wojnie 1990–1994, a zw³aszcza
sytuacji, która wtedy zaistnia³a.
Gahunga jest bowiem parafi¹
po³o¿on¹ na zboczach wulkanów.
Prawie w ca³oœci jest zamieszka³a
przez grupê etniczn¹ Hutu. Nowa
w³adza Tutsi zwi¹zana jest bar-
dziej z religijnymi grupami pro-
testanckimi i st¹d wielu upartych
górali z pó³nocy, zwolenników
dawnego prezydenta, pozosta³o

wiernych Koœcio³owi Katolickie-
mu.

Dziœ nowa w³adza próbuje na
wszelki sposób pokazaæ siê jako
stoj¹ca ponad religi¹. M³odym to
imponuje. Starsi s¹ bardziej œwia-
domi niebezpieczeñstw, które
mog¹ za tym staæ. Mnogoœæ sekt
pochodzenia amerykañskiego
nasuwa pytanie: Dok¹d to wszy-
stko zmierza? Mimo tego Koœ-
ció³, œwiadomy swojej misji
w tym kraju, dawnymi metoda-
mi, buduje wspólnotê ludzi wie-
rz¹cych. Buhoro buhoro niko uru-
gendo rwiza (powoli, powoli to jest
prawdziwa droga).

Parafia Gahunga mia³a 3 kap-
lice dojazdowe. Ze wzglêdu na
du¿¹ liczbê chêtnych, którzy pro-
sili o chrzest, mieliœmy szeœæ ka-
techumenatów. Pierwszy rok zaw-
sze by³ najliczniejszy. Z biegiem
czasu, niektórzy wykruszali siê,
ale po jakimœ czasie czêsto wra-

Sakrament ma³¿eñstwa, œwiêcenie obr¹czek

Przyjmowanie anglikanów, sk³adanie
podpisów

Yuvenali i Karioppi. Uparci górale
z pó³nocy
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cali. Powodem tego by³o, ¿e szli
do Ugandy w poszukiwaniu pra-
cy. Uganda bowiem nie jest tak

przeludniona jak pó³nocna czêœæ
Rwandy. Chrzest katechume-
nów zawsze odbywa³ siê w Wiel-
k¹ Sobotê. Dla ludzi doros³ych
by³ on po³¹czony z bierzmowa-
niem i sakramentem ma³¿eñstwa
i pierwsz¹ Komuni¹ Œwiêt¹. Na-
tomiast m³odzie¿ szkolna przyj-
mowa³a sakramenty w czasie
wielkich wakacji. By³o bowiem
wtedy wiêcej czasu na egzamino-
wanie ich, dni rekolekcji, spo-
wiedzi… Dzieci chrzeœcijañskie
by³y chrzczone w ostatni¹ nie-
dzielê miesi¹ca. Natomiast œluby
chrzeœcijan by³y wyznaczane co
trzy miesi¹ce. Wczeœniej by³y
dla nich organizowane nauki
przedœlubne. W praktyce naj-
wiêcej œlubów by³o w styczniu
i w lipcu – po okresie zbiorów. 

Ponadto wielu przechodzi³o do
nas z koœcio³a protestanckiego,
anglikañskiego. Chrzty i przyj-
mowanie tych protestantów to
³¹cznie oko³o 300 osób. Dlate-
go ceremonie Wielkiej Soboty
w Gahunga – po³¹czone z chrztem,
wyznaniem wiary anglikanów,
bierzmowaniem i sakramentem

ma³¿eñstwa – zawsze zaczyna³y
siê w po³udnie, aby móc zakoñ-
czyæ przed zachodem s³oñca.

W koœciele nie ma pr¹du, a przy
granicy z Ugand¹ jest niebez-
piecznie (rebelianci, wojsko).
W wiêkszych parafiach, takich jak
Rwaza, Liturgia Wielkiej Soboty
zaczyna siê nawet o godz. 9.

Aby zakoñczyæ temat kate-
chistów w Gahunga, powinie-
nem wspomnieæ o katechist-

Katechistka Agnes Uwamahoro i o. Bar³omiej Kurzyniec

ce – Agnes Uwamahoro.
By³a ona jedyn¹ kobiet¹ w mê-
skim gronie pozosta³ych. Nie
wiem czy jeszcze uczy. Ale œwie-
tnie uczy³a. Uczone przez ni¹
dzieci nie mia³y problemu z eg-
zaminami. To wszystko sprawia-
³o, ¿e mia³a wielki szacunek na-
wet u mê¿czyzn.

cdn
fot. arch. Biura Misyjnego

Katechistka Agnes Uwamahoro

Gdy Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami
w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi. (Dz.1,8)
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(25)

OBECNOŒÆ MARYI
W DUCHOWEJ DRODZE

CHRZEŒCIJANINA

Teologia duchowoœci jeszcze od czasów patry-
stycznych zna kategoriê trzech okresów ¿ycia

duchowego, tj. okresu oczyszczaj¹cego, oœwiecaj¹cego
i jednocz¹cego, okreœlanych ró¿nymi terminami, jak
np. wyjœcie, pustynia, Jerozolima. Dzisiaj mówi siê ra-
czej o trzech fazach ¿ycia duchowego, tj. o wtajemni-
czeniu chrzeœcijañskim, o dojrza³oœci duchowej i o zjed-
noczeniu mistycznym. Zobaczmy jak przedstawia siê
obecnoœæ Maryi Panny w ka¿dym z nich.

a) wtajemnicze-
nie chrzeœcijañ-
skie: odwo³uje siê
ono do trzech sakra-
mentów, tj. do
chrztu, bierzmo-
wania i Euchary-
stii, zwanych w³aœ-
nie sakramentami
wtajemniczenia,
poniewa¿ wprowa-
dzaj¹ w ¿ycie chrze-
œcijañskie.

Obecnoœæ Maryi
w liturgicznym ob-
rzêdzie chrztu jest
dyskretna: przy-
wo³uje siê Jej imiê
w litanii Œwiêtych
i wspomina siê J¹ w wyznaniu wiary. Je¿eli jed-
nak Chrystus powiedzia³ do Jana oto Matka Twoja
(J 19,27), oznacza to – uczy Pawe³ VI – ¿e Maryja,
nasza Matka, nie jest nieobecna gdy rodzimy siê
do nowego ¿ycia, tj. ¿ycia w ³asce jako dzieci
Bo¿e, co nastêpuje przecie¿ we chrzcie œwiêtym.
Dlatego te¿ w swej adhortacji maryjnej nazwa³
Matkê Bo¿¹ „Dziewic¹ rodz¹c¹” i przypomnia³,
¿e Jej dziewicze macierzyñstwo wobec Chrystusa
„jest typem i wzorem p³odnoœci Dziewicy-Koœ-
cio³a, który sam tak¿e staje siê matk¹, gdy przez
przepowiadanie i chrzest rodzi do nowego i nie-
œmiertelnego ¿ycia synów z Ducha Œwiêtego po-
czêtych i z Boga zrodzonych” (MC 19).

„Zadanie Maryi w tej fazie pocz¹tkowej – pisze
o. De Fiores – polega na pomaganiu ludziom do
nawrócenia siê z ich dawnego postêpowania i ¿y-
cia w grzechu, aby przylgn¹æ do Jezusa Chrystusa.
W rzeczywistoœci Niepokalana Maryja jest anty-
grzechem” (MVS 148). Pomaga Ona pocz¹tkuj¹-
cemu chrzeœcijaninowi ¿yæ ka¿dego dnia w ule-
g³oœci Duchowi Œwiêtemu (bierzmowanie) i uzna-

waæ w Eucharystii rzeczywist¹ obecnoœæ Tego,
który by³ przecie¿ Jej Synem”.

b) dojrza³oœæ duchowa: Duchowoœæ chrzeœ-
cijañska wymaga przejœcia od sytuacji dziecka do
dojrza³oœci, tj. do pog³êbionej znajomoœci tajem-
nic zbawienia i w konsekwencji do upodobnienia
siê do obrazu Chrystusa, do wzrastania w wierze
i mi³oœci (por. 1 Kor 3,1-2. 14,1; 2 Kor 10,15; Kol 1,28;
Ef 3,12).

W tym okresie dojrza³oœci duchowej Maryja
pomaga ka¿demu w podejmowaniu i odpowie-
dzialnym pe³nieniu jego ¿yciowych obowi¹zków.

„Jest to kwestia
powo³aniowa” –
zaznacza De Fio-
res. Matka Bo¿a
jest wzorem odpo-
wiadania Bogu tak
w ca³kowitej dys-
pozycyjnoœci i od-
powiedzialnoœci,
w przezwyciê¿e-
niu w³asnego ego-
izmu, w ofiarnej
i bezinteresownej
s³u¿bie bliŸnim i we
wspólnocie ekle-
zjalnej, poniewa¿
ponad wszystkimi
charyzmatami znaj-
duje siê mi³oœæ
(por. 1 Kor 13,1-3).

Maryja stoj¹ca pod krzy¿em uczy ponadto jak nale-
¿y prze¿ywaæ trudne momenty ¿ycia, nasze krzy-
¿e i nasze cierpienia.

c) zjednoczenie mistyczne: ukoronowa-
niem zaanga¿owanego ¿ycia chrzeœcijañskiego jest
osi¹gniêcie pe³ni komunii z Bogiem, w intymno-
œci serca zamieszka³ego przez Ducha Œwiêtego.
Czêsto temu stanowi zjednoczenia towarzysz¹
szczególne doœwiadczenia, tj. ³aski mistyczne.
I w³aœnie mistycy, opisuj¹c ten proces, wskazuj¹
w Maryi wzór nie tylko ca³kowitej otwartoœci na
przyjêcie s³owa, ale i oblubieñczego zjednoczenia
z Chrystusem. Temat zjednoczenia lub zaœlubin
duchowych jest klasycznym tematem mistyki
chrzeœcijañskiej. Mistyk, tak jak Maryja, „coraz
bardziej upodabnia siê do swego Oblubieñca”
(LG 65), poniewa¿ Ona jest pierwowzorem (typus)
Koœcio³a i ka¿dego chrzeœcijanina, który powinien
dojœæ do „doskona³ego zjednoczenia z Chrystu-
sem” (LG 63).
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MAJ 2021 OTWARTE SPOTKANIA
GRUP DUSZPASTERSKICH

DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW. TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI):

AKCJA KATOLICKA
– ka¿dego 16-go dnia

miesi¹ca po wieczor-
nej Mszy œw.

BRACTWO SZKAPLERZNE
– trzeci¹ sobotê miesi¹ca

o godz. 16:45 (w koœciele).
BRACTWO ŒW. JÓZEFA

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

GRUPA BIBLIJNA
– w poniedzia³ki po wie-

czornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).

KARMELITAÑSKI RUCH EWAN-
GELIZACYJNO-MODLITEWNY
(KREM)

– w poniedzia³ki po Mszy
œw. o godz. 18:00, ado-
racja, modlitwa uwiel-
bienia, dzielenie siê
S³owem Bo¿ym w Sali
Rycerskiej.

MINISTRANCI
– w soboty o 9:00 (w za-

krystii).
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE

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

SCHOLA DZIECIÊCA
– W  K A ¯ D ¥  S O B O T Ê

godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00  (sala chóru)

ŒWIECKI ZAKON KARMELI-
TÓW BOSYCH (OCDS)

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

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

ewentualne ZMIANY
w numerze czerwcowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwanunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

So.

Nd.

Pn.

Œr.

Cz.

Pt.
So.

Nd.

Pt.

Nd.

Nd.

Pn.

Wt.

Œr.
Cz.

Nd.

Pn.

1.

2.

3.

5.

6.

7.
8.

9.

14.

16.

23.

24.

25.

26.
27.

30.

31.

Œw. Józefa rzemieœlnika.
Piewszy  Sobota Miesi¹ca.
5. NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA.
Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny, Królowej Polski,
G³ównej Patronki Pol-
ski (uroczystoœæ)
Œw. Anio³a, prezb. i m.
Rocznica poœw. Bazyliki
Archikatedr. w Przemyœlu.
Œwiêtych Aposto³ów Fi-
lipa i Jakuba (œwiêto).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Œw. Stanis³awa, bpa
i mêczennika, g³ówne-
go Patrona Polski (uro-
czystoœæ).
W 1980 r. † o. Bernard od
MB z Góry Karmel (Smy-
rak). Autor sztuki teatral-
nej o mêczeñskiej œmierci
w 1624 r. o. Makarego De-
meskiego spoczywaj¹ce-
go w naszej krypcie.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
6. NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA.
Œw. Macieja aposto³a (œwiê-
to). Rozpoczyna siê No-
wenna przed Uroczysto-
œci¹ Zes³ania Ducha Œwiê-
tego.
WNIEBOWST¥PIENIE
PAÑSKIE (uroczystoœæ).
NIEDZIELA ZES£A-
NIA DUCHA ŒWIÊ-
TGO (uroczystoœæ).

Najœw. Maryi Panny Mat-
ki Koœcio³a (œwiêto).
Œw. Marii Magdaleny od
S³owa Wcielonego de Pa-
zzi, dz. (NZ).
Œw. Filipa Nereusza, prezb.
Jezusa Chrystusa, Naj-
wy¿szego i Wiecznego
Kap³ana (œwiêto).
NIEDZIELA NAJŒW.
TRÓJCY.
Nawiedzienie Najœw.
Maryi Panny.

KOÑCZY SIÊ OKRES WIELKANOCNY.

MMMMMAJÓWKIAJÓWKIAJÓWKIAJÓWKIAJÓWKI
w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta o godz. 16:30

w dni powszednie o godz. 17:30
Zapraszamy

Zes³anie Ducha Œwiêtego
(mal. El Greco)

Wniebowst¹pienie
naszego Pana Jezusa Chrystusa

Solenizantom obchodz¹cym
w miesi¹cu Maju,

urodziny, imieniny i rocznice
¿yczymy aby dobry Pan Bóg

obdarza³ Ich ³askami
zdrowia, uœmiechu na co dzieñ
oraz pokory w swoim sercu
Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(38)

W FARZE, W KROŒNIE

�

K
rólewskie Wolne Miasto Kro-
sno – le¿¹ce w wid³ach Wi-

s³oka i Lubatówki, od czasów kró-
la Kazimierza Wielkiego (XIV w.)
rozwija siê prê¿nie (m.in. huta
szk³a) i zachwyca swymi zabytka-
mi. Jednym z najstarszych zabyt-
ków architektury jest koœció³ farny,
który mieœci w sobie nieprzebrane
skarby sztuki sakralnej zachêcaj¹ce
do uwielbienia Boga – tak, jak
Maryja – za wielkie dzie³a, których
dokona³ On przez pokolenia rê-
kami wielu wspania³ych, uzdolnio-
nych i bogobojnych ludzi. Do
takich dzie³ nale¿y bez sprzecznie
kaplica Matki Bo¿ej Szkaplerznej
wraz z jej wystrojem, wyposa¿e-
niem i rzadkimi pere³kami sztuki
sakralnej.

KOŒCIÓ£

Koœció³ farny w Kroœnie p.w. Trój-
cy Przenajœwiêtszej (podobnie jak
i parafia) powsta³ – jak siê powsze-
chnie przyjmuje – w roku 1342.
Pocz¹tkowo by³a to œwi¹tynia go-
tycka z prezbiterium o sklepieniu
krzy¿owo-¿ebrowym osadzonym
na kamiennych wspornikach. Dwu-
nawowy halowy korpus œwi¹tyni
nakrywa³o pierwotnie piêæ przêse³
sklepienia wspartych na czterech
filarach miêdzynawowych. Efek-
tem znacznego rozwoju i wzboga-
cenia siê miasta w wieku XV by³y
ustawiczne rozbudowy jego g³ów-
nej œwi¹tyni. W pierwszej po³owie
tego stulecia od pó³nocy zostaj¹
dobudowane kaplice: œw. Anny (przed
1402) i œw. Wojciecha (przed
1448), a od strony po³udniowej:
Bractwa Szkaplerznego (przed
1446) i œœ. Piotra i Paw³a (przed
1512). U schy³ku XV wieku nad-
budowano prezbiterium i za-
sklepiono go nowym, zachowa-
nym do dzisiaj, póŸnogotyckim
sklepieniem sieciowym. Prze³om
wieku XV i XVI przyniós³ powiê-
kszenie zakrystii w kierunku wschod-
nim i jej nadbudowê o pomiesz-
czenie skarbca na piêtrze. Œwi¹-

tyniê przebudowywano i rozbudo-
wywano kilkakrotnie. W sposób
istotny w latach 1638–1646 z ini-
cjatywy i za pieni¹dze miejsco-
wych patrycjuszy pochodzenia
szkockiego, Portiusów. Wnêtrze
koœcio³a przeobra¿ono wówczas
z gotyckiego w manierystyczne.
Sklepienie nawy g³ównej zamie-
niono na kolebkowe z lunetami,
a kaplice boczne na kolebkowo-
-krzy¿owe. Dodano te¿ koœcio³owi
na zewn¹trz wczesnobarokowe
szczyty. Kaplicê œœ. Piotra i Paw³a

przebudowano na nekropoliê rodu
Portiusów.

Wystrój wnêtrza jest jednym
z najlepiej zachowanych i najbo-
gatszych w tej czêœci Polski (Pod-
karpacie). Warto zwróciæ uwagê na:
Grupê Pasji na belce têczowej –
wybitne dzie³o rzeŸby gotyckiej,
wykonane w warsztacie krakow-
skim oko³o 1400 r.; obraz Koro-
nacja Matki Boskiej przez Trójcê Œwiê-
t¹ malowany przez Jakuba Trwa-
³ego na desce ok. 1480 r.; obraz
Adoracja Trójcy Œwiêtej i Matki Bos-
kiej, namalowany przez wene-
ckiego malarza Tomasza Dolabellê;
obraz Adoracja Najœwiêtszego Sak-
ramentu przez przedstawicieli ducho-
wieñstwa i stanów œwieckich, nama-
lowany wed³ug grafiki rytowni-
ka antwerpskiego Antoniego Wie-

rixa; dwadzieœcia kilka obrazów
namalowanych przez polskich ar-
tystów z krêgu Tomasza Dolabel-
li, w tym p³ótna, wyró¿niaj¹ce siê
rodzajowym sarmackim ujêciem,
zwi¹zane z tematyk¹ œmierci: Memen-
to mori, Dzwon Œmierci, Niewiasta za
grzechy potêpiona, Cztery rzeczy osta-
teczne; obrazy: S¹d Ostateczny na
œcianie têczowej, namalowany
wed³ug ryciny flamandczyka Jana
Sadelera, Œw. Jerzy malowany we-
d³ug ryciny Heinricha Ullricha,
rytownika norymberskiego, Zabójstwo
œw. Stanis³awa. Na filarach wewnê-
trznych nawy cykl obrazów z ¿ycia
Chrystusa: Gody w Kanie Galilejskiej,
malowany wed³ug rycin Martina
de Vosa, Chrystus w drodze do Emaus, 
Kuszenie Chrystusa, Cudowny po³ów

ryb, Chrzest Chrystusa w Jordanie –
i wiele innych cennych p³ócien,
rzeŸb i malowide³.

KAPLICA BRACTWA
SZKAPLERZNEGO

Kaplica Matki Bo¿ej Szkaplerz-
nej – wczeœniej zwana niemieck¹
(gdy¿ przeznaczona by³a dla miesz-
czan niemiecko-jêzycznych zamiesz-
kuj¹cych staropolskie Krosno), po-
tem brack¹ (gdy¿ opiekê sprawo-
wali cz³onkowie Bractwa Szkaplerz-
nego) – powsta³a oko³o roku 1446.
W latach 40-tych XVII wieku zo-
sta³a czêœciowo przebudowana, ale
na szczêœcie zachowa³y siê pozo-
sta³oœci polichromii z po³owy XVI w.
(ok. 1541 r.). Polichromia ta mia³a
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charakter kompozycji ca³oœciowej,
wype³niaj¹cej ca³¹ kaplicê – nie-
stety zachowane fragmenty mog¹
daæ tylko wyobra¿enie piêkna
ca³oœci kompozycji. Na pierwszym
filarze przy wejœciu, od strony
zachodniej (chórowej) mamy scenê
odnalezienia przez Maryjê i Józefa
dwunastoletniego Jezusa, naucza-
j¹cego w œwi¹tyni jerozolimskiej.
Poni¿ej – u do³u filara – znajduje
siê przedstawienie œw. Anny Sa-
motrzeciej, zachowane bardzo frag-
mentarycznie, pozbawione interesu-
j¹cych szczegó³ów. Na ³uku arkady
wejœciowej zachowa³a siê dekoracja
malarska o charakterze ornamental-
nym.

O³tarz w kaplicy kryje w sobie
bardzo cenny obraz Matki Bo¿ej
z Dzieci¹tkiem, powsta³y ok. 1500
roku. W roku 1609 w zwi¹zku
z ufundowaniem (przez Bractwo
Szkaplerzne) do kaplicy nowej na-
stawy o³tarzowej, obraz zosta³ prze-
komponowany. Drugie zdecydo-
wanie warte uwagi przedstawienie
maryjne w typie Hodegetrii, znaj-
duj¹ce siê w kaplicy pochodzi z daw-
nego koœció³ka Ducha Œw. datuje
siê na I po³owê XVII w. Kolejny
cenny obraz nazwany od napisu
znajduj¹cego siê w dolnej czêœci
przedstawienia Memento mori (Pa-
miêtaj o œmierci) zosta³ prawdo-
podobnie ufundowany przez ks.
Kaspra Ró¿yckiego – proboszcza
fary w po³owie XVII w. Ten tak
bardzo sugestywny napis znajduje
siê w dolnej czêœci obrazu, pod
p³yt¹ na której spoczywaj¹ rozk³a-
daj¹ce siê zw³oki, naturalistycznie
toczone przez wszechobecne roba-
ctwo. Wokó³ trupa nagromadzone
zosta³y przez artystê malarza sym-
bole ¿ycia doczesnego, do których
nie wolno siê przywi¹zywaæ – ma-
my tu wiêc akcesoria bitewne
(panoplia) wraz z maszeruj¹cym

wojskiem, ró¿ne korony, kapelusz
kardynalski, a nawet tiarê papie-
sk¹; dalej przedmioty codziennego
u¿ytku… w tym równie¿ i paletê
oraz pêdzle malarskie (artysta
zatem ostrzega³ i samego siebie).
Sugestywne powi¹zanie marnoœci
rzeczy doczesnych (otwarta skrzy-
nia) nic nie znacz¹cych na ³o¿u
œmierci, a gro¿¹cych porwaniem
duszy przez szatana znajdziemy
w lewej, œrodkowej partii obrazu,
obok postaci proroka Ezechiela,
który zapowiada³ koniec œwiata
i s¹d ostateczny. Wizja tego ostat-
niego znajduje siê w górnej czêœci
obrazu, gdzie widzimy scenê z Je-
zusem Sêdzi¹ siedz¹cym na ³uku
têczy opieraj¹cym stopy na kuli
ziemskiej oraz przedstawicielami
potêpionych po lewej stronie i zba-
wionych po stronie prawej.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

Wizerunek Matki Boskiej zwanej
tak¿e Szkaplerzn¹ w typie Hodegetrii
Krakowskiej – o rozmiarach pierwot-
nych 101x70 cm (obecnie, po
powiêkszeniu 251x123 cm) – zosta³
namalowany ok. 1500 roku tech-
nik¹ temperow¹ na deskach li-
powych. W XVII wieku obraz
zosta³ powiêkszony przez dodanie
desek po bokach i przed³u¿eniu
gór¹ i do³em. Na skutek kolejnych
konserwacji oryginalna warstwa
malarska zachowa³a siê jedynie na
partiach karnacji, na twarzach
i d³oniach Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka
Jezus. Pozosta³e fragmenty kompo-
zycji upiêkszono wymodelowanymi
w zaprawie kredowej a nastêpnie
pokrytymi z³ot¹ i srebrn¹ foli¹ su-
kienkami. Domalowano tak¿e w gór-
nej czêœci dodanego t³a dwa anio³y,
trzymaj¹ce koronê nad g³ow¹ Ma-
ryi. Grawerowane i z³ocone t³o lase-

Modlitwa Poranna do Matki Bo¿ej Szkaplerznej
B³ogos³awiona Panno Niepokalana, o twarzy ³a-
godnej, œwiat³oœci Karmelu, Królowo Anio³ów, która
okiem osobliwej dobroci patrzysz na ka¿dego, kto
do Ciebie przychodzi i pod p³aszcz Twej macie-
rzyñskiej opieki siê chroni. Szkaplerzem œwiêtym
ochraniaj mnie od zagra¿aj¹cego mi z³a. Od wie-
ków tutaj, w tym miejscu rozdajesz ³aski wszystkim
strapionym, s³abym, chorym, modl¹cym siê do

Ciebie przed tym œwiêtym wizerunkiem. Nie od-
rzucaj mnie zanosz¹cego gor¹ce b³agania, wspomó¿
m¹ s³aboœæ Swoj¹ potêg¹, oœwieæ Sw¹ m¹droœci¹
ciemnoœci mojej duszy, pomna¿aj we mnie wiarê,
nadziejê i mi³oœæ. Nie odstêpuj mnie nigdy w mym
¿yciu, pociesz przy œmierci i przedstaw mnie Trójcy
Przenajœwiêtszej bym móg³ Ciê w niebie wiecznie
chwaliæ. Amen.

rowane jest w kolorze purpuro-
wym. Dokonano przez ten zabieg
zasadniczej zmiany typu ikonogra-
ficznego. Dawny pó³postaciowy
obraz Hodegetrii przekszta³cony

zosta³ w wizerunek Maryi z Dzie-
ci¹tkiem ujêtej niemal do wyso-
koœci kolan. Prawdopodobnie do-
czepiany by³ równie¿ szkaplerz
bracki przy d³oniach Matki Bo¿ej.
Szczególnie zwraca uwagê bogato
zdobione antepedium o³tarzowe

pochodz¹ce z lokalnego warsztatu
kroœnieñskiego, a przedstawiaj¹-
ce – w formie pokolorowanej p³as-
korzeŸby – wrêczenie Szkaplerza
Œwiêtego Szymonowi Stockowi
(angielskiemu karmelicie) i towa-
rzysz¹cej mu zakonnicy, byæ mo¿e
œw. Marii Magdalenie de Pazzi.
Wspomniane antepedium pochodzi
z ok. 1700 r.
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U W A G A !
ZMIENILIŒMY

ADRES STRONY

INTERNETOWEJ:

www.przemysl.karmel.pl

FURTA  CZYNNA :

oprócz SOBÓT,

NIEDZIEL i ŒWI¥T
od poniedzia³ku do czwartku

w godz. 8:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30
w pi¹tek od 8:00 do 13:00

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

***

Skradamy siê przez w³asne serce
Jak przez cudzy ogród

Do miejsca gdzie Go z³o¿ono
Nie ma prostych dróg

Ka¿dy jest zanurzony w Bogu
Przepali nas Jego zmartwychwstanie

Wykona³o siê

Szli do Niego przez wieki
Bior¹c ze soba swe stada
Szli przez pustyniê morze i ob³ok
Powoli – na miarê cz³owieka

Szli z Galilei i Judei
Z Samarii Tyru i Sydonu
Szli z miast których jeszcze nie by³o
I z czasów które kiedyœ nadejd¹

Gdy nadesz³a Jego godzina
I poczu³ ju¿ ca³y ciê¿ar ziemi
Zadr¿a³ boleœnie wszelkim ludzkim lêkiem

A Duch jest Ran¹ i pochodzi z Rany
Gdy Ojca otwiera Synowi
A Syna Ojcu
W bólu i cierpieniu
Na miarê cz³owieka
Jednym
Wezbranym krwi¹
„Pragnê”

***
Daj mi spocz¹æ w Tobie
Panie
Nim zmartwychwstaniesz
Nim zmartwychwstanê

Po³ó¿ jak pieczêæ na Sercu
Nim Serce skona
Przygarnij ranê

Zmieszaj latoroœle z krzewem
W wyborne wino
Za nas przelane

Gody Baranka

Najczystszy przecierpia³ ca³e z³o
I ka¿dej goryczy skosztowa³
W milczeniu zstêpowa³ z mroku w mrok
Jak rana zanurza³ siê w Boga

Obywa³ ciemnoœci w dotyku
O którym nikt nie wie prócz Ojca
Z dna nocy powiód³ nas do œwitu
Kochaj¹c i milcz¹c do koñca

Wezwany z ciemnoœci w spojrzenie
Zbudzony ze œmierci do Chwa³y
A w Sobie unosi stworzenie
Jak owoc dziœ w³aœnie dojrza³y

Baranek zaprasza na gody
Baranek jak gdyby zabity
A szat¹ weseln¹ ten dotyk
W Nim samym i w Ojcu ukryty

Spotkanie

Schyliæ siê w ciszê swojego serca
Jakby w g³êbinê zmartwychwsta³ych ran
I œlady gwoŸdzi dostrzec na rêkach
Wiod¹cych serce gdzieœ w g³¹b i gdzieœ w Dal

OdnaleŸæ w sobie bij¹ce Ÿród³o
Wiedzieæ na pewno, ¿e to jest sam Pan
Na przekór mrokom, naprzeciw z³udom
Sercem bij¹cym gdzieœ w g³¹b i gdzieœ w dal

Galilea

Razem nad brzegiem jeziora
I dawnych dni
Nad brzegiem Tajemnicy
Która wyst¹pi³a z brzegów
A oto teraz daje siê zobaczyæ
Ju¿ trzeci raz od swego

[zmartwychwstania

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. Kar-

melicka 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.

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

S. MAGDALENA OD KRZY¯A OCD (IV)
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

G

Podgl¹danie
WszechŒwiata

dy tylko sprzyjaj¹ warunki pogodowe w sen-
sie astronomicznym – czyli jest nad naszymi

g³owami w nocy rozgwie¿d¿one niebo, a w dzieñ
œwieci na bezchmurnym niebie S³oñce – mo¿na
pokusiæ siê o podgl¹da-
nie Wszechœwiata, tego,
w którym w jako w jed-
nym z ogromnej liczby
uk³adów planetarnych
jest nasz Uk³ad S³onecz-
ny, a jego cz³onkiem jest
nasza Ziemia.

Co jest dostêpne dla
zwyk³ego Kowalskiego
na niebie i jakim sprzê-
tem, oprócz oka, mo¿e
siê pos³u¿yæ?

Specjalnie podkreœ-
lamy, ¿e chodzi nam

o tzw. zwyk³ego Kowal-
skiego, którego zasoby fi-
nansowe nie s¹ zbyt wielkie
i nie mo¿e sobie pozwoliæ
na wyrafinowany sprzêt,
którego teraz jest ogromne
mnóstwo w sklepach sta-
cjonarnych jak i interneto-
wych.

Korzystaj¹c z pierwsze-
go niezbyt co prawda ciep-
³ego wieczoru (23.04.21) –
– wyci¹gnê³am mój sprzêt
i ustawi³am na balkonie,
który jest skierowany na

po³udniowo-zachodni¹ stronê œwiata. Ksiê¿yc znaj-
dowa³ siê ju¿ stosunkowo wysoko na niebie (ale jesz-
cze nie najwy¿ej), wiêc szczególnie w teleskopie by³ spo-
rej wielkoœci. 27. kwietnia br. bêd¹c w pe³ni ukaza³ nam
swoj¹ twarz, ale najciekawiej wygl¹da jednak wów-
czas,, gdy nie jest w pe³ni. Wtedy na linii dziel¹cej
dzieñ od nocy ksiê¿ycowej widoczne s¹ bardzo wyraŸ-
nie kratery. Linia ta nazywa siê terminatorem.

W takich warunkach jak wspomnianego wieczoru,
miêdzy 18:30 a 19:00, Ksiê¿yc œwieci³ na b³êkitnym
niebie. By³by mo¿e nieco lepiej widoczny na
ciemniejszym tle nieba, ale wtedy by³by te¿ mniejszy
(chyba, ¿e zmieni³oby siê okular na daj¹cy wiêksze
powiêkszenie).

Ksiê¿yc jest bardzo wdziêcznym obiektem do pod-
gl¹dania. Podobnie S³oñce – ale w tym przypadku
trzeba zachowaæ nadzwyczajn¹ ostro¿noœæ. Nie wolno

patrzeæ na S³oñce bezpoœrednio przez lunetê, bo
grozi to utrat¹ wzroku. S¹ dwie metody: albo nale¿y
zastosowaæ filtry os³abiaj¹ce promieniowanie s³o-
neczne, albo zamontowaæ za okularem lunety ekran,
na którym po odpowiednim nakierowaniu uka¿e
siê tarcza S³oñca. W tej chwili S³oñce nie wykazuje
specjalnej aktywnoœci – ale kilka plam na jego tarczy
wystêpuje. Obserwacje plam s³onecznych, które m.in.
œwiadcz¹ w³aœnie o jego aktywnoœci (jeœli jest wysoka,
to nawet w naszych szerokoœciach geograficznych,
nie tylko na pó³nocy kraju, pojawi¹ siê zorze polarne)

s¹ bardzo wa¿ne i ma-
j¹ ogromne znaczenie
w poznawaniu gwiazd
podobnych lub takich
samych jak S³oñce.

Najprostsze pod-
gl¹danie Wszechœwiata
jest dostêpne dla ka¿-
dego – bo wystarczy
dobry wzrok. Gdy skie-
rujemy nasze oczy na
rozgwie¿d¿one niebo –
to stwierdzimy, ¿e gwiaz-
dy maj¹ ró¿ne kolo-
ry (niebieski, czerwony,

bia³y, bia³o-pomarañczo-
wy). Nie ma gwiazd zie-
lonych i fioletowych, a to
da siê uzasadniæ procesa-
mi, jakie przebiegaj¹ we
wnêtrzach gwiazd, co jest
Ÿród³em ich œwiecenia. Nie
doœæ na tym, ³atwo jest
zauwa¿yæ, ¿e gwiazdy ró¿-
ni¹ siê jasnoœci¹, co mo¿e
byæ spowodowane trzema
czynnikami: ró¿nic¹ odleg³oœci, wystêpowaniem materii
miêdzygwiazdowej na drodze od gwiazd do nas, i sa-
m¹ wielkoœci¹ gwiazdy i moc¹ jej promieniowania.

Bez ¿adnych instrumentów podgl¹damy meteory
– popularnie nazywanymi spadaj¹cymi gwiazdami.
Do najs³ynniejszych nale¿¹ Perseidy–meteory rozœwiet-
laj¹ce sierpniowe noce w pobli¿u 12 sierpnia. Na tê noc
przypada maksimum liczebnoœci spadaj¹cych gwiazd.

Tu prezentujê mój sprzêt obserwacyjny: niewielki
teleskop o œrednicy 114 mm Ÿwierciad³a i 500 mm
ogniskowej Messier-Bresser i aparat fotograficzny
Olympus oraz moje zdjêcie Ksiê¿yca z wieczoru
23 kwietnia oraz zdjêcie Ksiê¿yca.

Zachêcamy zatem do podgl¹dania Wszechœwiata
na ró¿ne dostêpne sposoby – mo¿na podziwiaæ niebo
z balkonu, o ile nie przeszkadzaj¹ okoliczne domy
czy oœwietlenie, z obszaru dzia³ki lub innego miejsca
poza domem, byle zachowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy
sanitarne.

¯yczymy powodzenia i pogody astronomicznej!
fot. Autorka
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Wigi l ia  œwiê ta  Bo¿ego  Mi ³os i e rdz ia

Konkurs Palm w Niedzielê Palmow¹ w którym uczestniczy³y Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 11 wraz z Rodzicami


