
Nr 7/8 (2021) Str. 1N A  K A R M E L

NR 7/8 (296/7) (ROK XXV)  KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU  LIPIEC/SIERPIEÑ 2021 R.

PRZEMYSKI KARMELNA  KARMEL
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SZKAPLERZ NOŒ

Historia szkaplerza karmelitañ-
skiego siêga XII w. Duchowi sy-
nowie proroka Eliasza prowadzili

¿ycie modlitwy na Górze Kar-
mel w Palestynie. Nazywali siê
Braæmi Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny z Góry Karmel. Z powodu
przeœladowañ przenieœli siê do
Europy. Koœció³ uzna³ ich regu-
³ê ¿ycia i da³ prawny pocz¹tek
Zakonowi Karmelitów, który pro-
mieniowa³ przyk³adem œwiêtoœci
w nowym dla siebie œrodowisku,
ale nie unikn¹³ te¿ okreœlonych
trudnoœci. Wtedy odznaczaj¹cy
siê œwiêtoœci¹ genera³ zakonu, an-

lipca przypada w liturgii Koœcio³a wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzieñ ten
nazywany jest czêsto dniem Matki Bo¿ej Szkaplerznej,

gdy¿ bezpoœrednio wi¹¿e siê z nabo¿eñstwem szkaplerza. 

gielski karmelita œw. Szymon
Stock, zmobilizowa³ swoich braci
i zawierzaj¹c siê Maryi, prosi³ J¹

o pomoc. Jak podaj¹ kroniki, gdy
modli³ siê s³owami antyfony Flos
Carmeli (Kwiecie Karmelu) w nocy
z 15 na 16 lipca 1251 r. ukaza³a mu
siê Maryja w otoczeniu anio³ów
i wskazuj¹c na szkaplerz, powie-
dzia³a: ,,Przyjmij, najmilszy synu,
Szkaplerz twego zakonu jako
znak mego braterstwa, przywilej
dla ciebie i wszystkich karmeli-
tów. Kto w nim umrze, nie zazna
ognia piekielnego. Oto znak zba-
wienia, ratunek w niebezpieczeñ-

Zapraszamy wszystkich do wspólnego przygotowania siê

do Uroczystoœci Matki Bo¿ej z Góry Karmel.
NOWENNA SZKAPLERZNA codziennie o godz. 18.00.

Wczeœniej, o 17.30 GODZINKI ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej.
W niedzielê GODZINKI o 16.30, NOWENNA o godz. 17.00

Karmelici bosi

stwach, przymierze pokoju i wiecz-
nego zobowi¹zania”. Nabo¿eñstwo
szkaplerzne, praktykowane pocz¹t-
kowo tylko we wspólnotach karmeli-
tañskich, bardzo szybko rozpow-
szechni³o siê wœród ludzi œwiec-
kich i duchowieñstwa.

Do nabo¿eñstwa szkaplerz-
nego przywi¹zane s¹ przywileje
uznane przez Koœció³ jako ob-
jawione przez Maryjê:

– nosz¹cym szkaplerz Maryja za-
pewni³a opiekê w trudach i nie-
bezpieczeñstwach ¿ycia zarówno
wzglêdem duszy, jak i cia³a;
– w znaku szkaplerza Maryja
obieca³a szczêœliw¹ œmieræ i za-
chowanie od wiecznego potê-
pienia;
– ka¿dy, kto nosi szkaplerz, jest
z³¹czony z Zakonem Karmeli-
tañskim i ma udzia³ w jego du-
chowych dobrach za ¿ycia i po
œmierci (objêty jest intencjami
Mszy œw., komunii œw., umar-
twieñ, postów, modlitw itp.). 
Z koñcem XV w. do powy¿-

szych ³ask do³¹czono tzw. przywi-
lej sobotni oparty na objawieniu,
jakie mia³ mieæ papie¿ Jan XXII.
Maryja obieca³a przez niego, ¿e
ka¿dy nosz¹cy szkaplerz i zacho-
wuj¹cy czystoœæ wed³ug swego sta-
nu zostanie uwolniony z czyœæca
w pierwsz¹ sobotê po œmierci.

Redakcja 

Przy tym o³tarzu na Karmelu w Przemyœlu kierujemy proœby i podziêkowania
do Matki Bo¿ej Szkaplerznej
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¯yjemy w œwiecie rzeczy ma-
terialnych, które czasem na-

bieraj¹ wartoœci symbolu, mówi¹-
cego ju¿ o rzeczywistoœci g³êbszej,
nierzadko duchowej.  Przyk³adem
takich materialnych rzeczy, które
maj¹ znaczenie symbolu, znaku,
s¹ choæby w codziennym ¿yciu zna-
ki drogowe, które coœ wa¿nego mó-
wi¹ o trasie, jak¹ jedziemy, bia³y
go³¹b jest symbolem pokoju. Czê-
sto – tak¿e na opisanie ¿ycia du-
chowego – u¿ywa siê symboli œwia-
t³a, ognia, wody – tak czyni¹ choæ-
by nasi œwiêci w swoich pismach.
W ¿yciu codziennym mamy te¿
do czynienia z czynnoœciami, któ-
re wyra¿aj¹ i symbolizuj¹ rzeczy
g³êbsze, na przyk³ad: dzielenie siê
posi³kiem bêd¹ce znakiem przy-
jaŸni, obchodzenie rocznicy naro-
dowej, bêd¹ce symbolem to¿samo-
œci... Potrzebujemy znaków i sym-
boli, które by nam pomaga³y zrozu-
mieæ i prze¿ywaæ wydarzenia, obe-
cne i przesz³e, oraz które by nam uœ-
wiadamia³y czym jesteœmy jako
osoby i jako spo³ecznoœci.

Równie¿ sam Jezus Chrystus
jest wielkim darem i znakiem mi-

W tym kontekœcie trzeba te¿
powiedzieæ, ¿e w tradycji i ¿yciu
Koœcio³a mocno ugruntowa³ siê ten
znak wyra¿aj¹cy obecnoœæ i dzia-
³anie Maryi w ekonomii zbawie-
nia, jakim jest szkaplerz karmeli-

tañski, na który zwraca uwagê dzi-
siejsza uroczystoœæ Matki Bo¿ej
z Góry Karmel, albo te¿ Matki
Bo¿ej Szkaplerznej.

Od oko³o siedmiuset szeœædzie-
siêciu lat w powszechnym u¿yciu
jest Szkaplerz Najœwiêtszej Maryi

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Za wszystkich nosz¹cych szkaplerz œwiêty.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O dar przebaczenia w rodzinach skonfliktowanych.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
W intencji zmar³ych misjonarzy naszej prowincji.

Intencje ¯ywego Ró¿añca
l ipiec

Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê, abyœmy w konfliktowych sytuacjach

spo³ecznych, gospodarczych i politycznych byli od-
wa¿nymi i pe³nymi pasji twórcami dialogu i przy-
jaŸni.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O bezpieczny wypoczynek dla dzieci, m³odzie¿y

i rodzin. Oraz o to, by wakacje nie by³y czasem „wolnym
od Pana Boga”.

SZKAPLERZ –
– ZNAK MACIERZYÑSKIEJ MI£OŒCI MARYI

I ZNAK ¯YWEJ WIARY

O. ANDRZEJ
RUSZA£A OCD

³oœci Ojca. Ustanowi³ On Koœció³
tak¿e jako znak i narzêdzie swo-
jej zbawczej mi³oœci. W Euchary-
stii pos³u¿y³ siê znakami wody,
chleba, wina... abyœmy mogli przy-
j¹æ i zrozumieæ rzeczywistoœæ wy¿-

sz¹, któr¹ nie widzimy i nie dotyka-
my. Rzeczywiœcie, w sprawowaniu
Eucharystii i innych sakramentów
symbole wody, oleju, chleba, wina,
w³o¿enia r¹k, na³o¿enia obr¹czek...
wprowadzaj¹ nas w obecnoœæ i nad-
przyrodzone dzia³anie Boga.

Matka Bo¿e Szaplerzna – fot. z: ,,Niedzieli” szczeciñsko-kamieñskiej 31/2002,
Arkadiusz Bednarczyk
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Dziewicy z Góry Karmel. Jest to
znak przyjêty przez Zakon Kar-
melitañski i zatwierdzony przez
Koœció³ jako zewnêtrzny wyraz
Macierzyñskiej Mi³oœci Maryi do
nas, oraz naszego, synowskiego
przyjêcia tej Mi³oœci i jej odw-
zajemnienia.

Materialnie s³owo ,,szkaplerz”
oznacza szatê wierzchni¹, któr¹
mnisi przywdziewali na habit za-
konny w czasie rêcznej pracy.
Z biegiem czasu nabra³ on zna-
czenia symbolicznego: wyra¿a³ on
niesienie codziennego krzy¿a przez
uczniów i naœladowców Pana
Jezusa. W Karmelu szkaplerz sta³
siê wrêcz znakiem w³asnej to¿sa-
moœci i ¿ycia. Zacz¹³ symboli-
zowaæ specjaln¹ wiêŸ Karmelitów
z Maryj¹, Matk¹ Pana Jezusa i Pa-
tronk¹ Zakonu, do czego przyczy-
ni³a siê wielowiekowa tradycja o ma-
ryjnym objawieniu i nadaniu przywi-
lejów tym, którzy ten szkaplerz
nosz¹ i w nim umieraj¹.

Od strony czcicieli Maryi szka-
plerz symbolizowa³ ufnoœæ pok³a-
dan¹ w Jej Macierzyñskiej Mi³oœci
i w Jej skuteczne wstawiennictwo
przed Bogiem w kwestii wiecz-
nego zbawienia. Chrzeœcijanin
przyjmuj¹c szkaplerz wyra¿a³ tym
samym pragnienie naœladowania
Jej stylu ¿ycia i cnót, szczególnie
cnoty czystoœci prze¿ywanej we-
d³ug w³asnego stanu. W ten spo-
sób Szkaplerz przeobrazi³ siê
w znak Maryjny.

W wiekach œrednich wielu chrze-
œcijan chcia³o przy³¹czyæ siê do
Zakonów wówczas powsta³ych:
Franciszkanów, Dominikanów, Au-

gustianów, Karmelitów. Wszystkie
Zakony chcia³y daæ osobom œwie-
ckim znak przynale¿noœci i uczest-
nictwa w swojej duchowoœci i apo-
stolacie. Czêsto znakiem tym by³a
jedna z czêœci habitu zakonnego:
p³aszcz, sznur, czy w³aœnie w Kar-
melu szkaplerz... Zakon Karmeli-

tañski rozpowszechni³ Szkaplerz
w zredukowanej formie w postaci
dwóch kawa³ków br¹zowego suk-
na, noszonych na szyi, a z czasem
równie¿ w postaci medalika szka-
plerznego jako znak przynale¿-
noœci i jako wyraz uczestnictwa
w swojej duchowoœci.

Wychodz¹c z wielowiekowej tra-
dycji Zakonu potwierdzonej przez
autorytet Koœcio³a szkaplerz wy-
ra¿a komuniê z Maryj¹ zobowi¹-
zuj¹c do naœladowania Pana Je-
zusa jak to czyni³a Maryja, dosko-
na³y wzór wszystkich uczniów Chry-
stusa. A wiêc szkaplerz to nie jest
jakiœ amulet, dzia³aj¹cy magicznie
w ¿yciu tych, którzy go nosz¹, lecz
ten pokorny, najzwyklejszy znak
wyra¿a decyzjê tych, którzy go

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O dar prawdziwej wolnoœci dla osób uzale¿nio-

nych.

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

O umocnienie w pos³annictwie g³oszenia S³owa Bo¿ego
dla naszych biskupów i kap³anów.

Intencje ¯ywego Ró¿añca
sierpieñ

Intencja papieska dla wszystkich Ró¿:
Módlmy siê za Koœció³, aby otrzyma³ od Ducha Œwiê-

tego ³askê i si³ê do reformowania siê w œwietle Ewan-
gelii.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O trzeŸwoœæ w rodzinach.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O b³ogos³awieñstwo dla pracuj¹cych w rolnictwie.

nosz¹, aby jak œw. Jan, umi³owany
uczeñ Jezusa, wzi¹æ Maryjê do
siebie, czyli chcieæ bliskiej wiêzi
z T¹, któr¹ Jezus da³ nam za Mat-
kê; oznacza te¿ pragnienie naœla-
dowania Jej wiary, nadziei i mi-
³oœci, Jej pokory i czystoœci, Jej za-
ufania Bogu i pe³nienia Jego woli.
Przyjêcie i noszenie szkaplerza
staje siê decyzj¹ na niejako wejœcie
do szko³y Maryi, która uczy nas:

mmmmm ¿yæ w otwartoœci na dzia³anie
Boga przyjmuj¹c w ¿yciu Je-
go wolê,

mmmmm s³uchaæ S³owa Bo¿ego prze-
kazanego w Piœmie Œwiêtym
i Tradycji Koœcio³a, odkrywaæ
Je w ¿yciu, przyjmowaæ Je
i wprowadzaæ w czyn,

mmmmm nieustannie modliæ siê szuka-
j¹c i odkrywaj¹c Boga obec-
nego we wszystkich okolicz-
noœciach ¿ycia,

mmmmm byæ blisko naszych braci i sióstr
znajduj¹cych siê w potrzebie
i solidaryzowaæ siê z nimi.

Szkaplerz wprowadza tak¿e
w rodzinê Karmelu, wspólnotê bra-
ci i sióstr tworz¹cych Zakon karme-
litañski, i daje udzia³ w ducho-
wych dobrach tej rodziny, ale
równie¿ zobowi¹zuje do ¿ycia we-
d³ug jej charyzmatu, w ramach
w³asnego powo³ania, którym nas
Bóg obdarzy³. Ukazuje te¿ przy-
k³ad Œwiêtych Zakonu Karmeli-
tañskiego, którzy szkaplerz nosili
i w nim siê uœwiêcali. Wyra¿a te¿
ufnoœæ w opiekê Maryi i w Jej wsta-
wiennicz¹ skutecznoœæ w otrzyma-
niu ³aski wiecznego zbawienia
i szybkiego uwolnienia z czyœæca.



Nr 7/8 (2021)Str. 4 N A  K A R M E L

KARMEL PRZEMYSKI – KOŒCIÓ£ STACYJNY ŒW. JÓZEFA

œwiêty Józefie, którego opieka przed tronem Boga
jest tak wspania³a, mocna i natychmiastowa,

powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.
O, œwiêty Józefie, pomó¿ mi przez Twoje potê¿ne wsta-
wiennictwo i wyproœ mi u Twojego Boskiego Syna
wszelkie duchowe b³ogos³awieñstwa, ¿ebym – poddany
Twojej niebiañskiej mocy – móg³ z³o¿yæ moje dziêk-
czynienie i ho³d najbardziej kochaj¹cemu ze wszystkich

hwalebny Józefie Œwiêty, wzo-
rze wszystkich pracuj¹cych,

uproœ mi ³askê bym i ja pracowa³
w duchu pokuty, w celu zadoœæ-
uczynienia za me liczne grzechy:
bym pracowa³ sumiennie raczej
z poczucia obowi¹zku ni¿ dla
swojego upodobania, bym praco-
wa³ z weselem i z wdziêcznoœci¹
dla Boga, upatruj¹c sw¹ chlubê

z³o¿yæ za czas stracony, ze zmarno-
wanych talentów, z opuszczenia
dobrego, z pró¿nej dumy w po-
wodzeniu, tak szkodliwej w dzie-
³ach Bo¿ych. Wszystko dla Jezu-
sa, wszystko przez Maryjê, wszys-
tko na Twój wzór, o Œwiêty Pa-
triarcho Józefie. To bêdzie mo-
im has³em w ¿yciu i przy zgo-
nie. Amen.

w ¿yciu i rozwijaniu przez pracê
darów odebranych od Boga, bym
pracowa³ w porz¹dku, spokojnie,
w miarê moich si³ i cierpliwie,
nie cofaj¹c siê przed znu¿eniem
lub trudnoœciami; bym pracowa³
przede wszystkim w czystej in-
tencji i z zapomnieniem o sobie,
maj¹c nieustannie przed oczyma
œmieræ i rachunek, który muszê

ojców.O, œwiêty Józefie, nigdy nie zmêczê siê kon-
templowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia
Jezus. Nie oœmielê siê zbli¿yæ do Ciebie, kiedy On
spoczywa na Twoim sercu. Uœciskaj Go mocno w mo-
im imieniu, uca³uj Jego drogocenn¹ g³owê i poproœ Go,
by odwzajemni³ ten poca³unek, kiedy bêdê wydawa³
moje ostatnie tchnienie. Œwiêty Józefie, patronie odcho-
dz¹cych dusz, módl siê za mnie. Amen.

MODLITWA DO ŒW. JÓZEFA

M O D L I T WA  PA P I E ¯A  Œ W .  P I U S A  X

C

O,

MODLITWA DO ŒWIÊTEGO JÓZEFA,
ORÊDOWNIKA WE WSZELKICH POTRZEBACH I UCISKACH

hwalebny œwiêty Józefie, Oblu-
bieñcze Maryi, pamiêtaj o nas.

Czuwaj nad nami, najmilszy nasz
Stró¿u. Wspieraj nas w d¹¿eniu
do œwiêtoœci, Mê¿u sprawiedli-
wy. Zaopatruj nasze potrzeby du-
chowe i doczesne, najdro¿szy
Karmicielu Przenajœwiêtszego
Dzieci¹tka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu
zosta³ powierzony najdro¿szy
Skarb nasz, Jezus, weŸ pod swo-
j¹ opiekê i wstawiennictwo spra-
wê, któr¹ Tobie polecam… Niech
jej skutek bêdzie na chwa³ê
Bo¿¹ i na po¿ytek naszych dusz.
Amen.

frag. witra¿a za:hurtpawel.pl

C

Hugo van der Goes – tryptyk ze œw. Józerfem
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Bardzo nas cieszy, i¿ w adoracjê
w³¹czy³a siê tak du¿a iloœæ osób.
Proste bycie przed Jezusem jest
bardziej owocne duchowo ni¿
jakiekolwiek nasze, ludzkie
dzia³anie. A wdziêcznoœæ – cecha
szlachetnego serca – otwiera³a nas
na jeszcze wiêksze ³aski Bo¿ego
mi³osierdzia.

Z Niepokalan¹
przy Sercu Jezusa
Przez wiêkszoœæ adoracji trwa-

liœmy w milczeniu przed Jezu-
sem. Jednak na zakoñczenie w so-
botê, we wspomnienie Niepoka-
lanego Serca Maryi modliliœmy siê
jako wspólnota Koœcio³a, poœród
którego zawsze jest Maryja. Z Ni¹
rozwa¿aliœmy tajemnice ró¿añca,
zaœ poszczególne dziesi¹tki ofiaro-
wywaliœmy za: rodziny, dzieci
i m³odzie¿, starszych, osoby kon-
sekrowane i kap³anów. Czuwanie
prowadzi³y siostry s³u¿ebniczki
starowiejskie, siostry michalitki
oraz karmelici bosi. Chêtnie w³¹-
czy³y siê równie¿ osoby z posz-
czególnych wspólnot parafialnych.
Na koniec czuwania ojciec przeor
Krzysztof Górski ofiarowa³ Sercu
Bo¿emu nas, nasze rodziny i na-
sz¹ parafiê.

Czuwanie zakoñczyliœmy Eucha-
rysti¹, której przewodniczy³ ks.
Józef Trela, odpowiedzialny za
¿ycie konsekrowane w naszej
archidiecezji.

Bo¿e Cia³o
Z powodu pandemii nadal nie

mogliœmy wyruszyæ na ulice Prze-
myœla jako jedna wspólnota wê-
druj¹ca za Jezusem. Procesje
odby³y siê natomiast w poszcze-
gólnych parafiach, choæ równie¿
w „okrojony sposób”. W naszej
parafii zgromadziliœmy siê tego
dnia na sumie o godz. 10.00. Przy
o³tarzu stanêli wszyscy ojcowie
pos³uguj¹cy w naszej œwi¹tyni. Po
Mszy œw. wyruszyliœmy do czte-
rech o³tarzy usytuowanych nieo-
podal koœcio³a, przy ul. Karme-
lickiej. Dwa spoœród o³tarzy przy-
gotowali karmelici bosi, jeden sio-
stry s³u¿ebniczki starowiejskie
i jeden siostry michalitki. Bardzo
ucieszyliœmy siê mo¿liwoœci¹ wyj-
œcia z Jezusem, by duchowo prze-
mierzyæ cztery strony zbola³ego
œwiata, zaprosiliœmy równie¿ Je-
zusa, by przeszed³ b³ogos³awi¹c
nasze ¿ycie, nasze rodziny i nasze
wnêtrza.

Odpust parafialny
Czuwa nad nami Serce Jezusa.

Wierzymy, i¿ w Jego mi³oœci wzra-
stamy, dojrzewamy do kochania
Jego samego oraz tych, których
stawia na naszej drodze. Dlatego

Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca
Jezusa to dzieñ odpustu, ale nade
wszystko wdziêcznoœci. Tego dnia
zgromadziliœmy siê na sumie odpu-
stowej bardzo licznie. Parafianie,
przyjaciele naszego koœcio³a, któ-
rzy przybyli z Przemyœla i okolic
oraz siostry zakonne ró¿nych zgro-
madzeñ szczelnie wype³ni³y wnê-
trze naszej œwi¹tyni. Szczególnym
goœciem by³ ojciec Piotr Jackowski,
prowincja³ Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych oraz siostry zew-
nêtrzne karmelitanki bose, które
koñczy³y kilkudniowy pobyt w na-
szym domu rekolekcyjnym.

Czuwanie
Odpust parafialny tym razem

nie zakoñczy³ siê jak co roku b³o-
gos³awieñstwem na zakoñczenie
Eucharystii. Owszem, b³ogos³a-
wieñstwo otrzymaliœmy, jednak
ojciec prowincja³ dokona³ wysta-
wienia Najœwiêtszego Sakramen-
tu, przed którym trwaliœmy do
wieczora nastêpnego dnia. Ca³¹
noc i ca³y dzieñ trwaliœmy na
dziêkczynieniu za Jego Serce,
które ma dla nas. Za to, ¿e Jezus
kryje nas w sowim Sercu i na
ró¿ne sposoby (których czêsto nie
zauwa¿amy obdarowuje nas).

Miesi¹c Serca Jezusowego obfitowa³ w wa¿ne dla naszej
wspólnoty parafialnej wydarzenia.

CZERWCOWE WYDARZENIA

Jubileusz misyjny
W naszej wspólnocie mieszka o. Syl-

wester Potoczny, który ponad trzydzieœci lat
swojego kap³añskiego ¿ycia poœwiêci³ mi-
sjom w Rwandzie i Burundi. W tym roku
prze¿ywamy 50-lecie misji karmelitañ-
skich w tych krajach. Jako ¿e pierwsza gru-
pa misjonarzy wyruszy³a z Poznania, to
w³aœnie tam rozpoczê³y siê obchody jubi-
leuszowe. Ojciec Sylwester oraz przeor
o. Krzysztof udali siê do Poznania, by wraz
z innymi misjonarzami i prze³o¿onymi po-
dziêkowaæ Panu Bogu za minione 50 lat
oraz za osoby, które pozwoli³y Panu Bogu
siê poprowadziæ na kontynent afrykañski.

W Przemyœlu równie¿ bêdziemy mieli
okazjê podziêkowaæ Panu Bogu za kar-
melitañskie misje i o. Sylwestra. Ale to
w swoim czasie.
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Aby owoc wasz trwa³...
(J 15, 16)

P

B£. EDMUND BOJANOWSKI –
– WRA¯LIWY SAMARYTANIN

(3)

S. KRYSTYNA KASPERCZYK

rzybli¿aj¹c postaæ Edmunda
Bojanowskiego w kolejnym

odcinku spróbujmy zobaczyæ tego
cz³owieka w najbli¿szym mu
œrodowisku, wœród ludzi i spraw
codziennego ¿ycia.

Nierzadko s³yszy siê powie-
dzenie, ¿e syty g³odnego nie zro-
zumie, czy inne temu podobne.
¯ycie pokazuje, ¿e na ludzi naj-
czêœciej patrzy siê przez w³asne
doœwiadczenie. Edmund Bojanow-
ski mia³ inn¹ optykê. Patrzy³ przez
okulary wiary i dos³ownie rozu-
mia³ s³owa Pana Jezusa: cokolwiek
uczyniliœcie jednemu z tych najmniej-
szych, mnieœcie uczynili (Mt 25, 40).
Sam przez swoje dworskie pocho-
dzenie nie doœwiadcza³ braku pod-
stawowych rzeczy w po¿ywieniu
czy ubraniu, ale na widok otacza-
j¹cej go nêdzy zawsze wzrusza³
siê g³êboko. Jak¿e czêsto w Dzien-
niku notuje zdarzenia, w których
widzi namacalne dowody Bo¿ej
Opatrznoœci i Ojcowskiej troski
Boga o swoje dzieci, który zara-
dza ich potrzebom, ale równie¿ sam
Edmund nie przechodzi³ nigdy
obojêtnie obok ludzkiej biedy.

O jego wra¿liwoœci œwiadcz¹
konkretne czyny: Pod dat¹ 23 ma-
ja 1855 zapisa³: Id¹c do Instytutu
spotka³em na œcie¿ce zemdla³¹ pani¹ K.,
która wracaj¹c z koœcio³a nagle za-
s³ab³a. Serdecznie by³o mi jej ¿al.
OrzeŸwiwszy j¹ nieco odprowadzi³em
j¹ do samego domu, a innym ra-
zem: Rano zes³a³ mi Pan Bóg ubo-
giego podró¿nego ch³opaczka. Wi-
daæ bardzo nieszczêœliwego. Da³em
mu spodnie, kamizelkê, koszulê i 1 z³p,
bo jego dola tu³ania wœród takiej
zamieci do ¿ywego mnie przejê³a.
(13.XI.1854). Takie gesty wra¿li-
woœci to niemal codziennoœæ Bo-
janowskiego. Ze swojego bardzo
szczuplej¹cego maj¹tku zawsze

umia³ wydobyæ coœ na wsparcie
potrzebuj¹cych, a kiedy zdarzy³o
mu siê w pierwszym odruchu nie
udzieliæ pomocy, delikatne sumie-
nie wnet budzi³o w nim smutek
i ¿al z powodu pominiêcia okazji.
Œwiadczy o tym chocia¿by taki za-

pis: Mi³e w drodze ku Podrzeczu
mia³em zdarzenie. Spotkaliœmy babkê
(starsz¹ kobietê) id¹c¹ po ja³mu¿nê.
Prosz¹c o ja³mu¿nê narzeka³a coœ
o zgubionym chlebie, ale tego nie zro-
zumia³em i zajêty rozmow¹ z ksiê¿-
mi nie da³em jej ja³mu¿ny, bo mia-
³em tylko kilka srebrników przy sobie.
Srebrnik wydawa³ mi siê datkiem za
du¿ym, wiêc opuœci³em sposobnoœæ
wsparcia staruszki. Bóg przecie¿ poz-
woli³ mi powetowaæ w czym innym.
O kilkaset kroków odszed³szy spostrze-
g³em na drodze kawa³ek chleba le¿¹-
cy. Podnios³em i pobieg³em za babk¹
i oprócz chleba znalezionego da³em jej
srebrnika, którego przed chwil¹ daæ
¿a³owa³. Radoœæ babki i jej g³oœne b³o-
gos³awieñstwa ile¿ by³y wiêcej warte
ni¿ ten srebrnik i pos³uga. Jest to oko-
licznoœæ drobna, ale w rachunku su-
mienia wa¿na, a takim rachunkiem
jest dziennik, który dla siebie, nie dla
kogo piszê (12.X. 1854). A jednak dla
wielu z nas ten przyk³ad mo¿e siê
przydaæ, bo droga do œwiêtoœci sk³a-
da siê z takich, czasem bardzo pro-
zaicznych przypadków, na które
i nam mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie
zwracamy uwagi. Œw. Jan od Krzy¿a
mówi³, ¿e pod koniec ¿ycia bêdziemy
s¹dzeni z mi³oœci, i wtedy pewnie
wiele podobnych sytuacji z nasze-

go ¿ycia nam siê przypomni. Bo-
janowski prze¿ywa³ te¿ rozterki
w sytuacji, kiedy nie móg³ pomóc;
po odwiedzinach chorego przyja-
ciela zapisa³: By³em na chwilê u Lud-
wika. Jego smutne po³o¿enie rozdzie-
ra mi serce tym dotkliwiej, ¿e mu w po-
moc przyjœæ nie mogê. (4. XII).

Na pewno dzisiejsze warunki
¿ycia bardzo odbiegaj¹ od tam-
tych i potrzeby ludzi maj¹ za-
pewne inny wymiar, ale przecie¿

nie brakuje nawet w naszym naj-
bli¿szym œrodowisku takich, któ-
rzy oczekuj¹ na nasz¹ wieloraka
pomoc. Mo¿e ich nawet nie dostrze-
gamy, dlatego potrzebni nam s¹
œwiêci, by budziæ w nas chrzeœci-
jañsk¹ wra¿liwoœæ. Biednych zawsze
macie u siebie (J 12,8).

Edmund Bojanowski dostrzega³
nie tylko braki materialne i ludzkie
potrzeby. Nie mniej ni¿ na nêdzê ma-
terialn¹ wra¿liwy by³ równie¿ na
zagro¿enia natury duchowej i mo-
ralnej. Jak¿e wielkim problemem
ówczesnego spo³eczeñstwa by³y
karczmy i rozpijanie narodu, brak
szkó³ i odpowiedniego wychowania
dzieci. Myœli o tym nie dawa³y Bo-
janowskiemu spokoju. Mog³oby siê
wydawaæ, ¿e przeszkody s¹ nie do
pokonania. On nie za³ama³ r¹k.
W bliskim kontakcie z Panem Bo-
giem na modlitwie szuka³ natchnie-
nia i pomocy ze strony nieba. A ta
pomoc jest niezawodna. Potrzebo-
wa³ tak¿e pomocy ze strony ludzi.
Poœród takich rozmyœlañ coraz bar-
dziej dojrzewa³a w nim myœl o za-
k³adaniu wiejskich ochronek dla
dzieci. Potrzebowa³ oddanych temu
dzie³u pomocników. Gdzie ich szu-
kaæ? – O tym w nastêpnym odcin-
ku – ju¿ po wakacjach.       cdn.
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LIPIEC/SIERPIEÑ 2021
DODATEK DLA DZIECI

Wystawê przygotowa³a, wraz z Rodzicami i Dzieæmi, s. Dorota–Michalitka
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KARMEL W PRZEMYŒLU OD 1620 R.(II)

Od 1948 roku w³adza komuni-
styczna systematycznie czyni³a
starania by pozbawiæ karmelitów
ich w³asnoœci. Znów interwe-
niowa³ kardyna³ A. Sapieha,  pot-
wierdzaj¹c ich prawo do posia-
dania i zajmowania budynków
– ustnie – 9.01.1948 r.
1951 r. proœba Karmelitów
o zgodê do konserwatora zby-
tków na remont pomieszczeñ
klasztornych. Jednoczeœnie Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej wskazuje zburzenie
kopu³y na koœciele (dobudo-
wanej przez grekokatolików)
oraz usuniêcie ikonostasu. Na-
stêpnie wstrzymuje wszelkie
ewent. prace remontowe w klasz-
torze w Przemyœlu pismem z dnia
12.11.1951 r.
26.03.1952 roku – orzeczenie
PWRN w Rzeszowie og³oszono
przejêcie na rzecz SKARBU
PAÑSTWA koœcio³a i klasztoru
o. Karmelitów w Przemyœlu.
Wszelkie interwencje w tej
sprawie zakoñczy³y siê fias-
kiem… 11.07.1952 r. PWRN
nakazuje opró¿nienie budyn-
ków koœcio³a i klasztoru. Klasz-
tor i koœció³ opró¿niono pod-
stêpnie, noc¹ o godz. 1.30 wszyst-
kich zakonników przewieziono
ciê¿arówka do Pilzna. W tym
czasie w koœciele stale modli³y
siê „…siostry zakonne – pe³ni³y
dy¿ury a budynki by³y pilnie
strze¿one przez elementy klery-
kalne” – jak czytamy w notatce
z meldunku Urzêdu Bezpie-
czeñstwa.
W styczniu 1955 roku Ojciec
Bogus³aw PE£KA – Prokurator
polskiej prowincji zakonu ojców
Karmelitów Bosych pisze list do
ministra ds. wyznañ Jana IZY-
DORCZYKA – W SPRAWIE
ZWROTU KOŒCIO£A
I KLASZTORU.
O. Bogus³aw osobiœcie zna³

premiera Polski Józefa Cyran-
kiewicza z czasów wspólnego po-
bytu w jednej celi w obozie kon-
centracyjnym w Mauthausen.

Jednoczeœnie strona ukraiñska
na bazie szeroko zakrojonych dzia-
³añ o tworzenie w Polsce sieci szkó³
ukraiñskich i pozwolenia na dzia-
³alnoœæ spo³eczno-kulturaln¹ daje
t³o dla grekokatolików w Przemy-
œlu o ponowne roszczenia w spra-

wie odzyskania koœcio³a i klasztoru
karmelitów;

Wrzesieñ 1956 – do Prezydium
MRN oraz do Urzêdu ds. Wy-
znañ mieszkañcy narodowoœci
ukraiñskiej wys³ali list, w któ-
rym informuj¹ o uchwale Ukra-
iñskiego Towarzystwa Spo³ecz-
no-Kulturalnego o podjêciu
dzia³añ na rzecz otwarcia szko³y
ukraiñskiej w Przemyœlu oraz
cerkwi w koœciele karmelitów.
Grudzieñ 1956 r. do Przemyœla
wróci³ ukrywaj¹cy siê w Krako-
wie u kamedu³ów o. Bazyli Hry-
nyk, który 12 grudnia tak¿e
napisa³ proœbê do Urzêdu ds.
Wyznañ o zwrot cerkwi. Jed-
noczeœnie informowa³, ¿e wzno-
wi³ nabo¿eñstwa w Przemyœlu
i uwa¿a siê za proboszcza kate-
dry greckokatolickiej, oraz, ¿e
pierwsze nabo¿eñstwo odprawi³
ju¿ 7 stycznia w cerkwi na B³o-
niach…

Kierownik Urzêdu ds. Wyznañ
WRN w Rzeszowie – po zba-
daniu sprawy stwierdzi³, ¿e wszy-
stkie te dzia³ania s¹ inspirowane
poczynaniami ksiê¿y Bazylego
i Krupy, ¿e brak jest ze strony
ukraiñskiej osób zainteresowa-

nych utworzeniem cerkwi, a na
naukê religii zapisa³o siê ledwie
15–20 dzieci.
Biskup Przemyski napisa³ w sty-
czniu 1957 roku do Prymasa Pol-
ski, ¿e „…placówka ta to fun-
dacja Polaka dla Polaków i nie
mo¿na teraz jej przekazywaæ Ru-
sinom. Dla nich wystarczy cerkiew
przy Mariackiej oraz ju¿ u¿ytko-
wana cerkiew Bazylianów na
Zasaniu”.
Na to strona ukraiñska zmobili-

zowa³a siê i zaczê³a zbieraæ pod-
pisy pod proœb¹ o otworzenie cer-
kwi prawos³awnej. Nawet ks.
Krupa deklarowa³ chêæ przejœcia
na wyznanie prawos³awne.

31.05.1958 roku na polecenie
ks. Prymasa Stefana Wyszyñ-
skiego i bpa Przemyskiego oj-
ciec Bogus³aw [WoŸnicki] otrzy-
ma³ akt mianowania go na Rek-
tora Koœcio³a pokarmelitañ-
skiego. Karmelici dostali tylko

dokoñczenie z n-ru 295

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Wygl¹d (fasada, schody
wejœciowe, klasztor)
koœcio³a Karmelitów
bosych do ok. 3 æw.
XX w. (kopu³a rozebrana
w po³. lat 90-tych)
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budynek koœcio³a – w zabudo-
waniach klasztornych zlokalizo-
wana by³a najpierw szko³a dla
felczerów, potem bursa dla szko-
³y laborantek medycznych.
A zakonnicy mieszkali w tym
czasie w magazynie obok zakry-
stii…
Ludzie wtedy bardzo licznie

przychodzili na msze. A 31 lipca
1959 roku Przewodnicz¹cy MRN
Emil Prusek ponownie próbowa³
zamkn¹æ koœció³. Uzasadnia³ to
pracami konserwatorskimi w klasz-
torze i w koœciele. W tym czasie
na Karmelu by³o dwóch Ojców
i oraz jeden brat [Brokard] kar-
melita. Ojciec Bogus³aw Pe³ka
WoŸnicki ponownie napisa³ list do
Premiera Cyrankiewicza z proœb¹
o pomoc. Wsparcie przychodzi
tak¿e od prowincja³a Zakonu Kar-
melitów Bosych, który w liœcie do
Prezydenta m. Przemyœla pisa³, ¿e
„…Karmelici nie mog¹ odkupiæ obu
budynków od SKARBU PAÑSTWA,
bo przecie¿ one s¹ ich prawowit¹
w³asnoœci¹…”.

Ostatecznie 15 listopada
1990 roku w Warszawie na
posiedzeniu Komisji maj¹-
tkowej uznano wniosek za-
konników za w pe³ni uza-
sadniony.
Nieprzychylny sprawie karmeli-
tów by³ nuncjusz apostolski
Józef Kowalczyk, który oficjal-
nie nazywa³ budynki przemy-
skiego Karmelu katedr¹ grecko-
katolick¹ i nakaza³ je zwróciæ
przed wizyt¹ Papie¿a Ja-
na Paw³a II w Przemyœlu
(2.06.1991 r.) Wskaza³, ¿e kar-
melici tylko administrowali tym
koœcio³em.

Ze wzglêdu na RODO czyli
ze wzglêdu na ochronê danych
osób, które bra³y udzia³ w obro-
nie przemyskiego koœcio³a Kar-
melitów Bosych, a które ¿yj¹
i s¹ nadal bardzo aktywne
w naszej spo³ecznoœci – póŸ-
niejsze wydarzenia przedstawiê
w ogromnym skrócie i bez wska-
zywania nazwisk.

Na pocz¹tku lutego 1991 r.
Episkopat odda³ na 5 lat koœció³
Karmelitów Bosych pw. Œw.
Teresy na katedrê obrz¹dku grecko-

katolickiego. Przez ten czas Ukra-
iñcy mieli wybudowaæ sobie
w³asn¹, now¹ katedrê. Czêœæ miesz-
kañców Przemyœla zaprotestowa³a
przeciwko takiemu rozwi¹zaniu.
Najpierw zaczê³y siê pikiety pod
pa³acem Arcybiskupa Ignacego
Tokarczuka, a wkrótce potem za-
czêto okupacyjny protest pod
koœcio³em Ojców Karmelitów Bo-

sych. Atmosfera w mieœcie w tym
czasie z dnia na dzieñ stawa³a siê
coraz trudniejsza, bo trudna przesz-
³oœæ wojenna i powojenna oraz
wspólne zamieszkiwanie terenów
pogranicza nie sprzyja³o klimatowi
zabliŸniania siê ran, a co rusz ro-
dzi³o wci¹¿ nowe niepokoje i wrêcz
antagonizmy, czego dowodem by-
³y mury pokryte dramatycznymi
napisami. Wydarzenia z dnia na
dzieñ prowadzi³y do wzrostu obu-
rzenia wœród mieszkañców Prze-
myœla. Pod koœcio³em rozpocz¹³ siê
protest grupy mieszkañców, którzy
od 4 kwietnia stale przebywali
tam, zmieniaj¹c siê co kilka go-
dzin, modl¹c siê i œpiewaj¹c pieœni.
Zosta³ powo³any Spo³eczny Komi-
tet Obrony Polskiego Koœcio³a
Karmelitów w Przemyœlu, którego
przewodnicz¹cym zosta³ wybrany
Stanis³aw ¯ó³kiewicz. W jego sk³ad
wchodzi³a  grupa 33 osób w tym:
prawnik (1), historycy (2), ekono-
miœci (3), lekarze (2), in¿yniero-
wie (3) – w tym jeden z tytu³em
doktora. W klasztorze i koœciele
zamknê³a siê grupa ok. 20 mê¿-

czyzn. Na drzwiach zamkniêtego
koœcio³a widnia³a czarna plansza
z napisem  „ZAMKNIÊTE DNI
SKUPIENIA DLA MÊ¯CZYZN
W OBRONIE POLSKIEGO
KOŒCIO£A KARMELITÓW”.
Te dni skupienia zwane te¿ „oku-
pacj¹” trwa³y od 4 kwietnia do
1 czerwca1991 roku. W tym czasie
s³ane by³y listy min. do Ojca Œwiê-

tego, do ¿yj¹cych za granic¹ po-
tomków fundatora z rodu Krasi-
ckich z proœb¹ o pomoc w obro-
nie prawa karmelitów do ich w³as-
noœci. Przebywaj¹cy w tym czasie
w koœciele zakonnicy nie odbierali
jakiejkolwiek informacji z zewn¹trz
i z nikim te¿ siê nie kontaktowali.
Codziennie by³y odprawiane na Kar-
melu trzy msze œwiête, s³yszane
przez g³oœnik przez trwaj¹cych na
proteœcie Przemyœlan. Stale pod
bram¹ przebywa³a grupa oko³o
20 osób, która nawet w nocy nie
ustawa³a w modlitwie, grzej¹c siê
w czasie ch³odu przy stale pal¹cym
siê koksiaku.

Sytuacja stawa³a siê coraz bar-
dziej napiêta – z jednej strony na-
ciski w³adz i stronnictw politycz-
nych, nawo³uj¹cych do zakoñcze-
nia protestu i przekazania koœcio³a
grekokatolikom, jak te¿ czêsto
pochodz¹ce z ró¿nych œrodowisk
nieprawdziwe zarzuty pod adre-
sem obroñców Karmelu,  kierowa-
nia siê niskimi pobudkami pry-
waty i egoizmu – zaœ z drugiej

l

l
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Msza œw. Dziêkczynna
za pos³ugê przez 75 lat

od powrotu Karmelu do Przemyœla (w 1946 r.)

i za œp. naszych

Duchownych, Parafian i Sympatyków

oraz dzia³aj¹cych w naszym koœciele

bêdzie sprawowana 15 paŸdziernika 2021 r.

o godz. 18:00
zapraszamy

strony coraz wiêksze poczucie osa-
motnienia obroñców Karmelu
i niemo¿noœci rozwi¹zania narasta-
j¹cego problemu na gruncie histo-
rycznego prawa w³asnoœci oraz
obrony polskich narodowych œwiê-
toœci, za które czuli siê odpowie-
dzialni, jako wierni Koœcio³a Ka-
tolickiego.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê
wizyt¹ w Przemyœlu Ojca Œwiêtego
sprawa sta³a siê faktem szeroko
komentowanym medialnie w kra-
ju i za granic¹, co nie pomaga³o
w zakoñczeniu problemu a wrêcz
go podsyca³o.

Pomog³a m¹droœæ Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, którego wizyta
w Przemyœlu przypadaj¹ca na
2 czerwca 1991 roku i zaplanowa-

ne Jego spotkanie ze spo³eczno-
œci¹ ukraiñsk¹ mia³o siê odbyæ na
Karmelu. Otó¿ w swej m¹droœci
Papie¿ og³osi³, ¿e z powodu trwa-
j¹cych nieustaj¹co protestów spo-
³ecznoœci polskiej pod Karmelem
spotka siê ze wspólnot¹ ukraiñsk¹
w koœciele garnizonowym pod wez-
waniem Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, gdzie ju¿ od 1957 r. odby-
wa³y siê msze w obrz¹dku grecko-
katolickim. Koœció³ garnizonowy
zosta³ oddany Papie¿owi do dyspo-
zycji decyzj¹ arcybiskupa Ignacego
Tokarczuka jako dar diecezji i ca-
³ego Koœcio³a obrz¹dku ³aciñskie-
go. Dnia 2 czerwca 1991 r. Papie¿
przyzna³ go grekokatolikom na
wieczyst¹ w³asnoœæ.

Ojciec Œwiêty powiedzia³ wtedy,
¿e przekazuje go zamiast koœcio³a,

który mia³ byæ zbudowany w cza-
sie 5 lat i koœció³ ten ustanawia
katedr¹ diecezji i biskupa grecko-
katolickiego. Decyzj¹ t¹ wskaza³
na potrzebê zachowania dystansu
do dawnych sporów, pretensji i wza-
jemnej nieufnoœci.

Dziœ, po dok³adnie trzydziestu
latach, które up³ynê³y od tych pa-
miêtnych dramatycznych wydarzeñ
doceniamy przenikliwoœæ i dale-
kowzrocznoœæ wywa¿onej decy-
zji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
W pokoju i w spokoju modlimy
siê w swoich œwi¹tyniach i kate-
drach, wyznaj¹c wiarê w Boga i ufa-
j¹c Jego Mi³osierdziu.

Dziêki odwadze i determinacji
obroñców przemyskiego Karmelu
wola fundatora Marcina hr. Krasi-
ckiego z Siecina z 1631 roku wy-
pe³ni³a siê i Zakon Karmelitów
Bosych wci¹¿ pe³ni pos³ugê na
przemyskim Karmelu. Pamiêtajmy
w naszych modlitwach o tych lu-
dziach, którzy nie licz¹c siê z kon-
sekwencjami swojego oporu stanêli
w obronie przemyskiego koœcio³a
i [klasztoru] Ojców Karmelitów
Bosych, zachowuj¹c jego polskoœæ
dla nastêpnych pokoleñ.

           Anna Potocka
    prezes POAK

fot. www.karmel.przemysl.pl

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 prze-

myskiego Karmelu” aut. St. ¯ó³kiewicza
w tyg. ,,Pogranicze”.
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dniach od 7–12 czer-
wca 2021 r. w Domu

Goœcinnym Ojców Karmeli-
tów Bosych w Przemyœlu
odby³ siê zjazd formacyjny
Sióstr Zewnêtrznych Federa-
cji Ducha Œwiêtego Klasztorów
Karmelitanek Bosych.

By³yœmy z niezapomnian¹
¿yczliwoœci¹ przyjête w Klaszto-
rze Ojców Karmelitów Bosych
w Przemyœlu. O. Przeor Krzysztof
Górski zatroszczy³ siê z ojcowsk¹
mi³oœci¹ o wszystkie nasze po-
trzeby.

Na zjazd przyjecha³a równie¿
Przewodnicz¹ca Federacji Matka
Teresa od Dzieci¹tka Jezus i Najœ-
wiêtszego Oblicza z Czêstochowy
i Siostra Cecylia od Niepokalanego
Serca Maryi z Krakowa – Forma-
torka Federacji. Pod Ich troskli-
wym spojrzeniem odbywa³y siê
nasze spotkania, na których poz-
nawa³yœmy siebie wzajemnie,

ZJAZD FORMACYJNY SIÓSTR ZEWNÊTRZNYCH
FEDERACJI DUCHA ŒWIÊTEGO

KLASZTORÓW KARMELITANEK BOSYCH

dzieli³yœmy siê pe³nionymi obo-
wi¹zkami i wspólnie odkrywa-
³yœmy piêkno naszego powo³ania.
W rodzinnym klimacie, pe³nym
¿yczliwoœci i wzajemnego otwarcia
pochyla³yœmy siê nad blaskami
i cieniami naszej codziennej po-
s³ugi, szukaj¹c tego, co ³¹czy

i prowadzi do jednoœci. Ws³u-
chiwa³yœmy siê równie¿ w cenny
g³os naszych Wspó³sióstr z Ukra-
iny, Czech i S³owacji.

Wys³ucha³yœmy tak¿e wy-
k³adów, odby³yœmy pielgrzym-
kê do Kalwarii Pac³awskiej,
gdzie nawiedzi³yœmy grób S³ugi
Bo¿ego br. Wenantego Kata-
rzyñca.

Odwiedzi³yœmy równie¿ nasze
Siostry w Przemyœlu, które bar-
dzo serdecznie nas przyjê³y
i ugoœci³y.

Na nowo sta³y siê nam bliskie
s³owa naszej Siostry w powo³aniu

œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
„W Sercu Koœcio³a – Mej Matki
bêdê MI£OŒCI¥”. Tak¿e s³owa
Wielkiego Prymasa Tysi¹clecia,
kard. Stefana Wyszyñskiego, na
którego beatyfikacjê oczekujemy:
„Tylko Or³y szybuj¹ nad grani¹, /
Tylko Or³om nie straszna jest

przepaœæ. / Wolne ptaki wysoko
lataj¹, / ju¿ za chwilê wylecimy
z gniazda.” – sta³y siê naszym
HYMNEM.

Dziêkujemy O. Przeorowi i ca-
³ej przemyskiej Wspólnocie za
goœcinnoœæ i bratersk¹ ¿yczliwoœæ.
Zabra³yœmy do naszych serc wszys-
tkich Was (i tych, którzy tworz¹
Wspólnotê Parafialn¹). Obiecuje-
my gor¹c¹ modlitwê w Waszych
intencjach.

Siostry Zewnêtrzne
Federacji Ducha Œwiêtego

Klasztorów Karmelitanek Bosych

W
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W 1997 r. grupa p¹tników z Kar-
melu liczy³a 200 osób (w drodze
powrotnej 250!) wœród których
byli tak¿e ¿o³nierze 14 Brygady
Pancernej z Przemyœla wraz z ksiê-
dzem kapelanem. W Nr 9/97 do
istniej¹cej od roku gazetki Na
Karmel jeden z pielgrzymów na-
pisa³: [...] Tegoroczna pielgrzymka
mia³a szczególny charakter – by³a to
ju¿ pi¹ta, jubileuszowa pielgrzymka,
wyruszaj¹ca z naszej parafii, której
– jak zawsze przewodzi³ o. Jan
Ewangelista. Odbywa³a siê ona pod
has³em: MODLITWA I OFIARA
JEST MOJ¥ SI£¥ (Œw. Teresa od
Dzieci¹tka Jezus) i mia³a dziêkczynno-
-pokutny charakter. By³a ona niejako
uwieñczeniem czterech wczeœniejszych
pielgrzymek. Owocem zanoszonych przez
nas modlitw i próœb, w poprzednich
latach, by³ zakaz sprzeda¿y alkoholu
w czasie trwania Odpustu na terenie
Kalwarii. Byæ mo¿e przez to ogólna
liczba p¹tników by³a mniejsza w po-
równaniu do ubieg³ych lat, st¹d same
uroczystoœci mia³y bardziej religijny,
spokojny charakter, mniej by³o zgie³ku,
ha³asu, a wiêcej modlitwy, skupienia,

refleksji, rozwa¿añ… Dziêki temu,
naszej pielgrzymce dopiero po raz pier-
wszy uda³o siê przejœæ przez wszystkie
stacje Dró¿ek Matki Bo¿ej i Pana
Jezusa, co w poprzednich latach unie-
mo¿liwia³ m.in. panuj¹cy na ich tra-
sie harmider, ha³as i handel. […]

Has³em kolejnej pielgrzymki
z 1998 r. by³o: Duchu Œwiêty wo³am,
przyjdŸ, Duchu Œwiêty, prowadŸ nas.

W sierpniu 1999 r. – jak na-
pisa³a jedna z p¹tniczek w gaze-
tce Na Karmel (Nr 9/99) –
uczestniczy³o w pielgrzymce z Kar-
melu 500 osób (w tym ¿o³nierze)
pod duchowym przewodnictwem
o. Jana Ewangelisty. […] W dro-
dze modliliœmy siê wspólnie o spe³-
nienie próœb, w intencji których ka¿dy
z nas ofiarowa³ swój trud. Dziêko-
waliœmy równie¿ Matce Bo¿ej za
otrzymane w latach ubieg³ych ³aski.
Celem pielgrzymki by³o ponadto
odnalezienie prostej, bezpiecznej i pew-
nej drogi do szczêœcia wiecznego, jak¹
jest pokuta, czyli odrzucenie i zaprze-
stanie czynienia z³a, poznawanie Bo-
ga, zawierzeniu Mu mi³oœci i gor¹cej

Zdarzy³o siê to raz: 14 sierpnia 1996 r., ¿e
w czasie niezwykle ulewnego deszczu Msza
œw. i Dró¿ki Pana Jezusa ze wszystkimi roz-
wa¿aniami, zosta³y odprawione nietypowo,
„stacjonarnie”, w kaplicy Ukrzy¿owania,
gdzie wiele osób przyjê³o szkaplerz karme-
litañski

Z dziejów Karmelu przemyskiego  (XXVII/XXVIII)

PIELGRZYMKI –
PROMIENIOWANIE DUCHOWOŒCI (2)

Pamiêtna pielgrzymka „Pokutna” z 1995 r., która bardzo póŸno (trwa³y ju¿ poszukiwania „zaginionej” pielgrzymki, a nie by³o
wtedy jeszcze telefonów komórkowych!) dotar³a do Kalwarii inn¹ drog¹, przez Huwniki i k³adkê na Wiarze. Po d³ugim odpoczynku
i konferencji na polanie za Wiarem, ostatni odcinek pielgrzymi przeszli boso, ze œpiewem, wzbudzaj¹c tym pewn¹ sensacjê w t³umie
zgromadzonym przy straganach

ALICJA KALINOWSKA

OCDS
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1996. Pielgrzymka pokutna pod has³em „Czyœci sercem widz¹ Boga”

modlitwy. Piosenka wykonana dwu-
krotnie przez Przewodnika Ducho-
wego i Diakoniê Muzyczn¹, pouczy³a
nas o tym, jak nie nale¿y ¿yæ. By³a to
satyra na wspó³czesnych ludzi, ho³-
duj¹cych takim bo¿kom, jak: pieni¹-
dze, dobra materialne, cia³o, seks,
a zapominaj¹cych o duszy, Bogu,
mi³oœci, rodzinie czyli o tym, co jest
najwiêkszym bogactwem cz³owieka.
[...] Maryja, przemawiaj¹c do
naszych serc, uczy³a jak ¿yæ, aby
osi¹gn¹æ niebo, aby nasza œmieræ
nie by³a straszna, ale szczêœliwa.
[...] Ka¿da chwila tego czasu by-
³a wype³niona ró¿nymi rodzaja-
mi modlitwy: wspólnotow¹, osobis-
t¹, biblijn¹ i wstawiennicz¹ oraz
œpiewem i nauczaniem. Chodz¹c

modliliœmy siê w rytm kroków,
dziêki czemu nie tylko dusza, ale
cia³o mia³o udzia³ w modlitwie.
Ka¿dy dzieñ pobytu w Kalwarii
zaczyna³ siê i koñczy³ Msz¹ œw.
Wieczorem zaœ odbywa³y siê spot-
kania modlitewne, podczas któ-
r ych odmawialiœmy Nieszpory
i Kompletê oraz s³uchaliœmy kon-
ferencji Ojca Jana opartych na
listach œw. Paw³a i ucz¹cych o tym,
jak powinni ¿yæ narzeczeni, ma³-
¿onkowie i chrzeœcijanie stanu wol-
nego, aby podobaæ siê Bogu. Spot-
kania koñczy³y siê przyjêciem no-
wych cz³onków do Bractwa Szka-
plerznego.

W nastêpnych latach odbywa³y
siê kolejne pielgrzymki. Po wy-

Do Kalwarii Pac³awskiej pielgrzymowa³ w latach 1993–1994 misjonarz brat Ryszard
¯ak, który po powrocie do Afryki duchowo ,,wêdrowa³ po dró¿kach”, ³¹cz¹c siê z nasz¹
pielgrzymk¹

jeŸdzie o. Jana duchowymi prze-
wodnikami byli inni ojcowie kar-
melici. A ka¿da kolejna pielgrzym-
ka do Matki Bo¿ej S³uchaj¹cej
w Kalwarii Pac³awskiej by³a dla p¹-
tników niezapominanym prze¿y-
ciem.

I choæ wiele siê zmieni³o od
czasu tych pierwszych pielgrzymek,
z noclegami w stodole na sianie,
z d³ugimi kolejkami do prymi-
tywnych ubikacji, wod¹ do mycia
czerpan¹ ze studni, bo i tam do-
tar³a cywilizacja, Matka Bo¿a
niezmiennie czeka i wys³uchuje
modlitw pielgrzymów. I to jest naj-
wa¿niejsze...

fot. arch. Alicji Bukalskiej
Wieczorne modlitwy i konferencje pod krzy¿em w ogrodzie na miejscu noclegu, pod roz-

gwie¿d¿onym niebem, sta³y siê tradycj¹ karmelitañskiej pielgrzymki
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MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (V)

Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

50lat pracy karmelitañskich
misjonarzy Polskiej Prowin-

cji Ducha Œwiêtego na Czarnym
L¹dzie sprawi³o, ¿e Karmel zako-
rze-ni³ siê w Rwandzie i Burundi.
Obecnie jest tam Wikariat Prowin-
cjalny. Patrz¹c wstecz na to, co
zosta³o zrobione, mo¿na mieæ
satysfakcjê z dzie³ wykonanych,
ale jednak rodzi siê niedosyt,
gdy¿ kraje, w których pracowa-
liœmy by³y z góry skazane na kon-
flikty etniczne.

Dziœ chcia³bym wiêcej powie-
dzieæ na temat grup etnicznych
w Rwandzie i Burundi, poniewa¿
s¹ autorzy, którzy zaprzeczaj¹, ¿e
takie istniej¹. Niedawno przeczy-
ta³em w Goœciu Niedzielnym, jakoby
istnienie grup etnicznych w tych
krajach by³o wymyœlone przez
kolonizatorów. Nie chodzi tu o oce-
nê podstaw historii tych krajów.
To nale¿y do historyków. Nie
chodzi te¿ o moraln¹ ocenê, któ-
rzy s¹ lepsi, a którzy gorsi. Po
prostu trzeba stwierdziæ, ¿e tereny
Rwandy i  Burundi s¹ zamiesz-
ka³e przez Hutu, Tutsi i Twa. Ich
wzajemne stosunki by³y zwi¹zane
z przesz³oœci¹. Biali kolonizatorzy,
a póŸniej ewangelizatorzy, wzmo-
cnili te podzia³y. Bo wczeœniej
o tym tyle siê nie mówi³o. Na po-
cz¹tku Koœció³ by³ bardzo zwi¹-
zany z Hutu, w przeciwieñstwie
do kolonizatorów, którzy bardziej

wspó³pracowali z dworem kró-
lewskim, czyli Tutsi. Trzeba zaz-
naczyæ, ¿e od kilku wieków
w³adza nale¿a³a do Tutsi. W Rwan-
dzie pa³ac królewski by³ w Nyan-
za. Natomiast w Burundi w Mura-
mvya. Po pewnym czasie zau-
wa¿ono, ¿e  Koœció³ ma du¿y
wp³yw na ludnoœæ, dlatego dwór
królewski otworzy³ siê na przy-
jêcie chrzeœcijañstwa.

W Rwandzie na pocz¹tku ka-
p³anami byli jedynie Hutu, a do-
piero w póŸniejszym czasie – Tutsi.
Obecnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e te-
reny pó³nocy, zamieszka³e bardziej
przez Hutu, maj¹ licznych ksiê¿y

Hutu. Na po³udniu wiêcej jest
ksiê¿y Tutsi. W nowych uk³a-
dach, powojennych, w Rwandzie
rz¹dz¹cy staraj¹ siê nie ekspono-
waæ tego podzia³u. Za wszelk¹
cenê zw³aszcza chc¹, aby ludzie
Rwandy uwa¿ali siê za jednoœæ,
zrozumieli swoj¹ narodowoœæ, a nie
etnicznoœæ. Dla rz¹dz¹cych ludzi
z Kigali nie ma Hutu, Tutsi,
Twa, s¹ Rwandyjczycy. Mówi siê
wprawdzie w ten sposób, ale za
tym nie idzie postêpowanie. Bis-
kup Filip z Butare powiedzia³  mi,
¿e o tym siê nie mówi, ale my
dobrze wiemy, kto jest Tutsi, a kto
jest Hutu.

Najwiêkszym problemem pracy
misyjnej w Afryce by³y konflikty
etniczne i wojny, do których czê-

sto dochodzi³o przez politykê wiel-
kich mocarstw. W walce o mi-
nera³y Afryki, aby zdobyæ kopal-
nie i odebraæ je przeciwnikom,
nie liczono siê z ofiarami afry-
kañskiej ludnoœci. Czêsto docho-
dzi³o do zamieszek. Chyba jed-
nym z najbogatszych krajów jest
Kongo Demokratyczne (Zair). Na
pocz¹tku Kongo by³o w³asnoœ-
ci¹ Belgów. Król Belgii Leopold
otrzyma³ je od Niemców jako wia-
no ¿ony. Amerykanie i Anglicy,
aby przej¹æ kopalnie Zairu rów-
nie¿ s¹ pos¹dzani o to, ¿e mieli
interesy w konflikcie etnicznym

Kibeho wœród wzgórz na po³udniu Rwandy w diecezji Gikongoro
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Hutu–Tutsi, aby przej¹æ ten re-
gion. Rz¹dy prezydenta Clintona
by³y czasem wiêkszej aktywnoœci
Ameryki w Afryce. Dzisiaj Rwan-
da musi leczyæ rany przesz³oœci,
obawiaj¹c siê, aby te problemy
nie powróci³y. St¹d potrzeba wiel-
kiej delikatnoœci w mówieniu
o tych problemach. S¹ ludzie
dobrzy i z jednej i drugiej grupy
etnicznej, którzy pragn¹, aby

wszyscy ¿yli w pokoju i wzajem-
nym przebaczeniu. Rwandyjski
pieœniarz Kizito Mihigo mówi³, ¿e
postêp nie polega na budowaniu
piêknych budynków, ale na bu-
dowaniu przyjaznej relacji miêdzy
ludŸmi. Wpierw potrzeba szczere-
go pojednania serc. Dziœ takie
s³owa rz¹dz¹cy traktuj¹ jako oskar-
¿enie, bo ³atwiej jest budowaæ
nowoczesne hotele i restauracje,
a trudniej jest budowaæ pozytyw-
ne relacje miêdzy ludŸmi. Dla-
tego wielu trzeŸwo patrz¹cych
w przysz³oœæ Rwandy ma powa¿-
ne obawy. Dziœ Rwanda potrze-
buje Koœcio³a, który – jak zawsze
– g³osi ewangeliczn¹ mi³oœæ. Ktoœ
zapyta: dlaczego w tamtym czasie
ludobójstwa g³os Koœcio³a nie by³
s³yszany?

Kandydat na biskupa – Muvara
– powiedzia³ mi, ¿e odczucia et-
niczne dla Rwandy s¹ mocniejsze
ni¿ odczucia religijne. Dlatego
wzbudzona przez wojnê niena-
wiœæ etniczna by³a mocniejsza, ni¿
program ewangeliczny g³oszony
przez Koœció³. Bo i u nas, w Pol-
sce, trudno jest pogodziæ zwaœnio-
ne rodziny, które maj¹ konflikt
o przys³owiow¹ „miedzê”, pos³u-
guj¹c siê argumentami ewange-
licznymi.

Wiêcej o tragicznych skutkach
konfliktu etnicznego opowiem

w kolejnym odcinku cyklu. Na-
tomiast w tym wakacyjnym nu-
merze, poœwiêconym szczególnie
Matce Bo¿ej, chcia³bym zwróciæ
uwagê, ¿e o tym wielkim prob-
lemie etnicznym mówi³a Maryja
w Kibeho w latach 1983–1984.
Rozmawiaj¹c z widz¹cymi, poka-
zywa³a im skutek nienawiœci,
rzeki krwi i porozrzucane martwe
cia³a. Wtedy wydawa³o siê nam,
¿e Maryja mówi o wojnie reli-
gijnej, poniewa¿ o etnicznej nie
mo¿na by³o nawet przypuszczaæ.
W latach przed rozpoczêciem
konfliktu etnicznego nikt nie s¹-
dzi³, ¿e dojdzie do takiej tragedii.
Wszyscy przypuszczaliœmy, ¿e ra-
czej bêdzie problem religijny
w Rwandzie, gdy¿ w tym czasie
protestanci niszczyli wszelkie oz-
naki kultu maryjnego budowane
przez katolików przy koœcio³ach,
a nawet w koœcio³ach czêsto by³y
rozbijane figury Matki Bo¿ej. Ma-
ryja w Kibeho mówi³a o wielkim
cierpieniu, ale te¿ przypomina³a,
¿e to cierpienie mo¿e byæ dla nas
zbawcze, je¿eli bêdziemy je prze-
¿ywaæ z Bogiem. Wojna wybuch-
³a 1 paŸdziernika 1990 r. Zrozu-
mieliœmy wtedy, ¿e stoimy przed
otwartym konfliktem etnicznym
i ¿e Maryja przed tym w³aœnie ostrze-
ga³a. Jakikolwiek by³by to konf-
likt, Maryja ostrzega³a przed zatwar-
dzia³oœci¹ na ³askê, mówi³a: nawróæ-
cie siê i szukajcie tego co ³¹czy ludzi.

Figura Matki Bo¿ej S³owa (Nyina wa
Jambo)

W pobli¿u Kibeho, w Nyarushishi pow-
sta³o Centrum Formacji Misyjnej ksiê¿y
Marianów, gdzie znajduje siê szeœciome-
trowa figura Jezusa Mi³osiernego. Kibeho –
to maryjne przes³anie Bo¿ego Mi³osierdzia,
a tutaj Bo¿e Mi³osierdzie ³¹czy siê z orê-
dziem Matki Bo¿ej Bolesnej

Szko³a, w której mia³y miejsce objawienia Matki Bo¿ej Bolesnej trzem dziewczêtom
w Kibeho, w Rwandzie. Objawienia zosta³y uznane za autentyczne 29 czerwca 2001 r.
Biskup diecezji Gikongoro, na terenie której le¿y obecnie Kibeho, napisa³: „Niechaj wiêc
Kibeho stanie siê czym prêdzej celem pielgrzymek i spotkañ ludzi poszukuj¹cych Boga,
którzy spiesz¹ tam, by siê modliæ; uprzywilejowanym miejscem nawróceñ, zadoœæuczynienia
za grzechy œwiata oraz pojednania”
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Przed Sanktuarium. Od lewej o. Marcin Sa³aciak, ks. Zbigniew
Paw³owski, pallotyn, odpowiedzialny za sanktuarium i o. Sylwester

15 sierpnia 1982 r. Matka S³owa
martwi siê brakiem wiary ludzi
i ich zatwardzia³oœci¹ w grzechu.
Charakteryzuj¹ siê oni rozwi¹z³oœ-
ci¹ obyczajów, upodobaniem do
z³a i brakiem pos³uchu dla przy-
kazañ Bo¿ych. Matka Bo¿a t³uma-
czy Natalii sens cierpienia w chrze-
œcijañskim ¿yciu. Przez nasze
cierpienie dope³niamy cierpieñ
Chrystusa, a  i Ona sama nie by³a
wolna do cierpieñ. Powiedzia³a
Natalii: Dziecko Maryi nie rozstaje
siê z cierpieniem. Maryja prosi Na-
taliê, aby propagowa³a Koronkê
do Jej Siedmiu Boleœci. W ten spo-
sób zapewniamy sobie zbawienie.
Nikt nie wchodzi do nieba nie cier-
pi¹c. Temat cierpienia jest prze-
bogaty w objawieniach w Kibeho.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e miejsce to
doœwiadczy³o wielkich cierpieñ.
W 1994 r. na tym miejscu zosta-
³a zmasakrowana ludnoœæ Tutsi,
a rok póŸniej rebelianci dopuœcili
siê rzezi na uchodŸcach wojen-
nych Hutu, którzy schronili siê

Koœció³ parafialny w Kibeho zniszczony w 1994 r.

Liczni cz³onkowie Ruchu Szkaplerznego z ca³ej Rwandy przybyli 15 lipca 2018 r. do Kibeho na Mszê œwiêt¹ przy relikwiach œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus                                                                                            fot. OCDS Kigali

w Kibeho. Do dziœ koœció³ parafial-
ny jest pomnikiem ludobójstwa,
które siê tam dokona³o.

Spoœród ró¿nych miejsc, gdzie
Maryja siê objawia³a, w³aœnie
w Kibeho wiele miejsca poœwiê-

ci³a Ona tematowi cierpienia, ze
wzglêdu na to, co mia³o siê wyda-
rzyæ. Ale jest to ewangeliczne po-
dejœcie do tematu cierpienia, któ-
re dotyka wszystkich ludzi. Przyj-
mowanie tego cierpienia po Bo¿e-
mu ma moc zbawienia naszych
dusz, zbawienia œwiata.

Obietnice Maryi z Kibeho
dla odmawiaj¹cych Koronkê
do Siedmiu Boleœci M. Bo¿ej:

1. Najtwardsze serca doznaj¹
³aski nawrócenia.

2. Bêdziemy uwolnieni od ró¿-
nych z³ych obsesji i zniewoleñ.

3. S³aboœci naszego charakteru
zostan¹ uzdrowione.

4. Modl¹c siê we wtorki i w pi¹-
tki, wiele próœb zostanie wy-
s³uchanych.

5. Pokój zapanuje w naszych
rodzinach.

6. Poznamy g³êbiê wielu Bo¿ych
tajemnic.

cdn
foto Autor

BOLEŒÆ 1
Proroctwo
Symeona
(£k 2,33-35)

BOLEŒÆ 2
Ucieczka
do Egiptu
(Mt 2,13-15)

BOLEŒÆ  3
Zagubienie
Jezusa
(£k 2,41-52)

BOLEŒÆ  4
Spotkanie
na Drodze
Krzy¿owej
(£k 23-27)

BOLEŒÆ  5
Œmieræ
Pana Jezusa
na krzy¿u
(J 19,25-27)

BOLEŒÆ  6
Zdjêcie
z krzy¿a
(J 17,35-40)

BOLEŒÆ  7
Z³o¿enie
Pana Jezusa
do grobu
(J 19,41-42)
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rzed piêædziesiêciu laty, wie-
czorem 22 czerwca 1971 ro-

ku w Poznaniu, nast¹pi³o uro-
czyste po¿egnanie opuszczaj¹-
cych kraj jedenastu misjonarzy
karmelitañskich. Byli to: ojciec
Leonard Kowalówka, ojciec Teofil
Kapusta, ojciec Kasjan Dezor, ojciec
Jan Kanty Stasiñski, ojciec Klau-
diusz Spyrka, ojciec Edmund
Wrzesiñski, ojciec Sylwan Zieliñski,
ojciec Kamil Ratajczak, ojciec
Eliasz Tryba³a, brat Marceli Szló-
sarczyk i brat Sylwester Szypowski.
Czterech z nich nios³o wiern¹ ko-
piê cudownego obrazu jasnogór-
skiego, któr¹ ksi¹dz kardyna³
STEFAN WYSZYÑSKI na proœ-
bê ojca Leonarda Kowalówki
podarowa³ dla m³odego Koœcio³a
w Burundi. Ksi¹dz biskup Jan
Wosiñski, który przewodniczy³ uro-
czystej  Mszy Œwiêtej, przed udzie-
leniem koñcowego b³ogos³a-
wieñstwa wrêczy³ ka¿demu mi-
sjonarzowi krzy¿ misyjny – znak,
¿e opuszcza on rodzinne strony
pos³any przez wspólnotê Koœ-
cio³a.

Na ten moment przeznaczona
jest modlitwa Koœcio³a:

Prosimy Ciê, Panie, Wszechmo-
g¹cy Bo¿e, racz pob³ogos³awiæ ten
krzy¿ misyjny, aby sta³ siê znakiem
zbawienia ludzi. Niech utwierdza
wiarê, pomna¿a dobre czyny, pocie-
sza w cierpieniach, strze¿e i broni
przed z³em i przyczynia siê do
zbawienia dusz. Przez Chrystusa
Pana naszego.

Ukochany bracie, Bóg wybra³ ciê,
abyœ szed³ i owoc przynosi³, i aby
owoc twój trwa³. IdŸ wiêc i g³oœ
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu.
Oto twój przewodnik na apostol-
skich drogach. Oto twoja pomoc
w ka¿dym niebezpieczeñstwie. Oto
twoja pociecha w ¿yciu i przy
œmierci.

Nastêpnego dnia nasi wspó³-
bracia wyjechali do Pary¿a na
kurs jêzyka francuskiego, potem
do Rzymu, sk¹d 1 wrzeœnia 1971 r.
odlecieli do Afryki.

Dlatego rok 2021 jest Rokiem
jubileuszowym 50-lecia Misji kar-
melitañskich w Burundi i Rwandzie.
Obchody rozpoczê³y siê 20 czer-
wca br. w Poznaniu. Uroczystej Mszy
œwiêtej o godz. 13 w Bazylice pw.
Œwiêtego Józefa przewodniczy³
o. Jan Malicki – misjonarz i pro-
wincja³ Warszawskiej Prowincji
Karmelitów Bosych, a konce-
lebrowali m.in. czterej uczestnicy
pierwszej grupy misjonarzy: o. Jan
Kanty Stasiñski, o. Kamil Rataj-
czak, o. Eliasz Tryba³a i o. Sylwan
Zieliñski i misjonarze, którzy wy-
jechali do Afryki póŸniej: o. Józef
Tryba³a, o. Bart³omiej Kurzyniec,
o. Jan Ewangelista Krawczyk,
o. Pawe³ Urbañczyk i o. Sylwester
Potoczny z naszego klasztoru, a tak-

¿e m.in. nasz przeor o. Krzysztof
Górski. By³ te¿ obecny br. Ry-
szard ¯ak.

Homiliê wyg³osi³ o. Jan Kanty
Stasiñski, uczestnik pierwszej gru-
py misjonarzy. Wspomina³ okolicz-
noœci wyjazdu i problemy pracy mi-
syjnej. Przedstawi³ postaæ i zas³u-
gi ojca Leonarda Kowalówki, ini-
cjatora misji karmelitañskich w Bu-
rundi, które mia³y byæ dziêkczy-

nieniem za 50-lecie odrodzenia
siê Prowincji Polskiej po czasach
zaboru w 1920 roku. W tym miej-
scu warto przypomnieæ Czytelni-
kom, ¿e ojciec Leonard Kowalów-
ka kilkakrotnie przebywa³ w na-
szym przemyskim klasztorze i z wiel-
k¹ gorliwoœci¹ zaanga¿owa³ siê
w odbudowê zniszczonego koœcio-
³a i klasztoru („Chropowaty” kar-
melita, ,,Na Karmel” nr 5/2020).

Na zakoñczenie Eucharystii od-
œpiewano uroczyste dziêkczynne
Te Deum Laudamus – Ciebie Boga
wys³awiamy. Modlitwê zawie-
rzenia Misji œwiêtemu Józefowi
poprowadzi³ o. Piotr Jackowski –
prowincja³ Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych.

O. Sylwester Potoczny OCD

„ABY JEZUS BY£ ZNANY i KOCHANY”

JUBILEUSZ
50-LECIA MISJI KARMELITAÑSKICH

W AFRYCE

P

Pierwsza grupa 11 misjonarzy karmelitów bosych z  Polski. Od prawej stoj¹:
o. Sylwan Zieliñski, o. Jan Kanty Stasiñski,  br. Sylwester Szypowski, o. Edmund
Wrzesiñski,  o. Teofil Kapusta, br. Marceli Szlósarczyk, o. Leonard Kowalówka, o. Kamil
Ratajczak, o. Kasjan Dezor. Klêcz¹ od  lewej: o. Eliasz Tryba³a, ks. bp. Józef Martin
z Burundi (siedzi), o. Klaudiusz Spyrka.                           (fot. Biuro Misyjne)
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(27)

Posoborowa reforma liturgiczna, ujmuj¹c jaœniej
strukturê roku koœcielnego rzuci³a te¿ pe³niejsze

œwiat³o na zawarte w nim celebracje maryjne. Przy-
czyni³o siê to do pog³êbionej czci Bogurodzicy
w liturgii, w której doro-
czne celebrowanie Mi-
sterium Paschalnego i Epi-
fanii Pana prowadzi do
wyznania wiary chrzeœci-
jañskiej, ¿e Syn Bo¿y „po-
cz¹³ siê z Ducha Œwiête-
go” i „narodzi³ siê z Maryi
Panny”. Dlatego te¿ œw.
Pawe³ VI móg³ napisaæ,
¿e „ten nowy uk³ad spra-
wi³, ¿e wspomnienie Ma-
tki Bo¿ej zosta³o w³¹czo-
ne w roczny cykl tajem-
nic Syna w bardziej orga-
niczny sposób i w œciœlej-
szym powi¹zaniu z tymi
tajemnicami” (Marialis
Cultus 2).

W tym kluczu zosta³y
opracowane formularze
mszalne, lekcjonarz i li-
turgia godzin kanonicz-
nych. I tak kalendarz li-
turgiczny roku koœciel-
nego celebruje w ca³ym
Koœciele powszechnym
cztery uroczystoœci Matki
Bo¿ej z w³asnymi formularzami mszalnymi i liturgi¹
godzin: Niepokalane Poczêcie (8 grudnia), Bo¿e
Macierzyñstwo (1 stycznia), Zwiastowanie Pañskie
(25 marca) i Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi
Panny (15 sierpnia). Celebruje nadto trzy œwiêta
maryjne: Ofiarowanie Pañskie (2 lutego), Nawie-
dzenie œw. El¿biety (31 maja) i Narodzenie Najœwiêt-
szej Maryi Panny (8 wrzeœnia). W koñcu w ca³ym
Koœciele obchodzi siê dziesiêæ wspomnieñ maryj-
nych: Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes (11 lu-
tego); Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lip-
ca); rocznicê poœwiêcenia rzymskiej bazyliki Naj-
œwiêtszej Maryi Panny – Santa Maria Maggiore (5 sier-
pnia); Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej (22 sier-
pnia); Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej (15 wrzeœ-

nia); Najœwiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej (7 paŸ-
dziernika); Ofiarowanie Najœwiêtszej Maryi Panny
(21 listopada); Niepokalanego Serca Najœwiêtszej
Maryi Panny (w sobotê po uroczystoœci Najœwiêtsze-
go Serca Pana Jezusa) oraz, na mocy decyzji papie-
¿a Franciszka z 11 lutego 2018, Matki Koœcio-
³a (w poniedzia³ek po Zes³aniu Ducha œwiêtego)
i wskutek decyzji papieskiej z 31 paŸdziernika
2019 r., Matki Bo¿ej Loretañskiej (10 grudnia).
Zauwa¿my, ¿e w Polsce wspomnienie Matki Koœ-
cio³a obchodzone by³o ju¿ od 1971 r.).

Œw. Pawe³ VI szeroko
omówi³ te uroczystoœci, jak
i œwiêta i wspomnienia
maryjne, podkreœlaj¹c szcze-
góln¹ obecnoœæ Bo¿ej Ro-
dzicielki w liturgii adw-
entu i Bo¿ego Narodze-
nia, kiedy to „czêsto wspo-
mina siê Najœwiêtsz¹ Dzie-
wicê, zw³aszcza w dni
powszednie adwentu od
17 do 24 grudnia, a w szcze-
gólny sposób w niedzie-
lê poprzedzaj¹c¹ Narodze-
nie Pañskie, w któr¹ roz-
brzmiewaj¹ dawne prze-
powiednie proroków
o Dziewicy-Matce i Me-
sjaszu, a tak¿e czyta siê
wyj¹tki z Ewangelii mó-
wi¹ce o nadchodz¹cym
narodzeniu Chrystusa i Je-
go Poprzednika” (MC 4).
Zaœ „czas Narodzenia
Pañskiego – kontynuowa³
papie¿ – jest jakby prze-
d³u¿onym wspomnieniem
boskiego, dziewiczego,
zbawczego macierzyñstwa

Tej, której nienaruszone dziewictwo wyda³o na ten
œwiat Zbawiciela” i dlatego te¿ w tym czasie cele-
bruje siê „uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi”
(MC 5; por. Dyrektorium o pobo¿noœci Ludowej 101).

 Równoczeœnie papie¿ zaznaczy³, i¿ „nie mo¿na
zapominaæ, ¿e w Kalendarzu Rzymskim nie wszystkie
uroczystoœci maryjne s¹ wymienione, gdy¿ do kalen-
darzy partykularnych – przy dok³adnym zachowaniu
przepisów liturgicznych, za zbo¿nym i chêtnym
przyzwoleniem serc – wprowadza siê œwiêta maryjne
ró¿nych Koœcio³ów miejscowych” (MC 9).

Dlatego te¿ w nastêpnym odcinku przed³o¿ymy
uroczystoœci, œwiêta i wspomnienia maryjne wpisane
do polskiego kalendarza liturgicznego i celebrowane
w naszej OjczyŸnie.

UROCZYSTOŒCI, ŒWIÊTA
I WSPOMNIENIA MARYJNE

W KALENDARZU
KOŒCIO£A POWSZECHNEGO

Obraz w o³tarzu Matki Bo¿ej Szkaplerznej na Karmelu
przemyskim w lewym ramieniu transeptu
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Solenizantom obchodz¹cym
w miesi¹cu Lipcu i Sierpniu:
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

LIPIEC / SIERPIEÑ 2021
Cz.
Pt.
So.

Pn.

Œr.

Pn.

Wt.

Cz.

Pt.

Pt.

Nd.

Wt.

Cz.
Pt.

Pn.

Œr.
So.

1.
2.
3.

6.

7.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

20.

22.
23.

26.

28.
31.

Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Œw. Tomasza, aposto³a, (œwiêto).
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Rocznica poœwiêcenia
naszego koœcio³a (uro-
czystoœæ).
Najœw. Maryi Panny, Matki
Bo¿ej £askowej.
Rozpoczyna siê Nowen-
na do Matki Bo¿ej Szka-
plerznej.
Œwiêtych: Ludwika Martin
i Marii Zelii Guérin, ma³-
¿onków, rodziców œw. Te-
resy od Dz. Jezus.
W 1624 r. – zosta³ zamor-
dowany przez Tatarów o. Ma-
kary od Najœw. Sakramentu
(Demeski), mêczennik za
miasto Przemyœl.
W r. 1946 † s³. B. Teresa
od œw. Józefa (Janina Kie-
rociñska), wspó³za³o¿ycielka
S.K.Dz.J.
Œw. Teresy od Jezusa Fer-
nández Solar, dziewicy (NZ).
Œw. Bonawentury, bpa i dra
Koœcio³a.
Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny z Góry Karmel, g³ów-
nej patronki zakonu
(uroczystoœæ).
B³og. dziewic i mêczennic
Teresy od œw. Augustyna
i Towarzyszek (NZ).
W 1982 r. † o Adeodat od
œw. Teresy od Dz.J. (¯i¿ka).
Œw. Eliasza, Proroka
i Naszego Ojca (œwiêto).
Œw. Marii Magdaleny (œwiêto).
Œw. Brygidy, zakonnicy, Pa-
tronki Europy (œwiêto).
Œwiêtych Joachina i Anny,
rodziców Najœw. Maryi Panny.
Œw. Marty.
Œw. Ignacego z Loyoli, prezb.

Œr.
Cz.
Pt.

So.

Pn.

Wt.

Cz.
So.

Nd.

Pt.

So.

Wt.

Cz.

Pt.
So.

Pn.

4.
5.
6.

7.

9.

10.

11.
12.

15.

20.

21.
22.

24.

26.

27.
28.

30.

Œw. Jana Marii Vianneya, prez.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Przemienienie Pañskie
(œwiêto).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Œw. Alberta z Trapani, prez.
Œw. Teresy Benedykty od
Krzy¿a, dziewicy i mêcz.,
patronki Europy (œwiêto).
Œw. Wawrzyñca, diakona
i mêczennika (œwiêto).
Œw. Klary, dziewicy.
Œw. Maksymiliana Marii Kol-
bego, prezbitera i mêczen.
Wniebowziêcie Najœw.
Maryi Panny (uroczystoœæ).
Œw. Bernarda, opata i dra
Koœcio³a.
Œw. Piusa X, papie¿a.
Najœwiêtszej Maryi Panny,
Królowej.
Œw. Bart³omieja, aposto³a.
(œwiêto).
W 1562 r. œw. Teresa od
Jezusa w klasztorze w Awi-
li da³a pocz¹tek reformy
Naszego Zakonu.
W r. 1944 † s³. Bo¿y Fran-
ciszek od œw. Józefa (Po-
wiertowski), nowicjusz–
–kleryk zastrzelony przez
Niemców.
Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Czêstochowskiej  (uro-
czystoœæ).
Œw. Moniki.
Œw. Augustyna, bpa i dra
Koœcio³a. W r. 1944 † b³.
Alfons Maria od Ducha
Œwiêtego (Mazurek) – za-
mêczony przez Niemców.
W 2016 r. † o. Dariusz od
œw. Jana od Krzy¿a (Wik-
torek).

Matka Bo¿a
Czêstochowska

Matka Bo¿a ofiarowuje
œw Szymonowi Stockowi

Szkaplerz

Zaczyna siê IV Tom LITURGII GODZIN

Czcigodny Ojcze Przeorze Krzysztofie
dziêkuj¹c Panu Bogu za dar Twojej obecnoœci

na przemyskim Karmelu
w dniu Twoich Imienin, stajemy przy Tobie i ¿yczymy

aby Bóg obdarza³ Ciê ³askami wespó³ z Patronem œw. Krzysztofem
a na co dzieñ ¿yczymy du¿o zdrowia, radoœci z czynionej pos³ugi zakonnej,

oraz si³ i zdrowia do realizacji wszystkich zamierzeñ i planów.
Wspólnota oraz w imieniu wszystkich grup

dzia³aj¹cych na Karmelu przemyskim – redakcja NK
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(40)

MATKA BO¯A
HALLEROWSKA

WMiñsku Mazowieckim – od-
dalonym ok. 40 km na

wschód od Warszawy – w koœciele
farnym Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny znajduje siê bardzo
ciekawy obraz Matki Bo¿ej
Anielskiej albo inaczej zwany
Matk¹ Bo¿¹ Miñ-sk¹, który od
pewnych epoko-wych wydarzeñ i
zwi¹zanej z nimi postaci genera³a
Józefa Hallera najczêœciej
nazywany jest dziœ Matk¹ Bo¿¹
Hallerowsk¹.

KOŒCIO£Y

Historia fary w Miñsku Mazowie-
ckim siêga pocz¹tków XV wieku
i zwi¹zana jest z osob¹ szlachet-
nego rycerza Janusza z Goœciañ-
czyc, który podj¹³ starania dla za-
³o¿enia miasteczka oraz utwo-
rzenia parafii. Wybudowa³ wiêc
drewniany koœció³ w lokowanym
na prawie magdeburskim miaste-
czku Mensk. Erygowanie parafii
przynale¿¹cej podówczas do archi-
diecezji poznañskiej datuje siê na
rok 1422. Przy koœciele zacz¹³
kszta³towaæ siê cmentarz miejski.
W wieku XVI – podczas po¿aru
miasta – uszkodzona drewniana
œwi¹tynia zosta³a rozebrana i po-
nownie wzniesiona przez potom-
ków Janusza (nosz¹cych ju¿ przydo-
mek Miñscy) z ceg³y palonej.

W roku 1530 czêœæ dóbr miñ-
skich sta³a siê w³asnoœci¹ kaszte-
lana sochaczewskiego i sandomier-
skiego – Miko³aja Wolskiego.
Dobudowa³ do koœcio³a kaplicê
rodow¹ pod wezwaniem Trójcy
Œwiêtej – w której bp poznañski
Benedykt Izbieñski erygowa³
w roku 1548 trzy o³tarze: Bo¿ego
Cia³a, œw. Miko³aja i œw. Bene-
dykta. W roku 1591 podobnie uczy-
ni³ wojewoda ³êczycki i podkan-
clerzy wielki koronny Stanis³aw
Miñski funduj¹c kaplicê pod wez-
waniem Wniebowziêcia NMP –

która sta³a siê równoczeœnie miej-
scem pochówków cz³onków ro-
dziny. Trzeci¹ kaplicê ufundowa³
ród Arynków. Oprócz koœcio³a
farnego, w tym czasie w Miñsku

znajdowa³y siê jeszcze trzy inne
koœcio³y: œw. Stanis³awa, œw. Krzy¿a
i Ducha Œw.

Pod koniec XVI w. miñska fara
uleg³a powa¿nemu uszkodzeniu
na skutek po¿aru miasta. Odbudo-
w¹ kierowa³ sam Stanis³aw Mirski,
a po jego œmierci w 1607 r. –
rodzina. To w³aœnie tutaj – w tej

niewykoñczonej jeszcze œwi¹tyni
wczesn¹ jesieni¹ 1607 roku, król
Zygmunt III Waza wraz z ma³-
¿onk¹ Konstancj¹ modli³ siê za
duszê zmar³ego w dalekiej Padwie
(i tam pochowanego) swego pod-
kanclerzego. Do uœwietnienia wnê-
trza œwi¹tyni przyczyni³a siê rów-
nie¿ okoliczna szlachta i mieszczañ-
stwo. Ufundowano wówczas a¿ 12
nowych o³tarzy w koœciele i kap-
licach. Fundatorami stali siê prze-
wa¿nie cz³onkowie ró¿nych Bractw:
Bractwa Literackiego (tzw. duchow-

nego), Ró¿añca œw., Szkaplerza
œw., Bo¿ego Cia³a, Bractwa Kuœ-
nierskiego i Szewskiego. Odbudo-
wê koœcio³a zakoñczy³ kanonik
warszawski i d³ugoletni proboszcz
miñskiej fary, ks. Prokop Kostecki.
Konsekracji koœcio³a w roku 1629
dokona³ sufragan i opat p³ocki ks.

Miñsk Mazowiecki koœció³ farny
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Stanis³aw Starczewski – który te¿
poœwiêci³ wielki o³tarz œw. Anny
i œw. Miko³aja. Nale¿y podkreœliæ,
¿e w tym czasie fara miñska by³a
z jedn¹ z najznakomitszych œwi¹-
tyñ Mazowsza i posiada³a w swym
wnêtrzu wiele dzie³ sztuki sakral-
nej. By³y poœród nich – obraz Ma-
donny przywieziony z W³och w kap-
licy rodowej Miñskich, dwa drogo-
cenne obrazy w kaplicy Arynków
– niestety zaginione podczas „po-
topu szwedzkiego”. Ówczesna œwi¹-
tynia przedstawia³a sob¹ styl go-
tycki (posiada³a jedn¹ nawê i krót-
kie prostok¹tne prezbiterium).
W latach 40-tych XIX wieku prze-
budowano fasadê koœcio³a ze stylu
gotyckiego na klasycystyczny.

Dzisiejsz¹ formê uzyska³ koœció³
w latach 1908–1911, kiedy to wg
projektu architekta Józefa Dziekoñ-
skiego zosta³y dobudowane bocz-
ne nawy, wie¿e, nowa zakrystia
i kaplica oraz zosta³ ostatecznie
ukszta³towany transept. Po rozbu-
dowie fara uzyska³a styl barokowy.
Konsekracji przebudowanej œwi¹-
tyni dokona³ w roku 1914 ks.
abp warszawski Aleksander Ka-
kowski.

OBRAZ MATKI BO ĒJ

Szczególn¹ czci¹ wœród wiernych
cieszy siê cudowny wizerunek
Matki Boskiej Anielskiej zwany
równie¿ Matk¹ Bo¿¹ Miñsk¹ albo
Pani¹ Hallerowsk¹. Umieszczony
w prawym bocznym o³tarzu, na-
malowany zosta³ na p³ótnie przez
artystê malarza Jana Czes³awa
Moniuszkê (1853–1908), syna
s³awnego kompozytora Stanis³awa
Moniuszki, w pierwszym dziesiê-

O Niepokalanie Poczêta Bogarodzico Dziewico,
Pani naj³askawsza, Królowo Szkaplerza œw.
i Matko najmilsza. Oto ja, dziecko Twoje i s³uga
Twój, pragnê ca³y do Jezusa i do Ciebie na zaw-
sze nale¿eæ.

I dlatego ofiarujê Tobie oczy moje, uszy moje,
jêzyk mój, myœl moj¹, serce moje i ca³ego siebie
Tobie ofiarujê. Polecam Ci duszê i cia³o moje
i wszystkie sprawy moje. Ty mnie prowadŸ, Ty
mnie wspieraj, Ty mnie ochraniaj od wszelkiego
z³a, a nade wszystko strze¿ i broñ w czystoœci
mojej. Pob³ogos³aw mi, o Córko Ojca Przed-

wiecznego i nie dozwól, abym myœl¹ obrazi³ do-
brego Boga mojego.

Pob³ogos³aw mi, o Matko Syna przedwiecz-
nego i nie dozwól, abym mow¹ obrazi³ dobrego
Boga mojego. Pob³ogos³aw mi, Oblubienico Du-
cha œwiêtego, i nie dozwól, abym uczynkiem lub
zaniedbaniem obrazi³ dobrego Boga mojego. Po-
b³ogos³aw mi, o Matko moja, i spraw, abym Boga
w Trójcy jedynego, tak dobrego i mi³osiernego,
ca³ym sercem kocha³ i drugich do tej mi³oœci
poci¹ga³.

Amen!

Anio³ek ze szkaplerzem

MB Hallerowska

cioleciu XX wieku. Jest to doœæ
swobodna kopia s³ynnego obrazu
Bart³omieja Estebana Murillo
(Niepokalana). Sam twórca obrazu
nazwa³ go „wizerunkiem Panny

Maryi Dziewicy ulatuj¹cej z Anio³-
kami”. Jak g³osi tradycja ustna, do
twarzy Maryi pozowa³a malarzowi
– na jego osobist¹ proœbê – piêkna
miñszczanka pani Janina z Hir-
szenfeldów Krycka. Matka Bo¿a
ukazana w ca³ej postaci stoj¹ca na
ob³okach, depcz¹ca wê¿a wpatrzo-
na jest w niebo, asystuj¹ Jej ma³e
anio³ki. Jedne trzymaj¹ narêcza
ró¿, inne lilie. Jeden z nich trzyma
w rêkach ró¿aniec a inny ma za-
wieszony na szyi szkaplerz karme-
litañski (br¹zowy z czerwonym
obszyciem i czerwonymi inicja³ami
IHS). Obraz ten jakby ilustrowa³
to znane powiedzenie: „Szkaplerz
noœ, na ró¿añcu proœ”.

W dniu 7 sierpnia 1920 r. gen.
Józef Haller, dowódca frontu pó³-
nocno-wschodniego w wojnie pol-

sko-bolszewickiej wizytowa³ odci-
nek frontu z Miñsku Mazowie-
ckim. Jako cz³owiek g³êbokiej
wiary (cz³onek Sodalicji Mariañ-
skiej), szczególnym kultem otacza³
Matkê Bo¿¹. Wraz ze swym szta-
bem wzi¹³ udzia³ we Mszy œw.
w koœciele farnym i po Eucharystii
zobaczy³ wizerunek Królowej Anio-
³ów w bocznym o³tarzu. Zatrzyma³
siê przed Jej wizerunkiem na mo-
dlitwê. Trzeba dodaæ, i¿ p³aszcz
Matki Boskiej na tym obrazie jest
b³êkitny, jak mundury hallerczy-
ków!

Przed Miñsk¹ Madonn¹ gen.
Haller klêcza³ ponownie w dniu
17 sierpnia, dziêkuj¹c za odniesio-
ne zwyciêstwo. Razem z nim mo-

dlili siê ówczesny nuncjusz apos-
tolski w Polsce Achilles Ratti (póŸ-
niejszy papie¿ Pius XI) oraz
ówczesny major Charles de Galle,
s³u¿¹cy w polskim 5. Pu³ku Pie-
choty (póŸniejszy genera³ i prezy-
dent Francji). Od tych wydarzeñ
obraz ten zwany jest Wniebow-
ziêt¹ Matk¹ Bo¿¹ Hallerowsk¹.

W dniu 17 sierpnia 2000 roku
– dok³adnie w 80-t¹ rocznicê tych
wydarzeñ – prymas Polski, Józef
Glemp dokona³ koronacji obrazu,
koron¹ pob³ogos³awion¹ w War-
szawie przez pp. Jana Paw³a II,
podczas pielgrzymki do ojczyzny
w 1999 roku.
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S. MAGDALENA OD KRZY¯A OCD (V)

Królowa Karmelu
Jesteœ ró¿¹ lili¹ ogrodem

pierwsz¹ cisz¹ jakby w dniu stworzenia
zapatrzeniem najczystszym z³otem

które S³owo w dom dla siebie zmienia

Jesteœ zbroj¹ tarcz¹ odwag¹
w Tobie pierwszej zwyciê¿y³o S³owo
Twoja moc jest otwart¹ ran¹
do szczytu duszy najprostsz¹ drog¹

Miriam jesteœ nasz¹ Królow¹

Twoje Serce - pierwsza kropla wody

któr¹ i nas wybawia S³owo

byœmy rozkwitli w Bo¿e ogrody

Anio³
Mój Anio³ stra¿nik
mo¿e roz³o¿yæ siê obozem wokó³
mnie obudzonej w Bogu

tam bêdzie gêst¹ mg³¹
tutaj ogniem
silnym i czystym p³omieniem
strzeg¹cym drogi do szczytu duszy

Czasem radzê siê go w drobnych sprawach
chocia¿ nie lubi odpowiadaæ wprost woli byæ nie
z tego œwiata i to mi wiele wyjaœnia

Codziennoœæ
Czasem udaje krajobraz ksiê¿ycowy
jakbyœmy byli poza ziemskim przyci¹ganiem albo
zwi¹zuje myœli splotem nie do przemyœlenia piêtrzy siê
w stosy spraw na kiedy

indziej zawisa na pajêczej nitce

Na szczêœcie zawsze mo¿e prowadziæ
nad brzeg Tajemnicy

Milczenie
Myœla³am – milczenie jest g³êbi¹
wyruszê i dop³ynê –
spojrza³eœ
ju¿ wiem
to ³ódŸ bez wiose³
i wci¹¿ j¹ po mnie wysy³asz

Modlitwa
milczenie
ledwie poruszane w wodê
o krok od sennych ust

ca³a wspania³oœæ
jest w pobli¿u
o kroplê ¿ywej wody ode mnie

Przemienienie
Tylko jedna chwila Ciebie
a sprawia ¿e wszystkie inne te¿ s¹ Tob¹

i ¿e nie s¹ t¹ jedn¹

Mi³oœæ jak cierpienie

cierpienie jak mi³oœæ
pewnoœæ i niepewnoœæ to Ty

Chryste

Wiara
Nie dziki strumieñ

wezbranej œwiadomoœci

lecz kropla g³êbokiej wody niewidocznej
dla oczu
Ciemnoœæ roz³o¿ysta bezpieczna
Jesteœ
Najcichsze z wszystkich ziaren we mnie

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
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

On szed³ w spiekocie dnia
i w szarym pyle dróg...

o¿e teraz, gdy ¿ar leje siê z nieba ka¿dego dnia
od d³u¿szego czasu,  i trudno nieraz o cieñ rzu-

cany przez korony drzew, a niemi³osierne S³oñce

wypala trawy i troskliwie przez cz³owieka zasiane
wiosn¹ roœliny – nie jest trudno wyobraziæ sobie,
jakimi drogami i w jakich warunkach szed³ Jezus.

To nie by³y spacery dla przyjemnoœci – On by³
w drodze, bo widzia³ cz³owieka, który Go potrze-
bowa³: sparali¿owanego, niewidomego, chorego na
epilepsjê, „nieczystego” czyli chorego na tr¹d, ale prze-
de wszystkim niewolnika grzechu potrzebuj¹ce-
go uwolnienia.

Jego mi³osierne i wspó³czuj¹ce oczy dostrzega³y
ka¿dego – siedz¹cego za stolikiem celnika Mate-
usza, pogardzanego i znienawidzonego przez
w³asnych ziomków, który w g³êbi serca marzy³,
aby coœ siê sta³o i jego ¿ycie uleg³o zmianie, tkwi¹-
cego wœród ga³êzi sykomory Zacheusza, który by³

M

Zacheusz. Obraz Nielsa Larsena Stevnsa (Ÿród³o: Wiki-

pedia)

Sykomora Zacheusza w Jerychu (Ÿród³o: Wikipedia)

niskiego wzrostu, ale pragn¹³ zobaczyæ Jezusa, który
przechodzi³ przez Jerycho otoczony t³umem ludzi.

Ka¿dy, kto wówczas spotka³ na swojej drodze
g³osz¹cego Dobr¹ Nowinê Jezusa ju¿ nie by³ tym
samym cz³owiekiem. Odmienia³o siê jego ¿ycie –
stawa³ siê nowym stworzeniem…szed³ z Jezusem
przez ca³e swoje ¿ycie.

Spotkanie z Jezusem mo¿e odmieniæ i dzisiaj
¿ycie ludzkie. MO¯E … ale czy tak siê stanie, za-
le¿y ju¿ od cz³owieka.

Zacheusz, po spotkaniu Jezusa, zaprosi³ Go do
swego domu, i obieca³ oddaæ po³owê swego
maj¹tku, aby zadoœæ uczyniæ pokrzywdzonym przez
siebie osobom – zwróciæ to, co ukrad³.

Wêdruj¹c w ten
wakacyjny czas,
mo¿e wœród doj-
rzewaj¹cych ³anów
zbó¿, lub górskimi
w¹skimi œcie¿kami,
przebywaj¹c nad mo-
rzem, lub nad sreb-
rz¹cymi siê wodami
jezior naszej mi³ej
Ojczyzny – zaproœ-
my w g³êbi naszych
serc Jezusa, by nam
towarzyszy³…
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Msza œw. odpustowa, przewodniczy prowincja³,
o. Piotr Jackowski OCD

Rozpoczêcie ca³odobowej adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu

Czuwanie z „Niepokalan¹ przy sercu Jezusa” Spotkanie sióstr zewnêtrznych karmelitanek bosych
ze wspólnot¹ braci

Procesja Bo¿ego Cia³aSuma w uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a

C z e r w c o w a  f o t o g a l e r i a


