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PRZEMYSKI KARMELNA  KARMEL
W
HISTORIA NAUCZYCIELK¥ ¯YCIA

rzesieñ to nie tylko mie-
si¹c rozpoczêcia nauki,
oczywiœcie ku uciesze
wszystkich uczniów.

Wrzesieñ to równie¿ miesi¹c
intensywnie prze¿ywanej
lekcji historii. Lekcji, któr¹
nazywamy nauczycielk¹ ¿ycia.
Mamy za sob¹ wspomnienie
pierwszego dnia wrzeœnia
1939 roku, spotkamy siê jesz-
cze z tajemnic¹ zdrady ukryt¹
w symbolicznej dla nas dacie
17 wrzeœnia. Wspominaj¹c
wszystkie te wydarzenia, zaw-
sze rozpoczynamy od spotka-
nia przy o³tarzu Jezusa, od
Eucharystii. Gromadzimy siê
na Eucharystii, bo pierwsze
s³owo w ka¿dych obchodach od-
dajemy Panu Jezusowi. Nie dla-
tego, ¿e tak wypada, albo ¿eby-
œmy nie mieli innego sposobu
œwiêtowania, tylko dlatego, ¿e
dla nas chrzeœcijan mi³oœæ Oj-
czyzny jest wpisana w Bo¿e
przykazania, w szczególnoœci
w czwarte przykazanie: mi³o-
œci do ojca i do matki. To od
Boga siê uczymy patriotyzmu,
prze¿ywania naszego patriotyz-
mu. Bo On uczy nas, ¿e mi³o-
waæ Matkê to sprawa œwiêta.

Gromadzimy siê nie bez po-
wodu na Eucharystii. Wpisana
jest w ni¹ ofiara. Konkretna ofiara,
konkretnej Osoby. Jezus mówi
w Ew. œw. Jana: „mam w³adzê swo-
je ¿ycie oddaæ i mam w³adzê je
zatrzymaæ”. To wa¿ne zdanie.
Jezus odda³ swoje ¿ycie za nasze
¿ycie. W czasie Eucharystii wspo-
minamy ca³e rzesze osób, które od-

da³y swoje ¿ycie za nasz¹ Matkê
Ojczyznê, w jakiœ sposób tak¿e za
nas. Byœmy mogli podj¹æ œwiado-
mie to ¿ycie, pielêgnowaæ je,
rozwijaæ, przekazywaæ. To wa¿ne

zadanie. I wa¿ne pytanie: ile jest
¿ycia w nas, w naszym narzekaniu,
naszym smutku, w naszym zniechê-
ceniu czasami, trudami, wyzwaniami?
Ile ¿ycia przeka¿emy kolejnemu
pokoleniu, ile nadziei, ile radoœci,
ile wiary, zarówno wiary w Boga,
jak i w drugiego cz³owieka?

Gromadzimy siê na Eucharystii,
by g³êbiej zrozumieæ, tak¿e w kon-
tekœcie naszego ¿ycia spo³ecznego,
Jezusowe s³owa: mam w³adzê swoje
¿ycie oddaæ i mam w³adzê je zatrzymaæ.
One opisuj¹ dramat krzy¿a-o³tarza,
dramat, który za chwilê, ukryty w li-
turgicznych znakach bêdziemy ob-
serwowaæ, w którym bêdziemy

uczestniczyæ. W Jezusowej logice
w³adza, to panowanie nad sob¹,
by s³u¿yæ. Mam w³adzê oddaæ ¿y-
cie. W ludzkim rozumieniu (do-
œwiadczyliœmy tego 1 wrzeœnia w 

,
39

roku) w³adza oznacza panowanie
nad innymi. Jezus mówi: w³adzê
ma ten, silny jest ten, kto po-
trafi panowaæ nad sob¹, by s³u-
¿yæ innym. Na potwierdzenie tego
nie pozwoli³ na³o¿yæ sobie ¿adnej
innej korony (choæ chcieli obwo³aæ Go
królem) prócz korony cierniowej.

W koñcu gromadzimy siê na
Eucharystii, by uznaæ, ¿e nasze
losy le¿¹ nie tylko w naszych rê-
kach. Nasza historia wielokrotnie
doœwiadczy³a tego, ¿e Bóg potrafi
przenieœæ nas niczym ojciec dzie-
cko przez wiele tragicznych wyda-
rzeñ naszych dziejów.

o. Krzysztof Górski – proboszcz

Modlitwa za Ojczyznê w naszym koœciele
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BEATYFIKACJA
PRYMASA TYSI¥CLECIA!

tefan Wyszyñski urodzi³ siê
3 sierpnia 1901 roku w Zu-

zeli nad Bugiem. Równo 24 lata
póŸniej w dniu swoich urodzin
przyjmuje œwiêcenia kap³añskie
z r¹k biskupa Owczarka. Przez
nastêpne lata a¿ do 1929 roku stu-
diuje na KUL-u, na Wydziale Pra-
wa Kanonicznego a nastêpnie na
Wydziale Prawa i Nauk Spo³ecz-
no-Ekonomicznych. Doktorat uzy-
skuje w 1929 roku na podstawie
rozprawy o „Prawie rodziny, Koœ-
cio³a i pañstwa do szko³y”. W tym
te¿ roku zostaje profesorem Pra-
wa Kanonicznego i Socjologii WSD
we W³oc³awku – gdzie wczeœniej
uczêszcza jako alumn. Aktywnie
dzia³a w sodalicji mariañskiej, jest
redaktorem naczelnym wydaw-
nictwa Ateneum Kap³añskie, dzia³a
tak¿e na Uniwersytecie Robotni-
czym. W swoich przedwojen-
nych publikacjach zdecydowanie
przeciwstawia siê rodz¹cemu siê
w Europie nazizmowi. Z tego w³aœ-
nie powodu po kampanii wrzeœ-
niowej 1939 roku zmuszony jest
siê ukrywaæ. W Powstaniu War-
szawskim jest kapelanem zgrupo-
wania  Armii Krajowej KAMPI-
NOS w Laskach oraz kapelanem
szpitala powstañczego, gdzie
dzia³a pod pseudonimem RAD-
WAN III.

Po zakoñczeniu wojny reakty-
wuje dzia³alnoœci Wy¿szego Se-
minarium Duchownego we W³o-
c³awku, którego póŸniej zostaje
rektorem. W rok po zakoñczeniu
wojny papie¿ Pius XII mianuje
Stefana Wyszyñskiego biskupem
ordynariuszem diecezji lubelskiej
– sakrê biskupi¹ przyjmuje 12 ma-
ja tego 1946 roku na Jasnej Gó-
rze z r¹k kardyna³a Augusta Hlonda
i przyjmuje jako dewizê zawo³a-
nie „SOLI DEO” (Jedynemu
Bogu). Dwa lata zaledwie póŸ-
niej, w 1948 roku po œmierci kar-
dyna³a Hlonda biskup Stefan Wy-
szyñski zostaje podniesiony do

godnoœci arcybiskupa – metropo-
lity warszawsko-gnieŸnieñskiego,
co w praktyce oznacza, ¿e obej-
muje urz¹d i tytu³ prymasa
Polski i staje siê g³ow¹ Koœ-
cio³a polskiego.

Dla m³odzie¿y nie znaj¹cej wa-
runków ¿ycia w tamtym czasie
piszê, ¿e by³y to lata totalnych rep-

resji komunistycznego aparatu w³a-
dzy pañstwowej wobec Koœcio³a.
Koœció³ i jego wierni byli przeœla-
dowani, wyszydzani, lekcewa-
¿eni. W czasie tych represji pry-
mas Stefan Wyszyñski otwarcie
i stanowczo broni chrzeœcijañskiej
to¿samoœci narodu.

Jednoczeœnie Prymas Wyszyñ-
ski jest inicjatorem politycznego
u³o¿enia stosunków miêdzy pañ-
stwem a Koœcio³em. W 1950 ro-
ku zawiera porozumienie z  w³adza-
mi Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej – ustawê, reguluj¹c¹ stosun-
ki pañstwo–Koœció³. By³a ona ze
strony Koœcio³a daleko id¹cym kom-
promisem. Episkopat polski „od-
cina³ siê” w niej od tzw. „band
podziemia” oraz akceptowa³ ideê
kolektywizacji wsi. Dnia 12 sty-
cznia 1953 roku (w roku œmierci
wodza Zwi¹zku Radzieckiego –
Józefa Stalina) Prymas otrzymuje
kapelusz kardynalski, którego jed-
nak osobiœcie nie mo¿e odebraæ,
gdy¿ w³adze komunistyczne Pol-
ski odmawiaj¹ mu wydania pasz-

portu… Ugoda trwa krótko – bo-
wiem gdy komunistyczne w³adze
jawnie ju¿ chc¹ ingerowaæ w wew-
nêtrzne ¿ycie Koœcio³a i decydo-
waæ o obsadzie stanowisk – pry-
mas wypowiada swoje s³ynne
„NON POSSUMUS” (nie
mo¿emy) w odpowiedzi rz¹du
pod koniec wrzeœnia 1953 roku

kap³an zostaje aresztowany. Do
jesieni 1956 roku przebywa w ko-
lejnych miejscach odosobnienia:
w Rywa³dzie Królewskim, Stocz-
ku Warmiñskim Prudniku Œl¹skim
oraz w Komañczy.

Jego s³owa do Narodu z dnia
25 listopada 1953 roku s¹ œwia-
dectwem doœwiadczanego cier-
pienia, niez³omnoœci i najwy¿szej
mi³oœci: Gdy bêdê w wiêzieniu,
a powiedz¹ Wam, ¿e Prymas zdra-
dzi³ sprawy Bo¿e – nie wierzcie. Gdy-
by mówili, ¿e Prymas ma nieczyste
rêce – nie wierzcie. Gdyby mówili, ¿e
Prymas stchórzy³ – nie wierzcie. Gdy
bêd¹ mówili, ¿e Prymas dzia³a prze-
ciwko Narodowi i w³asnej OjczyŸnie
– nie wierzcie. Kocham Ojczyznê
wiêcej ni¿ w³asne serce i wszystko, co
czyniê dla Koœcio³a, czyniê dla Niej.
Wiêziony jest w nieogrzewanych
starych murach, bez kontaktu ze
œwiatem, bez wsparcia bliskich i w³a-
dzy Koœcio³a. Ma przy sobie tyl-
ko do pomocy drugiego ksiêdza
(spowiedŸ) i zakonnicê, która go
szpieguje i donosi oprawcom co-
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dziennie o ka¿dym jego kroku (osta-
tecznie siê opamiêta³a i b³aga³a
o wybaczenie swej postawy). W³aœ-
nie w Komañczy, na podkar0paciu,
podczas internowania Prymas opra-
cowuje program odnowy ¿ycia
religijnego w ciê¿ko poranionej
wojn¹, sk³óconej wewnêtrznymi
sporami, duszonej komunistycz-
nym butem w³adzy Polsce. Tutaj –
w bieszczadzkiej ciszy – powstaje
tekst Jasnogórskich Œlubów Pol-
skiego Narodu, które stanowiæ ma-
j¹ odnowienie œlubów lwowskich
króla Jana Kazimierza z czasów
najciê¿szych dla Ojczyzny, bo
czasów Potopu szwedzkiego.

Po odzyskaniu wolnoœci, w la-
tach 1957–1966 Prymas Wyszyñski
prowadzi Wielk¹ Nowennê, która
ma przygotowaæ ca³y naród na ob-
chody Tysi¹clecia Chrztu Polski.
Zdecydowanie przeciwstawia siê
marksistowskiej koncepcji ¿ycia
spo³ecznego – laicyzacji, broni god-
noœci i praw cz³owieka. Kardyna³
Wyszyñski jest te¿ wspó³inicja-
torem s³ynnego orêdzia biskupów
polskich i biskupów niemieckich,
„WYBACZAMY I SAMI PRO-
SIMY O WYBACZENIE” –
co spotka³o siê z ostr¹ reakcj¹
w³adz komunistycznych.  Kardy-
na³ Wyszyñski pozostaje tak¿e
aktywnym uczestnikiem obrad So-
boru Watykañskiego II, podczas,
którego sk³ada na rêce papie¿a Paw-
³a VI memoria³ Episkopatu Polski
w sprawie og³oszenia Maryi Mat-
k¹ Koœcio³a. Proœba ta zostaje spe³-
niona 21 listopada 1964 roku.

Wobec napiêtej sytuacji spo³e-
cznej i politycznej w kraju Pry-
mas podejmuje trudne i wymaga-

j¹ce niezwyk³ego zmys³u dyploma-
tycznego starania, maj¹ce na celu
³agodzenie konfliktów na linii rz¹d–
–opozycja.  W³aœnie Prymas Pol-
ski kardyna³ Wyszyñski postrze-
ga³ Kardyna³a Karola Wojty³ê jako
swego nastêpcê. Dziœ wiemy, ¿e
NIE BY£OBY PAPIE¯A
KAROLA WOJTY£Y BEZ
PRYMASA STEFANA
WYSZYÑSKIEGO. 

W 1970 roku, gdy z polecenia
rz¹du milicja strzela do straj-
kuj¹cych robotników w Gdañ-
sku, On mówi: Wasz ból jest
naszym wspólnym bólem. Gdybym

móg³ w poczuciu sprawiedliwoœci
i ³adu wzi¹æ na siebie odpowie-
dzialnoœæ za to, co siê ostatnio sta³o
w Polsce, wzi¹³bym najchêtniej. Bo
w Narodzie musi byæ ofiara oku-
puj¹ca winy Narodu.

W latach krytycznego prze³o-
mu 1980–1981 pe³ni rolê poœred-
nika w negocjacjach miêdzy w³a-
dz¹ a „Solidarnoœci¹”.

Prymas Polski Kardyna³ Ste-
fan Wyszyñski umiera 28 ma-
ja 1981 r. w Warszawie w œwiê-
to Wniebowst¹pienia Pañskiego.
Ma 80 lat, z których 57 prze¿y³
jako kap³an. Jego pogrzeb sta³
siê wielk¹ manifestacj¹ narodow¹.
Trumna z Jego cia³em spoczê³a
w podziemiach archikatedry œw.
Jana w Warszawie.

Ju¿ za ¿ycia powszechnie
mówiono o tym niepospolitym
mê¿u opatrznoœciowym Polski
i narodu – „Prymas Tysi¹cle-
cia”. Udokumentowany przez
watykañsk¹ komisjê na 300-

-stronicowej medycznej doku-
mentacji historii choroby cud
uzdrowienia ze œmiertelnej
choroby 19-letniej kobiety za po-
œrednictwem modlitwy przez Je-
go wstawiennictwo staje siê do-
wodem ostatecznym w proce-
sie beatyfikacyjnym, rozpoczê-
tym w 2001 roku w Rzymie
w 100-lecie Jego urodzin. S¹ te¿
inne przypadki uzdrowieñ:

– fizycznych: dotycz¹cych
poprawy zdrowia lub ulecze-
nia – uleczenie ¿ony profesora
nauk medycznych z trudnego
owrzodzenia, œwiadectwo pew-
nej babci, która wymodli³a

prawid³owy wzrost wnuczki,
która urodzi³a siê z jedn¹ krót-
sz¹ nog¹, cud Mi³osierdzia
Bo¿ego – uleczenie ksiêdza
z nowotworu – bez jakiejkol-
wiek ingerencji medycznej;

– duchowych, siostra mod-
li³a siê o nawrócenie brata, któ-
ry pó³ wieku nie by³ u spowie-
dzi; córka prosi³a za ojca(by-
³ego dzia³acza partyjnego), któ-
ry po rekolekcjach wyspowia-
da³ siê a fotografiê Prymasa
powiesi³ na œcianie.

Dziœ mo¿emy tylko dziêko-
waæ Panu Bogu, ¿e da³ nam
tak niepospolitego Kap³ana,
mê¿a stanu i Ojca narodu.
PRYMAS TYSI¥CLECIA

KARDYNA£
STEFAN WYSZYÑSKI

ZOSTANIE
BEATYFIKOWANY

12 wrzeœnia 2021 roku!

                  Anna Potocka
                 Prezes POAK
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Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, us³ysz nas. Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Duchu Œwiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Maryjo, módl siê za nami.
Œwiêty Józefie, módl siê za nami.
Przes³awny potomku Dawida, módl siê za nami.
Œwiat³o Patriarchów, módl siê za nami.
Oblubieñcze Bogarodzicy, módl siê za nami.
Opiekunie Odkupiciela, módl siê za nami.
Przeczysty stró¿u Dziewicy, módl siê za nami.
¯ywicielu Syna Bo¿ego, módl siê za nami.
Troskliwy obroñco Chrystusa, módl siê za nami.
S³ugo Chrystusa, módl siê za nami.
S³ugo zbawienia, módl siê za nami.
G³owo Najœwiêtszej Rodziny, módl siê za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl siê za nami.
Józefie najczystszy, módl siê za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl siê za nami.
Józefie najmê¿niejszy, módl siê za nami.
Józefie najpos³uszniejszy, módl siê za nami.
Józefie najwierniejszy, módl siê za nami.
Zwierciad³o cierpliwoœci, módl siê za nami.
Mi³oœniku ubóstwa, módl siê za nami.
Wzorze pracuj¹cych, módl siê za nami.
Ozdobo ¿ycia rodzinnego, módl siê za nami.
Opiekunie dziewic, módl siê za nami.
Podporo rodzin, módl siê za nami.
Podporo w trudnoœciach, módl siê za nami.
Pociecho nieszczêœliwych, módl siê za nami.
Nadziejo chorych, módl siê za nami.
Patronie wygnañców, módl siê za nami.
Patronie cierpi¹cych, módl siê za nami.
Patronie ubogich, módl siê za nami.
Patronie umieraj¹cych, módl siê za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl siê za nami.
Opiekunie Koœcio³a œwiêtego, módl siê za nami.
 
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata... przepuœæ nam, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata... wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata... zmi³uj siê nad nami.
– Ustanowi³ go panem domu swego.
– I zarz¹dc¹ wszystkich posiad³oœci swoich.

MÓ D L M Y  S I Ê .  Bo¿e, Ty w niewys³owionej Opatrznoœci wybra³eœ œwiêtego
Józefa na Oblubieñca Najœwiêtszej Rodzicielki Twojego Syna; spraw, abyœmy
oddaj¹c Mu na ziemi czeœæ jako Opiekunowi, zas³u¿yli na jego orêdownictwo
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŒW. JÓZEFA
(wersja zatwierdzona przez Episkopat i obowi¹zuj¹ca od 12 czerwca 2021 r.)  
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HOMILIE NOWENNOWE O. KRZYSZTOFA GÓRSKIEGO OCD mo¿na ods³uchaæ w radiu Fara:

naszym koœciele Karmeli-
tów bosych tak jak co roku

odby³a siê w dniach 7–16 lipca

wielka nowenna do Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Codziennie by³y
œpiewane Godzinki przed Msz¹
œw. oraz proœby i podziêkowania
i modlitwy w ró¿nych intencjach.
Kazania g³osi³ Przeor klasztoru
O. Krzysztof Górski.

16.VII. na zakoñczenie od-
by³a siê uroczysta Msza œw., któ-
rej przewodniczy³ ks. Bp STA-
NIS£AW JAMROZEK.

W dalszej czêœci uroczystoœci
by³a mo¿liwoœæ przyjêcia Szkap-
lerza œw. i wiele osób ten dar
przyjê³o.

Bractwo Szkaplerzne uczest-
niczy³o w niej, dziêkuj¹c Maryi
za ka¿dy dzieñ bycia wspólnie
z Ni¹ na tej uroczystoœci.

W duchowoœci karmelitañ-
skiej Szkaplerz by³ zawsze zna-
kiem wejœcia do szko³y Maryi,
znakiem Jej naœladowania, szat¹
Jej cnót i ¿ycia na wzór Maryi,
Matki, Opiekunki, Siostry.

Nabo¿eñstwo Szkaplerzne jak
ka¿dy dar Bo¿y, owocuje bowiem
³askami i tylko wtedy gdy przyj-

mowane jest œwiadomie i czyni na-
sze ¿ycie coraz bardziej zgodne
z Ewangeli¹.

Wielkoœæ ³ask, które otrzymu-
je cz³owiek poprzez Szkaplerz
œwiêty od tego jak na ³aski od-
powie. Wiemy, ¿e ró¿ne mog¹ byæ
odpowiedzi na dar Szkaplerza.
Szatê Maryi mo¿na przyj¹æ a na-
stêpnie od³o¿yæ i zapomnieæ o niej.
Mo¿na j¹ za³o¿yæ i nosiæ ale bez
kierowania myœli i serca do Ofia-
rodawczyni. Mo¿na wreszcie ubie-
raæ siê w ni¹ z mi³oœci¹ i nosiæ
z rosn¹cym pragnieniem odwdziê-
czenia siê Maryi za Jej dar.

Umieæ ¿yæ duchowoœci¹ Ma-
ryjn¹, pobudzaæ swoj¹ wra¿li-
woœæ na pe³n¹ mi³oœci obecnoœæ
Maryi i Matki w ¿yciu to nauka,
któr¹ nam przekaza³ podczas
nowenny O. Przeor, przybli¿y³ nam
cnoty Maryi i uczy³ nas jak ma-
my je przyjmowaæ, naœladowaæ
Maryjê i nimi ¿yæ. Przez swoje

s³owa o¿ywi³ nasz¹ wiarê szkap-
lerzn¹ i uœwiadomi³ jak wa¿nym
i odpowiedzialnym zadaniem jest
bycie dobrym cz³owiekiem i dzie-
ckiem Maryi. S³owa te umocni³y
nas w mi³oœci i ufnoœci do naszej
Matki. Pozostan¹ one w naszych
sercach. Za trud g³oszenia tych
rozwa¿añ dziêkujemy z ca³ego
serca, ¿ycz¹c Ojcu obfitych ³ask
Bo¿ej radoœci z pokonywania tru-
dów codziennego ¿ycia i wiecz-
nej Opieki Królowej Karmelu.

Bóg zap³aæ. Szczêœæ Bo¿e.
Urszula Bosacka

 SZKAPLERZ ŒWIÊTY
DAR MATKI BO¯EJ

W

https://przemyska.pl/2021/07/08/karmel-przemysl-matka-boza-szkaplerzna-wychowuje-nas/
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dniu 12.08. 2021 po raz ko-
lejny wyruszyliœmy w piesz¹

pielgrzymkê na Kalwariê Pac³aw-
sk¹ z radoœci¹ i œpiewem pozdra-
wiaj¹c mieszkañców Przemyœla.
Byli wœród nas tacy, którzy na kal-
waryjskie dró¿ki wybierali siê ju¿
dwudziesty dziewi¹ty raz.  Czeka-
³o nas 25 km piêknej, czasem
trudnej fizycznie, ale wype³nionej
modlitw¹ i œpiewem drogi w któ-
rej towarzyszyli nam przeor klasz-
toru o. Krzysztof Górski, o. An-
drzej Cekiera, który by³ z nami
przez wszystkie dni naszego piel-
grzymowania, siostry Serafitki,
siostra Michalitka i siostra ze
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rycerstwa Niepokalanej pos³uguj¹ca
w  „Radiu Fara”. Pielgrzymi,

którzy w tym roku do³¹czyli do
karmelitañskiej grupy to jak siê
wkrótce okaza³o mieszkañcy Prze-
myœla, Jaros³awia, przyjezdni goœ-
cie z Krakowa, Poznania, Rzeszo-
wa, Torunia, Warszawy, a nawet
z 3 goœci z Francji. By³y wœród nas
dzieci, które dzielnie dotrzymy-
wa³y szybkiego tempa marszu.
Grupa karmelitañska, chocia¿ wy-
dawaæ by siê mog³o niezbyt licz-
na, sk³adaj¹ca siê z 52 p¹tników
okaza³a siê w tym roku najliczniej-
sz¹ pielgrzymk¹ piesz¹, która
dotar³a na kalwaryjskie wzgórze.
Kolejny raz chcieliœmy œpiewem
i modlitw¹ wyprosiæ u Matki Bo-

¿ej Kalwaryjskiej potrzebne ³aski
dla nas i naszych rodzin, dziêko-
waæ Jej za matczyn¹ opiekê i od-

dawaæ Jej wszystkie nasze ziem-
skie sprawy.

Pierwszego dnia wczeœnie ra-
no poszliœmy jak zwykle w odda-
leniu od g³ównej procesji z klasz-
toru, aby w skupieniu rozwa¿aæ
14 stacji Dró¿ek Pogrzebu i Wnie-
bowziêcia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny, kolejnego dnia, który okaza³
siê jeszcze bardziej gor¹cy przesz-
liœmy rozwa¿aj¹c 28 stacji Dró-
¿ek Pana Jezusa. Przy ka¿dej sta-
cji zatrzymywaliœmy siê na chwi-
lê, aby pos³uchaæ krótkiego roz-
wa¿ania, które zakoñczone by³o
g³êbok¹ i poruszaj¹c¹ nasze serca
refleksj¹ ojca Andrzeja. Wyda-
waæ by siê mog³o, ¿e ka¿dego
roku jest tak samo, taki sam cel
pielgrzymki, te same miejsca, sta-

MOJE PIELGRZYMOWANIE –
W

* Z Karmelu wyruszy³o oko³o 50 osób. Pieszo wraca³o ok.
20 osób.

* W sobotê na dró¿kach PANA JEZUSA grupa rozros³a siê
do 110 osób!

* Najm³odszy uczestnik, Szymon – 4 lata.
* Wytrwali wêdrowcy pokonali oko³o 75 km.
Szczególne podziêkowania dla Ali (organizacja/foto), Ewy (foto),

ekipie œpiewaj¹cej: Gosi, Annie, Beacie; naszemu gitarzyœcie Adamowi
i tubowemu Markowi z ¿on¹ Ani¹ oraz s³u¿bie porz¹dkowej:
Henrykowi i Januszowi! Ka¿demu, kto w³¹czy³ siê w przygotowania
i wszelakie pos³ugi – Bóg zap³aæ!

o.  Proboszcz

Cel pielgrzymki – Matka Bo¿a Kalwaryjska (homilia o. Andrzeja Cekiery u stóp Maryi)
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– KALWARIA PAC£AWSKA 2021
cje, w wiêkszoœci ci sami ludzie.
Dlaczego wiêc pielgrzymujemy?

Aby zrozumieæ sens tego co-
rocznego trudu trzeba
pójœæ na Kalwariê, wy-
ciszyæ siê, w drodze mod-
litw¹ i œpiewem chwaliæ
Boga podziwiaj¹c piê-
kny œwiat, oddaæ siê
w opiekê Matce i poz-
woliæ dzia³aæ Panu Je-
zusowi.

Piesza pielgrzymka
na Kalwariê Pac³awsk¹
jest od 25 lat sta³ym
punktem na mapie daw-
niej moich a dzisiaj na-
szych rodzinnych wa-
kacji, chocia¿ nie zawsze mog-
³am w pe³ni w niej uczestniczyæ.

Gdy po raz pierwszy przysz³am
na Kalwariê by³am 14-letni¹ dziew-
czynk¹, posz³am kierowana cie-
kawoœci¹ odpowiadaj¹c na zapro-
szenie mojej cioci, ale traktuj¹c piel-
grzymkê jako ciekaw¹ wycie-
czkê, przygodê. Dzisiaj z pespek-

tywy czasu wiem, ¿e tam na Kal-
warii po raz pierwszy doœwiad-
czy³am ¿ywej wiary, mi³oœci Pana

Jezusa, przyjaŸni z Nim, matczy-
nej opieki Maryi. Pielgrzymka na
Kalwariê tak mi siê wtedy spo-
doba³a, ¿e wraca³am tam co roku,
za ka¿dym razem umocniona, o¿y-
wiona z przekonaniem, ¿e Ona
wyprasza mi potrzebne ³aski. Tam
modli³am siê o pomyœlne zdanie
matury, dostanie siê na studia, do-

brego mê¿a, zdrowe dzieci, pra-
cê. Tam 20 lat temu zabra³am
mojego przysz³ego mê¿a, który

pielgrzymuje tam ka¿-
dego roku, a od 10 lat
w towarzystwie naszych
kolejnych dzieci. Dzisiaj
po 18 latach ma³¿eñ-
stwa, bêd¹c rodzicami
5. cudownych dzieci mo-
¿emy zgodnie zaœwiad-
czyæ, ¿e pielgrzymowa-
nie z grup¹ karmelitañ-
sk¹ na Kalwariê Pac³aw-
sk¹ mia³o ogromny wp³yw
na nasz¹ formacjê du-
chow¹. To Maryi odda-
waliœmy wszystkie nasze

troski, trudy codziennoœci. Maryja
Kalwaryjska wys³uchuje naszych
próœb i z wdziêcznoœci¹ i ogrom-
n¹ radoœci¹ szliœmy w tym roku
z 4. dzieci oddaj¹c w Jej opiekê
nas, nasze rodziny i tych którzy
nie mogli z nami tam byæ.

Agata z rodzin¹
fot. Ewa Malawska
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Aby owoc wasz trwa³...
(J 15, 16)

R

B£. EDMUND BOJANOWSKI –
– ZA£O¯YCIEL ZGROMADZENIA

SIÓSTR S£U¯EBNICZEK N.M. PANNY
(4)

S. KRYSTYNA KASPERCZYK

ozpoczyna siê rok szkolny z na-
dziej¹, ¿e problem pandemii

choæ trochê jest opanowany. Gwar-
no w klasach szkolnych a w przed-
szkolach przy pierwszych rozsta-
niach maluchów z rodzicami
przez kilka godzin – wiêcej p³a-
czu. Ale ten pierwszy szok szyb-
ko minie, rozpoczn¹ siê pierwsze
zabawy, poznawanie pierwszych
kole¿anek i kolegów, pierwsze
znajomoœci i dzieciêce przyjaŸ-
nie. To dzisiejsza rzeczywistoœæ
w naszych œrodowiskach – po
150 latach jak¿e ró¿na od cza-
sów, w których ¿y³ Edmund Bo-
janowski. Bola³ nad nêdz¹ dzieci
osieroconych b¹dŸ pozostawio-
nych bez opieki przez rodziców
ciê¿ko pracuj¹cych na pañskich

polach. By³ œwiadom tego, ¿e
przysz³oœæ Ojczyzny zale¿y od
ich wychowania. Któregoœ dnia
zapisa³ krótk¹ refleksjê: Czym
ranne wstanie i rych³e zasianie, tym
te¿ wczesne wychowanie. Tu wiêc

zacz¹æ siê musi wychowanie ludz-
koœci […] przede wszystkim w ¿yciu
rodzinnym, domowym, w obrêbie
wczesnego wychowania (Zbiór..., cz. II).
Z tych myœli rodzi³a siê idea zak³a-
danych przez niego ochronek. Po-
trzebowa³ oddanych temu dzie³u
pomocników. Gdzie ich szukaæ?.
W liœcie do arcybiskupa gnieŸnieñ-
sko-poznañskiego Leona Przy³us-
kiego pisa³: Od kilku lat zajmowa-
³a mnie myœl urz¹dzenia ochronek
wiejskich. Mia³em na wzglêdzie: –
raz – korzyœæ ma³ych dzieci, wysta-
wionych po wsiach przez zaniedba-
nie lub nieœwiadomoœæ rodziców na
zepsucie przedwczesne, po wtóre – uœ-
wiêcenie kobiet wiejskich, a przez to
wp³yw na podniesienie i moralizo-
wanie ludu wiejskiego... (Korespon-
dencja, T. I. s. 160nn). W realizacji
tej myœli okaza³ siê prekursorem.
Nie szuka³, jak dot¹d czyniono,
pomocy u zagranicznych zako-
nów, którym powierzano prowa-
dzenie szkó³, czy dzie³ charyta-
tywnych. Wiedzia³, ¿e najlepiej

zrozumiej¹ potrzeby œrodowiska
osoby, które siê z niego wywo-
dz¹, którym nie s¹ obce zwycza-
je i najlepsze polskie tradycje,
¿e najlepiej jest kszta³towaæ œro-
dowisko przez œrodowisko. A wiêc

w œrodowisku wiejskim szuka³
dziewcz¹t ofiarnych, które by by-
³y gotowe z mi³oœci¹ poœwiêciæ siê
opiece nad osieroconym dzie-
æmi. Siêgaj¹c dalekowzrocznie
w przysz³oœæ pragn¹³ je tak przy-
gotowaæ do pracy i formowaæ

duchowo, by przez pracê, mod-
litwê oraz d¹¿enie do osobistej
doskona³oœci zdolne by³y podj¹æ
sta³y sposób ¿ycia wed³ug odpo-
wiedniej regu³y zakonnej.

Bêd¹c cz³owiekiem w stanie
œwieckim zawsze kierowa³ siê du-
chem ¿ywej wiary. S³owa ewan-
gelii by³y dla niego najwa¿niej-
szym drogowskazem. Na serio
bra³ s³owa Chrystusa. Korzysta-
j¹c tak¿e z dobrych rad zaprzy-
jaŸnionych kap³anów i ¿yczli-
wych œwieckich przyjació³, a prze-
de wszystkim w modlitewnym
dialogu z Bogiem, pozwoli³ Du-
chowi Œwiêtemu kszta³towaæ w so-
bie wizjê przysz³ego zgromadze-
nia zakonnego. Myœl¹c o przysz-
³oœci ochroniarek, które mia³yby
prowadziæ ¿ycie zakonne, nie szu-
ka³ zabezpieczenia materialnego
w majêtnym posagu czy wspa-
nia³omyœlnoœci dobroczyñców, ale
od pocz¹tku Ÿród³em utrzymania
mia³a byæ ich w³asna praca.

Pierwsz¹ wspólnotê, która sta-
³a siê zacz¹tkiem pierwszego
rdzennie polskiego zgromadzenia
zakonnego uda³o mu siê stwo-

Nieopodal przemyskiej katedr y
i widocznego Karmelu usytuowany jest
dom Sióstr Su¿ebniczek
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rzyæ w zwyczajnym wiejskim do-
mu, zaofiarowanym przez wiej-
sk¹ gospodyniê Franciszkê Prze-
woŸn¹ z Podrzecza le¿¹cego w po-
bli¿u Gostynia. Dla ochroniarek, jak
nazywano pierwsze s³u¿ebniczki,
które podjê³y siê opieki nad zgro-
madzonymi w ochronkach dzieæmi,
Edmund Bojanowski sam opra-
cowa³ regu³ê i bardzo szczegó³o-
wo codzienny porz¹dek zajêæ.
Wyznaczy³ temat na ka¿dy dzieñ
tygodnia, z uwzglêdnieniem pór
roku i okresów liturgicznych. Boja-
nowski dla ochroniarek, by³ ser-
decznym opiekunem, wychowaw-
c¹, mo¿na powiedzieæ instruk-

torem i duchowym przewodni-
kiem. Uczy³ je nie tyle s³owem ile
przyk³adem swojego gorliwego
¿ycia. Stosuj¹c wobec sobie du¿e
wymagania i wewnêtrzn¹ dys-
cyplinê z mi³oœci¹ tak¿e stawia³
wymagania tym prostym dziew-
czêtom, a kiedy uwa¿a³ za s³usz-
ne, nak³ada³ z mi³oœci¹ pokuty za
wykroczenia, bo szczególn¹ tro-
sk¹ Edmunda by³ rozwój ducho-
wy s³u¿ebniczek. By³ przekona-
ny, ¿e idea ochronek powstawa-
³a z Bo¿ego natchnienia, dlatego
piêtrz¹ce siê niekiedy wielorakie
trudnoœci i niezrozumia³e przeszko-
dy móg³ pokonywaæ zawierzaj¹c
bezgranicznie Bo¿ej Opatrznoœci.
Symbol – Oko Opatrznoœci z na-
pisem „Bóg wszystko widzi” pole-
ci³ namalowaæ nad drzwiami w pier-
wszej ochronce i podobnie jak wi-
zerunek Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej po dzieñ dzisiejszy winien
znajdowaæ siê w ka¿dym domu

Zgromadzenia. Szczególn¹ czeœæ
do Bogurodzicy Dziewicy Niepo-
kalanie Poczêtej wpisa³ Za³o¿y-
ciel w g³ówny nurt duchowoœci
ka¿dej s³u¿ebniczki, by w swo-
im ¿yciu jak najwierniej naœlado-
wa³a Jej cnoty.

Jeszcze za ¿ycia Edmunda Bo-
janowskiego powsta³o kilkadzie-
si¹t placówek ochronkowych, o któ-
re najczêœciej zabiegali u Bojanow-
skiego w³aœciciele dworów, którym
zale¿a³o na podnoszeniu oœwiaty
i moralnoœci wœród ludu wiejskie-
go. Dziœ po stu piêædziesiêciu la-
tach od œmierci Za³o¿yciela s³u¿eb-
niczki prowadz¹ zapocz¹tkowa-

ne przez niego dzie³o pos³uguj¹c
nie tylko na terenie Polski, ale rów-
nie¿ w krajach misyjnych Afryki,
na terenie Syberii wœród potom-
ków naszych bohaterskich po-
powstañczych zes³añców, a tak¿e
na Wschodzie i Zachodzie Euro-
py i Ameryki. £¹cznie pracuje oko-
³o trzech tysiêcy sióstr przynale-
¿¹cych do czterech ga³êzi tego
zgromadzenia. Dlaczego cztery
ga³êzie, skoro jeden za³o¿yciel?

Najprostsz¹ odpowiedŸ daje hi-
storia tamtych czasów. W pierw-
szym dziesiêcioleciu domy s³u¿eb-
niczek zak³adane by³y nie tylko
na terenie Wielkiego Ksiêstwa Poz-
nañskiego, ale tak¿e na terenach
innych zaborów, tak¿e w Galicji
i na Œl¹sku. Po upadku powsta-
nia styczniowego w 1863 roku
represje spad³y równie¿ na m³ode
zgromadzenie. Rz¹d austriacki pod
groŸb¹ kasaty placówek za¿¹da³
opuszczenia Galicji przez siostry
pochodz¹ce z zaboru pruskiego
i zerwania wszelkich kontaktów
z placówkami w innych zabo-
rach. Brak mo¿liwoœci kontakto-
wania siê sióstr przez wiele lat by³
jednym z najwa¿niejszych powo-
dów usamodzielnienia siê posz-
czególnych ga³êzi. Obecnie s³u-
¿ebniczki tworz¹ Federacjê za-
chowuj¹c autonomiê poszczegól-
nych zgromadzeñ. Dom gene-
ralny naszego Zgromadzenia znaj-
duje siê w Starej Wsi k. Brzozo-
wa, st¹d te¿ bierze siê nazwa S³u-
¿ebniczek Najœw. Maryi Panny Nie-
pokalanie Poczêtej – Starowiej-
skich. Na terenie zakonnej pro-
wincji przemyskiej siostry pracuj¹ na
50-ciu placówkach. Liczba wpraw-
dzie nie jest najwa¿niejszym wskaŸ-
nikiem, ale zapewne ka¿da s³u¿eb-
niczka Matki Najœwiêtszej pragnie,
by jak najwierniej w swoim ¿yciu
realizowaæ zamys³ b³ogos³awione-
go Ojca Za³o¿yciela Edmunda Bo-
janowskiego, tak jak to wypowia-
da w formule œlubów zakonnych,
...aby za ³ask¹ Ducha œwiêtego i z po-
moc¹ Maryi Dziewicy w s³u¿bie Boga
i Koœcio³a osi¹ga³a doskona³¹ mi³oœæ.

Od red. Wiemy, ¿e w tym temacie jest
to ostatni odcinek a wiêc bardzo dziê-
kujemy Czcigodnej Siostrze i zapraszamy
z innymi tematami.

Od red.: WARTO WIEDZIEÆ, ¯E: Zgromadzenie S³u¿ebniczek Sta-
rowiejskich w Polsce swój dom Generalny ma w STAREJ  WSI ko³o
Brzozowa, gdzie przebywa Matka Generalna z zarz¹dem z siostrami nowi-
cjuszkami, siostrami chorymi, starszymi. Jest to równie¿ dom formacyjny,
gdzie m³ode dziewczêta, które us³ysza³y i odpowiedzia³y na g³os Pana
Jezusa, poznaj¹ charyzmat zgromadzenia i staj¹ siê s³u¿ebniczkami.

Przygotowanie formacyjne do z³o¿enia œlubów wieczystych trwa 8 lat,
w czasie których m³oda SIOSTRA zaprzyjaŸnia siê z JEZUSEM
OBLUBIEÑCEM i pragnie s³u¿yæ tam gdzie j¹ prze³o¿eni skieruj¹.

Aby byæ prawdziw¹ siostr¹ s³u¿ebniczk¹, trzeba wiele czasu poœwiêciæ
na modlitwê indywidualn¹ i wspólnotow¹ ...

DOM GENERALNY W STAREJ WSI:  (13) 434-14-76
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CZYM JEST MSZA
ŒWIÊTA I JAK J¥ DO-
BRZE PRZE¯YÆ?

Msza œwiêta jest Ÿród³em
i szczytem ¿ycia duchowego chrze-
œcijanina. Podkreœliæ nale¿y jak
wielka jest godnoœæ Eucharystii –
jest bowiem ona miejscem szcze-
gólnej relacji Boga do cz³owieka.
Jest Ÿród³em ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego. I nasuwa siê refleksja: je-
¿eli ktoœ na mszy siê nudzi lub
uczestniczy w niej powierzchow-
nie, mechanicznie wrêcz niech-
lujnie – to znaczy, ¿e jej nie ro-
zumie.

Sobór Watykañski II og³osi³, ¿e
Matka Koœció³ pragnie, aby wier-
nych prowadziæ do pe³nego
i czynnego uczestnictwa w liturgii
œwiêtej. W MYŒL SOBO-
ROWYCH ZALECEÑ –
NASZ UDZIA£ W KA¯-
DEJ MSZY ŒWIÊTEJ PO-
WINIEN BYÆ:

1. œwiadomy – znamy i rozu-
miemy wszystkie gesty i po-
stawy przyjmowane w czasie
liturgii – to nie mo¿e byæ bez-
myœlne „bycie” i pusta obe-
cnoœæ;

2. pe³ny – wierni powinni siê
w³¹czyæ w mszê poprzez ofia-
rê z siebie, gdy¿ sama msza
œwiêta to ofiara, zatem niech
nasza obecnoœæ na niej te¿ bê-
dzie ofiar¹ (ofiar¹ za, ofiar¹
dla, ofiar¹ w intencji…).

Wchodz¹c do koœcio³a nale¿y
przywitaæ siê z Panem Bogiem!
Zatem uklêknij zaraz po prze-
kroczeniu drzwi, zrób znak krzy¿a
i cicho wymów s³owa „Niechaj
bêdzie pochwalony Przenajœwiêt-
szy Sakrament, teraz i zawsze i na
wieki wieków. Amen!” Nawet je-

œli zdrowie Ci ju¿ nie s³u¿y i ko-
lana odmawiaj¹ pos³uszeñstwa –
to ZATRZYMAJ SIÊ! – te same
gesty i powitanie w pochylonej
postawie stoj¹cej wtedy oddadz¹
nasz szacunek dla miejsca, dla
Gospodarza i dla znaku, jakim jest
wisz¹cy na krzy¿u Chrystus.

Msza Œwiêta to Eucharystia, to
spotkanie z Bogiem, to realna,
bezpoœrednia i uobecniona relacja

z Bogiem, to wreszcie osobiste
dotkniêcie Pana Boga. A jak przy-
gotowaæ siê na takie spotkanie
z Kimœ, kto jest dla nas tak bar-
dzo wa¿ny?

Okazujmy to ju¿ choæby sa-
mym naszym wygl¹dem, od-
œwiêtnym strojem, czystym i sto-
sownym do miejsca i okolicznoœci.
„W progi Bo¿e wchodŸ w god-
nym ubiorze!” To nie pla¿a – za-
tem nie go³e ramiona i plecy, nie
klapki i krótkie spodenki! W ka¿-
dej szanuj¹cej siê firmie obowi¹-
zuje tzw. dress code, tzn. sto-
sowny, skromny i schludny strój.
Id¹c na rozmowê kwalifikacyjn¹
do pracy nie zak³adamy wydekol-
towanej neonowej sukienki ani
szortów i kraciastej koszuli – bo
ten widok z miejsca obni¿a nasze
szanse na zatrudnienie. Dlaczego
wiêc przychodzimy na spotkanie
z Panem Bogiem, który jest

„Szefem Wszystkich Szefów”
w stroju – oglêdnie pisz¹c – swo-
bodnym i dowolnym??!

Bior¹c udzia³ w mszy œwiêtej
ofiarujmy Bogu nie tylko schlud-
ny nasz ubiór, lecz tak¿e czyste
serce, wolne od zaniedbañ, zanie-
chañ, zatwardzia³ych animozji
i zgorzknieñ. Ofiarujmy Panu
Bogu siebie samego, ca³ego, ze
wszystkim co nas dotyka – co nas
cieszy i tym, co nas smuci. Zad-
bajmy o to by nasz udzia³ w eucha-
rystii by³ tak¿e:

3. pobo¿ny – zatem oddaj-
my Bogu nale¿n¹ mu czeœæ
oraz swoje skupienie, uwagê
i koncentracjê:

4. czynny udzia³ – oznacza,
¿e nie mogê byæ na mszy mil-
cz¹cym widzem! JESTEM!!!
Zatem modlê siê ze wszyst-
kimi, odpowiadam kap³ano-
wi, œpiewam – i naprawdê
nie jest wa¿ne czy mam g³os
szkolony, czy zupe³nie suro-
wy, bo Panu Bogu œpiewam
sercem i z ca³ego serca.

Wa¿ne w przygotowaniu siê do
mszy jest te¿ odpowiednie gospoda-
rowanie swoim czasem – PUN-
KTUALNOŒÆ!  SpóŸnianie siê sy-
stematyczne na mszê to jest grzech!
Z tego trzeba siê spowiadaæ! Rów-
nie¿ poœpieszne, nieuzasadnione
wychodzenie przed koñcem mszy
z koœcio³a, (gdy kap³an jeszcze
stoi przed o³tarzem) jest zachowa-
niem niew³aœciwym. Do kanonu
dobrego zachowania nale¿y pozo-
stanie w miejscu spotkania dopóki
nie opuœci go Gospodarz (w pracy
szef, pracodawca).

Przed Msz¹ Œwiêt¹ trzeba uspo-
koiæ serce, trzeba siê wyciszyæ
i poprosiæ Ducha Œwiêtego o odda-
lenie wszelkich rozproszeñ. Do-
brze jest wczeœniej – mo¿e nawet
w sobotê, zapoznaæ siê z treœci¹
czytañ i poprosiæ Ducha Œwiê-
tego, aby udzieli³ potrzebnego
nam daru do zrozumienia S³owa
Bo¿ego. Id¹c na mszê nastawmy
siê emocjonalnie, ¿e coœ siê na
Eucharystii wydarzy, b¹dŸmy

EUCHARYSTIA DAJE ¯YCIE CZ. 2

ANNA POTOCKA

POAK
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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

ciekawi ³aski, jaka na nas sp³ynie,
b¹dŸmy te¿ œwiadomi, ¿e bê-
dziemy siê modliæ, ¿e bêdziemy
w otoczeniu samego Boga, ocze-
kujmy tego spotkania, wzbudzaj-
my w sobie pragnienie spotka-
nia z samym Panem Bogiem…
PrzyjdŸmy trochê wczeœniej by
spokojnie znaleŸæ sobie miejsce
tak, by mieæ kontakt wzrokowy
z o³tarzem, by wszystko widzieæ,
by wszystko s³yszeæ i nie uroniæ
nawet uœmiechu z twarzy ksiêdza
celebransa. Bóg poprzez kap-
³ana dope³nia nasz¹ niewiedzê.
On objaœnia S³owo Pana, po-
kazuje kontekst historyczny,
t³umaczy i wskazuje jego zna-
czenie dla nas w codziennym
¿yciu.

JAK PRZE¯YWAÆ MSZÊ
ŒWIÊT¥? Dobrze prze¿ywaæ
mszê œwiêt¹ to przede wszystkim
– w jednoœci z tymi, którzy s¹
obok mnie. Œw. Jan Chryzostom
mawia³, ¿e „chleb eucharystyczny
ma byæ jednoœci¹ ziaren nie zna-
j¹cych siê”… Msza Œwiêta ma
byæ zatem jednoœci¹ wiernych we
wspólnocie Koœcio³a. Eucharystia
uzdalnia nas do ¿ycia we wspól-
nocie. Msza Œwiêta to Bóg i Wspól-
nota „…Abyœmy byli jedno…”

Msza Œw. jest miejscem, w któ-
rym uczymy siê przebaczaæ, bo
Bóg w sakramencie przebacza nam.

Ka¿dy zakrywa swoje grzechy
przed ludŸmi, bo nie ma siê czym
chwaliæ – ale przed Bogiem siê
niczego nie ukryje. Bóg wie z czym
do Niego przychodzimy i wie co
nam jest potrzebne. Nie zawsze
to, o co Go zwykle prosimy. Ale to
On wie lepiej.  Pamiêtajmy te¿,
¿e KA¯DY CHRZEŒCI-
JANIN JEST POWO£ANY
DO ŒWIÊTOŒCI.

Dane s¹ nam przecie¿ sakra-
menty œwiête i tylko my sami de-
cydujemy – bo Bóg da³ nam wol-
n¹ wolê – jak czêsto do nich przy-
stêpujemy…

W koœciele  wkraczamy w sferê
sacrum, z wszystkimi naszymi
radoœciami i zmartwieniami. Wcho-
dz¹c do œwi¹tyni wkraczamy w in-
ny œwiat, w inn¹ rzeczywistoœæ,
gdzie JEST NAJWA¯NIEJ-
SZY BÓG, O£TARZ I NA-
SZA RELACJA Z BOGIEM.
W koœciele jesteœmy w cz¹stce
nieba. Wychodz¹c z koœcio³a po
dobrze prze¿ytej EUCHARY-
STII jesteœmy ju¿ zupe³nie innymi
ludŸmi, lepszymi – nawet jeœli nie
zdajemy sobie z tego sprawy …
wystarczy tylko œwiadomie na co
dzieñ dobrze z Bogiem ¿yæ.



Nr 9 (2021)Str. 12 N A  K A R M E L

REKOLEKCJE
I OTWARTE DNI SKUPIENIA

D

Z dziejów Karmelu przemyskiego  (XXIX)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

ziœ trudno by³oby odnaleŸæ
informacje o wszystkich

rekolekcjach i dniach skupienia
odprawionych po powrocie oj-
ców karmelitów bosych do Prze-
myœla. Dla wielu osób bardzo
wa¿ny by³ pocz¹tek lat dziewiêæ-
dziesi¹tych ub. wieku. Czas naw-
róceñ, powrotu do Koœcio³a i czas
pog³êbiania wiary, odkrywania
powo³ania. Oto okruchy  wspom-
nieñ z tego czasu.

W dniach 24–26 wrzeœnia 1993 r.
odby³y siê w Kalwarii Pac³aw-
skiej trzydniowe rekolekcje dla
grupy niedzielnej, podczas któ-
rych KRPE (Karmelitañski Ruch
Prorocko-Ewangelizacyjny) zos-
ta³ oddany Matce Bo¿ej.

W paŸdzierniku i grudniu 1994 r.
oraz w styczniu 1995 r. w klaszto-
rze mia³ miejsce cykl rekolekcji
ewangelizacyjnych – Szko³a Ewan-
gelistów. Warunki by³y trudne.
Zimno, noclegi na materacach
w pomieszczeniu na I piêtrze klasz-
toru, z dymi¹cym piecem kaflo-
wym. Z piwnicy klasztornej, obe-
cnej Piwnicy Duchowej, by³ no-
szony mia³ do palenia w pie-
cach. Zimna ³azienka na parterze

(obecnie fragment korytarza przy
ma³ym wirydarzu (kolejki!), stare
schody bez porêczy z zapalony-
mi dla bezpieczeñstwa œwieczka-
mi (œwiat³o elektryczne by³o tylko
w pomieszczeniu). A równoczeœ-
nie du¿o modlitwy, S³owo Bo¿e,
Msza Œwiêta, konferencje, adora-
cja, szczególnie nocne trwanie
przed Panem w Najœwiêtszym Sa-
kramencie. Wszystko to stwarza-
³o szczególn¹, niepowtarzaln¹

atmosferê, przewagi ducha nad
cia³em. Nikt nie narzeka³ na wa-
runki, panowa³a radoœæ i wielka
gorliwoœæ, jak nigdy potem – wspo-
mina jeden z uczestników. Pod-
czas warsztatów, pantomima o treœ-
ci ewangelizacyjnej, piêknie przed-
stawiona przez jedn¹ z grup, wy-
wo³a³a wzruszenie widzów. By³y
te¿ plakaty, wiersze itp., a w gru-
pie muzycznej powsta³a, do dziœ
œpiewana przez KREM, pio-
senka: Kiedy Duch Œwiêty zst¹pi
na nas, / otrzymamy Jego moc, /
bêdziemy wtedy Jezusa œwiadkami,
/ bêdziemy ewangelistami…”.

W lutym 1995 r. rekolekcje o Bo-
¿ym Mi³osierdziu w Rzeszowie-
-Przybyszówce odby³y siê w ca³-

kowitym milczeniu. Przypomi-
na³y o tym zamieszczone w ró¿-
nych miejscach plakaty z cyta-

tami dotycz¹cymi ciszy. Przestrze-
gano milczenia do tego stopnia,
¿e konieczne dialogi by³y pi-
sane na kartkach! Oprócz mod-
litwy by³a te¿ wspólna praca,
dy¿ury w kuchni, sprz¹tanie ³a-
zienek itp. W tym samym roku,
na prze³omie lipca i sierpnia, mia-
³y miejsce kolejne, dziesiêcio-
dniowe, rekolekcje w Przyby-
szówce, tym razem powo³anio-
we dla m³odzie¿y. Pamiêtam, ¿e
przywioz³am na te rekolekcje wo-
reczek szkaplerzy od sióstr kar-
melitanek i na pocz¹tku prze¿y-
³am szok, bo moim oczom uka-
za³ siê widok m³odych ludzi,
którzy pracowicie, w ca³kowitym
milczeniu, wyrywali ka¿d¹ traw-
kê spomiêdzy p³ytek na podwór-
ku domu rekolekcyjnego. Oka-
za³o siê, ¿e by³a to praktyczna re-
alizacja zaleceñ regu³y pierwot-
nej œw. Alberta: Powinniœcie tak¿e
wykonywaæ jak¹œ pracê, aby szatan
znajdowa³ was zawsze zajêtych
i nie móg³ znaleŸæ ¿adnego dostêpu
do waszych dusz wskutek waszej
bezczynnoœci. […] Poleca Aposto³
milczenie, gdy nakazuje zachowywaæ
je przy pracy (por. 2 Tes 3,12). Jak

Pierwsze rekolekcje KRPE, w Kalwarii Pac³awskiej, 1993  r. Prosty, wiejski dom, noclegi
w stodole na sianie, w³asnorêcznie przyrz¹dzone kanapki i … radoœæ w oczach…

Rekolekcje ewangelizacyjne, 1994 r.
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zaœ twierdzi Prorok: ‘Dzie³em spra-
wiedliwoœci jest milczenie’ (por. Iz 32,17).
Na innym zaœ miejscu: ,,W milczeniu
i ufnoœci le¿y wasza si³a” (por. Iz 30,15).

Dwukrotnie mia³y miejsce 10-
-dniowe rekolekcje w Polanie dla
grupy m³odzie¿owej, w 1994 r.
i 1996 r. Znalaz³y siê zapiski jed-
nego z m³odych uczestników:
d³ugie msze, adoracja na wzgórzu,
p³ywanie w Jeziorze Soliñskim,
góry, œwietna atmosfera, nowi i sta-
rzy znajomi, wyg³upy, niezapom-
niany czas. Rekolekcje prowadzi³
o. Jan OCD, pomaga³ mu ks. Jan
[Bielec].

W latach dziewiêædziesi¹tych
odbywa³y siê te¿ na Karmelu co-
miesiêczne, otwarte dni skupie-
nia. Ci, którzy w nich uczestniczy-
li wspominaj¹ te dni jako czas ³a-
ski, spotkania z Bogiem, mimo
trudnych, dziœ mo¿na powie-
dzieæ, ¿e prymitywnych warun-
ków zewnêtrznych. Sala Rycer-
ska by³a ogrzewana piecem kaf-
lowym, w jednym z s¹siednich

pomieszczeñ na kuchni wêglo-
wej gotowano wodê i wielki gar
gêstej zupy z makaronem. Pale-
niem w piecu, przygotowaniem
gor¹cej herbaty i zupy oraz sprz¹-
taniem zajmowali siê cz³onkowie
KRPE. Jedno z pomieszczeñ za
obecn¹ furt¹ nosi³o nazwê „Miej-

sce pustynne”. By³o wykorzysty-
wane na indywidualne dni skupie-
nia. Tam odbywa³a siê te¿ spo-
wiedŸ lub rozmowa z kap³anem.
Dni skupienia by³o wiele, a do-
k³adny opis jednego z nich za-
chowa³ siê w nowopo-
wsta³ej (XI.1996 r.) ga-
zetce Na Karmel Nr 4/97:
Dnia 8 marca 1997 roku
prze¿yliœmy kolejny dzieñ
skupienia. Tym razem 3 go-
dziny modlitwy, adoracji,
konferencji i rozwa¿ania
koncentrowa³y siê wokó³ Oj-
costwa Boga i Jego mi³oœci
do nas ukazanej w Mêce

Jezusa i Eucharystii. Dzieñ ten zgro-
madzi³ oko³o 150 osób nie tylko z na-
szego miasta, lecz miêdzy innymi z Ra-
dymna, Jaros³awia, Rzeszowa, Me-
dyki i innych.

Ca³kowite milczenie, cisza, atmo-
sfera skupienia, nauka modlitwy kon-
templacyjnej, medytacji oraz dzielenie
siê modlitw¹, poci¹ga coraz wiêcej osób
poszukuj¹cych autentycznie wspól-
noty z Bogiem.

Dni skupienia odbywaj¹ siê co mie-
si¹c. Rozpoczynaj¹ siê o godz. 6.30 Msz¹
œw., a koñcz¹ Adoracj¹ Najœwiêtszego
Sakramentu do godz. 20.00. Na prog-
ram tego dnia sk³adaj¹ siê: wspólnie
œpiewane Godzinki ku czci N.M. Pan-
ny, dwie konferencje tematyczne, 3 go-
dziny osobistej modlitwy, wspólna Ko-
ronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, Adoracja
oraz Msza œw. z homili¹ o godz. 18.00.
W czasie ka¿dego dnia Skupienia mo¿-
na, w porze obiadowej, skorzystaæ
z Sakramentu Pokuty [Pojednania]
lub porozmawiaæ z kap³anem.

Dni Skupienia maj¹ na celu naukê
modlitwy, czytania i rozumienia S³o-
wa Bo¿ego, pog³êbienia osobistego
¿ycia z Bogiem w duchu karmeli-
tañskim. [...]

fot. arch. KREM

Przybyszówka 1995, rekolekcje powo³aniowe

Jezioro Soliñskie, rekolekcje m³odzie¿o-
we w Polanie 1994 r.

Rekolekcje powo³aniowe w Przybyszówce. Obecny o. Prowincja³ klêczy trzeci od prawej
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MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (VI)

Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

Do Rwandy przyjecha³em kilka
lat przed wybuchem konflik-

tu etnicznego. Wiedzia³em, ¿e lud-
noœæ Rwandy sk³ada siê z 3 grup
etnicznych, podobnie zreszt¹ jak
kraj Burundi. Mówi siê, ¿e Pigme-
je, którzy stanowi¹ jedn¹ z tych
grup, zamieszkiwali lasy równiko-
we od wielu wieków. Ich g³ów-
ne zajêcie to polowanie na zwie-
rzynê w lasach. Poniewa¿ lasów
by³o bardzo du¿o, wiêc nie stano-
wi³o to dla nich problemu, ¿e

inny lud – Hutu przywêdrowa³
w ich s¹siedztwo. Ludy Bantu do
których nale¿¹ Hutu, wywodz¹ siê
z terenu Czadu. W poszukiwa-
niu terenów uprawnych przemiesz-
czali siê na po³udnie Afryki. Trud-
nili siê upraw¹ ziemi, która ich ¿y-
wi³a. Trzecia grupa Tutsi wywo-
dzi siê z Abisynii, obecnie Etio-
pia. Zajmowali siê wypasem krów.
W poszukiwaniu pastwisk szli na
po³udnie i na wschód. Mówi siê,
¿e w XII lub XIII wieku dotarli
na tereny „Wielkich Jezior” i tu siê
zadomowili. Ich kuzynami na
terenie Kenii i Tanzanii s¹ Ma-
sajowie. W koñcu przejêli w³a-
dzê nad pozosta³ymi grupami et-
nicznymi. Tutsi stopniowo pod-
porz¹dkowali Hutu (przyswajaj¹c
jednak ich zwyczaje, jêzyk i kul-

turê) i utworzyli w XVII w. silne
scentralizowane feudalne pañ-
stwo Rwanda, ze sta³¹ armi¹, na
którego czele sta³ dziedziczny w³ad-
ca zw. mwami. Wiêkszoœæ miesz-
kañców pañstwa stanowili Hutu,
ale z Tutsi wywodzi³a siê arysto-
kracja i rz¹dz¹ca dynastia. Spo³e-
czeñstwo by³o zorganizowane
w swego rodzaju system kast: Tutsi
zarz¹dzali byd³em i ziemi¹, któ-
re rolnicy Hutu dzier¿awili na
zasadach feudalnej zale¿noœci.
Kiedy w XIX wieku do cen-
trum Afryki dotarli biali ludzie
przez Tanzaniê, Rwanda – Bu-
rundi zosta³y w³¹czone do czêœci
niemieckiej Afryki Wschodniej.
Po przegranej pierwszej wojnie
œwiatowej kraje te powierzono
Belgom.

W XX wieku kraje Afryki
odzyskuj¹ niepodleg³oœæ. W 1962
roku i Rwanda i Burundi otrzy-
muj¹ niepodleg³oœæ. Ale od tego
czasu historia tych dwóch pañstw
idzie ró¿nymi drogami. Belgowie
w Burundi przekazuj¹ w³adzê
plemieniu Tutsi – prezydentem
zostaje dawny król Mwambu-
tsa IV Karol zobowi¹zuj¹c siê do
respektowania równoœci wszyst-
kich obywateli.

W 1965, mimo zwyciêstwa Hu-
tu w wyborach parlamentarnych,
król mianowa³ premierem ksiêcia
z plemienia Tutsi, co wywo³a³o
zamieszki, a w nastêpstwie krwa-
we represje wobec Hutu. W lip-
cu 1966 r.  król zosta³ zdetronizo-
wany przez swego syna, Ntare V
Rwagasore, a w listopadzie 1966

Pigmeje. Na pierwszym planie chata pigmejska, w tle nowe domy dla Pigmejów, które

powstaj¹ dziêki ofiarnoœci przyjació³ misji karmelitañskich      (wiêcej na str. 23)

Na roli pracuj¹ kobiety. Dzieci na ple-
cach, baga¿ na g³owie, w wolnej rêce mo-
tyka
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pu³kownik M. Micombero, pre-
mier z nominacji nowego króla,
obali³ go, og³osi³ Burundi repu-
blik¹, a siebie prezydentem.  Czy-
stki wœród polityków i w armii
zwiêkszy³y supremacjê Tutsi. Pow-
stanie Hutu na po³udniu (1972)
spowodowa³o represje na niespo-
tykan¹ skalê: w masakrach zgi-
nê³o 100–200 tys. Hutu, a ok.
200 tys. zbieg³o za granicê. O tym
czasie pisze o. Sylwan w swej
ksi¹¿ce „Posy³am was”.

W latach 1976–87 w wyniku bez-
krwawego zamachu stanu w³adzê
sprawowa³ pu³kownik J.-B. Ba-
gaza (Tutsi). Pocz¹tkowo stara³
siê ponownie wprowadziæ przed-
stawicieli Hutu do administracji
pañstwowej, a od 1984 r. zao-
strzy³ represje wobec opozycji
i Koœcio³a katolickiego. W tym
czasie wyrzuci³ wszystkich misjo-
narzy z Burundi. Kiedy o. Teofil
Kapusta zaproponowa³ mi wy-
jazd do Afryki, to przede wszy-
stkim myœla³ o pos³aniu kogoœ
nowego, kto nie mia³by powo-
du byæ wyrzuconym. Jeszcze wte-
dy nasi Wspó³bracia, o. Józef
Tryba³a i o. Kamil Ratajczak,
pracowali w Musongati. Nie zd¹-
¿y³em do nich do³¹czyæ, gdy¿
pod koniec 1985 roku zmuszeni
byli wyjechaæ z Burundi.

W Rwandzie po zamieszkach
etnicznych król i du¿a czêœæ Tutsi
opuœci³a kraj udaj¹c siê do Ugan-
dy, Zairu i Burundi. Bêd¹ oni kil-
ka razy próbowali zbrojnie pow-
róciæ do swojej ojczyzny. W wybo-
rach prezydentem zostaje Grze-

gorz Kayibanda, Hutu. W 1972–
–1973 ponownie trwa³y walki
etniczne i masowa emigracja prze-
œladowanych Tutsi, g³ównie do
Burundi i Ugandy. W 1973 r.
gen. J. Habyarimana (Hutu) prze-
prowadzi³ bezkrwawy zamach
stanu pod has³em ³agodzenia
konfliktów etnicznych.

 Przez te kilkanaœcie lat wie-
rzono, ¿e mo¿na w tym kraju
stworzyæ pokojowe wspó³¿ycie
tych grup etnicznych, w prze-
ciwieñstwie do tego co dzia³o siê
w Burundi.

Przez pierwsze cztery lata praco-
wa³em w parafii Rugango na po-
³udniu Rwandy. Du¿¹ czêœæ popu-
lacji stanowili Tutsi. Nie mówi³o
siê o tym, kto do jakiej grupy et-
nicznej nale¿y, ale oni to po prostu
wiedzieli. Nikomu to nie prze-
szkadza³o, ¿e chóry koœcielne by-
³y swoiœcie ,,jednolite”. Kiedy gra-
liœmy w pi³kê no¿n¹, to te¿ jakoœ
to wszystko by³o ju¿ z góry wia-
dome, kto gra z kim i przeciw
komu. Dopiero pod koniec m³o-
dzi Tutsi szeptali mi, ¿e przygo-

towuje siê wielka wojna, bo to
trzeba zmieniæ. Nie widzia³em ta-
kiej potrzeby.

Kiedy w 1990 r. rebelianci Tutsi
wspomagani przez wojska ugan-
dyjskie zaatakowali pó³noc Rwan-
dy, wtedy wszystko siê zmieni³o.
Hutu zrozumieli, ¿e wojna z Tu-
tsi rozgrywa siê o w³adzê w kraju.
Wzajemna niechêæ powróci³a. Kie-
dy wybuch³a wojna domowa
wielu Hutu z po³udnia myœla³o, i¿
jest to okazja na zmianê kadry rz¹-
dz¹cej, która w wiêkszoœci pocho-
dzi³a z pó³nocy Rwandy. I st¹d
wielu do³¹czy³o do rebeliantów.
Wzajemne s¹siedzkie stosunki te¿
siê pogorszy³y, gdy dostrze¿ono,
¿e m³odzi ludzie byli wysy³ani przez
rodziców, aby przy³¹czyli siê do
tych co zaatakowali kraj. Na po-
cz¹tku zdawa³o siê, ¿e rebelianci
nie maj¹ ¿adnych szans. Pierwszy
powód to ma³a ich liczba. Wkrót-
ce jednak okaza³o siê, ¿e maj¹ po-
parcie Ugandy – sk¹d zaatako-
wali Rwandê – i kilku krajów an-
glofoñskich, jak Anglia czy Ame-
ryka. Kilka lat wczeœniej uchodŸ-
cy rwandyjscy pomogli Joeli Mu-
seveni przej¹æ w³adzê w Ugan-
dzie. Jest to Tutsi. Pomagaj¹c re-
beliantom chcia³ on sp³aciæ d³ug
wdziêcznoœci. Oficjalnym powo-
dem rozpoczêcia tej wojny by³a
nierozwi¹zana sprawa uchodŸ-
ców rwandyjskich. Dla opinii
publicznej by³ to uzasadniony ar-
gument. Rwanda nie widzia³a
sposobu na zadoœæuczynienie tym
¿¹daniom. 1 paŸdziernika 1990 r.
rozpoczêto dzia³ania wojenne.

Prezydent Juvé-
nal  Habyarimana
– Hutu (Wikipedia)

Obecny Prezy-
dent Paul Kagame
– Tutsi  (Wikipedia)

Burundi. Pasterze z krowami Afrykañskie dzieci z trzcin¹ cukrow¹
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Nie by³a to szybka wojna. Przed-
³u¿aj¹cy siê czas by³ na nieko-
rzyœæ rz¹du rwandyjskiego. Pre-
zydent Habyarimana poprosi³
o pomoc prezydenta Zairu Mo-
butu. Równie¿ Francja pos³a³a
swoich ¿o³nierzy. By³o to wyni-
kiem zobowi¹zañ krajów franko-
foñskich. Z drugiej strony trzeba
jeszcze raz podkreœliæ, ¿e Rwanda
nigdy nie by³a koloni¹ francu-
sk¹, lecz belgijsk¹. Belgowie te¿
przys³ali grupê ¿o³nierzy, ale oni
nigdy nie brali udzia³u w czyn-
nych potyczkach. Z drugiej strony
nie dawa³o siê ukryæ ich wiêkszej
sympatii do Tutsi.

U nas ten pocz¹tek wojny by³
bardzo widoczny. Z terenów zaata-
kowanych ludnoœæ uciek³a na tere-
ny naszej parafii. Przyszli oni z te-
renów parafii Runaba i Mwaro.
Osiedlili siê prowizorycznie przy
budynkach naszej parafii. W³adza
administracyjna naszej gminy ulo-
kowa³a ich w budynkach szko³y
podstawowej w Gahunga oraz
Gatete. Oprócz  obecnoœci prze-
siedleñców nie odczuwaliœmy woj-
ny, mimo tego i¿ Gahunga le¿y
na granicy z Ugand¹. Dzieli³ nas
pas wulkanów – Muhabura, Gahin-
ga, Sabyino, Bisaate i Karisimbi.
Dopiero pod koniec stycznia uzmy-
s³owiliœmy sobie jak bardzo te te-
reny s¹ podatne na ataki.

Niebezpieczne wydarzenia dla
w naszej parafii Gahunga mia³y
miejsce 2 lutego 1991 roku. Imieni-
ny obchodzi³a w tym dniu sio-
stra Maria Cichoñ ze zgroma-
dzenia Sióstr od Anio³ów w Kam-

panga. Na to œwiêto pojecha³ o. Ju-
lian i br. Ryszard wraz z ks.
Marianem Sobczykiem, pallotynem,
z parafii Kinoni. W tym czasie
w Gahunga nie by³o ju¿ o. Marcina,
który pojecha³ do Butare. Nato-
miast z Butare przyjecha³ do nas
na kilka dni o. Bart³omiej Kurzy-
niec. Otó¿ w tym dniu rebelianci
zaatakowali nasz¹ gminê Nkum-
ba. Przy budynkach gminy do-
sz³o do strzelaniny. Policjanci gmin-
ni próbowali odeprzeæ atak. Osta-
tecznie jeden z nich – Ignacy,
zgin¹³. Pozostali wycofali siê w kie-
runku centrali elektrycznej Nta-
ruka. Po po³udniu do gminy

przyjecha³ oddzia³ wojska. Roz-
poczêli kontrofensywê. Rebe-
lianci wycofywali siê w kierun-
ku szko³y Nyangwe. Walka trwa-
³a do wieczora. W tym czasie
przybywa³em z o. Bart³omiejem
i kucharzem Sylwestrem w do-
mu, szukaj¹c pewnego miejsca,
gdzie moglibyœmy siê uchroniæ
od „fruwaj¹cych” kul. Kilka kul
z moŸdzierzy wyl¹dowa³o w na-
szym ogrodzie nie uszkadzaj¹c do-
mu. Kule karabinowe wybi³y kil-
ka dziur w szybach w kuchni oraz
sali rekreacyjnej.

Tymczasem nasi wspó³bracia
o. Julian i br. Ryszard próbowali
powróciæ do parafii. Pierwsz¹ noc
spêdzili na biskupstwie w Ru-
hengeri. Poniewa¿ w tym dniu
ks. Marian Sobczyk mia³ zebra-
nie w Kigali, dlatego zdecydo-
wa³ siê wróciæ do swojej parafii
w Kinoni. Naszych Wspó³braci
zostawi³ przy gminie Nkumba.

Wojsko, które oczyszcza³o teren,
nie zgodzi³o siê, aby oni na no-
gach poszli do domu w Gahun-
ga, który to teren by³ objêty dzia-
³aniami. Mieli czekaæ. Po pew-
nym czasie jednak zdecydowali
siê, aby pójœæ do SCAPA do Oj-
ców Bia³ych. SCAPA po³o¿one
jest w kierunku centrali elektrycz-
nej Ntaruka. Po drodze bracia zo-
stali zatrzymani przez ¿o³nierzy,
którzy kamionetk¹ wracali z Nta-
ruka. ¯o³nierze podejrzewali, i¿
celem ataku rebeliantów mog³o
byæ wysadzenie centrali elektry-
cznej w Ntaruka. By³a to cen-
trala wodna, która dawa³a 1/

3
 pr¹-

du dla ca³ej Rwandy. Br. Ryszard
niós³ jak¹œ skrzynkê drewnian¹
po narzêdziach, a o. Julian wygl¹-
da³ na wiêcej ni¿ podejrzanego.
Pad³o pytanie:

– Kim jesteœcie i sk¹d idziecie?
– Jesteœmy ksiê¿mi i idziemy

z Kampanga.
– Co? Z Kampala – stolicy

Ugandy? Zabraæ ich!
Po ujechaniu kilku kilometrów,

ich szef postanowi³ wykonaæ egze-
kucjê. Nie wszyscy ¿o³nierze siê z nim
zgadzali, tym bardziej, ¿e o. Ju-
lian proponowa³ im udanie siê do
biskupa. Br. Ryszard nie marnowa³
czasu i uklêkn¹wszy poprosi³ o. Ju-
liana o absolucjê. O. Julian by³ tak
przera¿ony, ¿e zamiast absolucji
odmówi³ modlitwê – „Wieczny od-
poczynek racz mu daæ Panie”. W tym
czasie przechodzi³ tam weterynarz
z naszej Gminy Laurenti, który prze-
kona³ ¿o³nierzy, ¿e to s¹ zakonnicy
z parafii Gahunga. Ostatecznie eg-
zekucji nie wykonano. Wszyscy po-
jechali na biskupstwo, aby sprawê
wyjaœniæ. Tej nocy jednak o. Julian
nie zasn¹³ ze wzglêdu na prze¿y-
te emocje. Nastêpnego dnia ¿o³-
nierze wyparli rebeliantów w oko-
lice szko³y Nyangwe. Przez ca³y
dzieñ trwa³a tam walka. Ostatecznie
rebelianci zostali tam pokonani.
Nastêpnego dnia o. Julian i br. Ry-
szard z Ojcami Bia³ymi z parafii
Runaba powrócili do domu.

Drugie niebezpieczne wydarze-
nie mia³o miejsce 8 lutego 1993 r.

Opowiem o tym w nastêpnym
odcinku.

cdn
fot. arch. biuro misyjne

O. Sylwester Potoczny i br. Ryszard ¯ak nad jeziorem Tanganika
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(28)

W

UROCZYSTOŒCI, ŒWIÊTA
I WSPOMNIENIA MARYJNE

W KALENDARZU
KOŒCIO£A W POLSCE

Polsce, w skali ca³ego kraju, oprócz œwi¹t
przywo³anych w poprzednim odcinku i ob-

chodzonych w Koœciele Powszechnym, celebruje
siê jeszcze dwie uroczystoœci: Najœwiêtszej Maryi
Panny, Królowej Polski, g³ównej
Patronki Polski (3 maja) i Najœwiê-
tszej Maryi Panny Czêstochow-
skiej (26 sierpnia). Posiadaj¹ one
w³asne formularze mszalne i li-
turgiê godzin. Nadto polski kalen-
darz liturgiczny, w³asnymi formula-
rzami mszalnymi i w czêœci tak-
¿e w³asnymi tekstami liturgii godzin
celebruje wspomnienia Najœwiêt-
szej Maryi Panny, Wspomo¿ycielki
wiernych (24 maja) i Najœwiêtsze-
go Imienia Maryi (12 wrzeœnia).

Niektóre diecezje obchodz¹ nad-
to wspomnienia, niekiedy w ran-
dze uroczystoœci lub œwi¹t: Naj-
œwiêtszej Maryi Panny, Matki £aski
Bo¿ej (diec. kielecka, 7 maja); Naj-
œwiêtszej Maryi Panny £askawej
(archidiec. warszawska, 2 sobota
maja); Najœwiêtszej Maryi Panny
Opolskiej (diec. opolska, 21 czerwca); Najœwiêtszej
Maryi Panny Œwiêtogórskiej z Gostynia (archidiec.
poznañska, 25 czerwca); Najœwiêtszej Maryi
Panny Nieustaj¹cej Pomocy (diec. pelpliñska, 27
czerwca); Najœwiêtszej Maryi Panny Tuchowskiej
(diec. tarnowska, 2 lipca); Najœwiêtszej Maryi

Panny Œwiêtolipskiej (diec. warmiñska, 11 sierp-
nia); Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej (ar-
chidiec. krakowska, 13 sierpnia); Najœwiêtszej Maryi
Panny z Rokitna (diec. gorzowska, 15 sierpnia);
Najœwiêtszej Maryi Panny Gietrzwa³dzkiej (diec.
warmiñska, 8 wrzeœnia); Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny z Piekar (archidiec. katowicka, 12 wrzeœnia);
Najœwiêtszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki
Mi³osierdzia (archidiec. bia³ostocka i warmiñska,
16 listopada).

Oczywiœcie Koœció³ w Polsce bardzo sobie ceni
celebrowanie Wspomnienia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny w soboty okresu zwyk³ego w roku liturgicznym,
a nadto kap³ani czêsto pos³uguj¹ siê tak¿e formularza-
mi Mszy œwiêtych wspólnych i wotywnych o Matce
Bo¿ej, co zobaczymy w nastêpnym odcinku.

Ostra Brama w Wilnie

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O œwiat³o Ducha Œwiêtego dla dzieci i m³odzie¿y

w nowym roku szkolnym i akademickim.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O ³askê wiary dla w¹tpi¹cych i zrywaj¹cych jednoœæ

z Koœcio³em.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O dar wytrwania w wierze dla osób przebywaj¹cych

na emigracji.

Intencje ¯ywego Ró¿añca
wrzesieñ

Intencja papieska dla wszystkich Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca.:

Módlmy siê, abyœmy wszyscy dokonywali odwa¿nych
wyborów na rzecz stylu ¿ycia powœci¹gliwego i ekologicznie
zrównowa¿onego, ciesz¹c siê z ludzi m³odych, którzy siê
w to zdecydowanie anga¿uj¹.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Za chorych, cierpi¹cych, samotnych o mê¿ne niesienie

krzy¿a z Jezusem.
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WRZESIEÑ 2021
Œr.

Cz.
Pt.

So.
Pn.

Œr.

Pn.

Wt.

Œr.

Cz.

Pt.

So.

Nd.

Wt.

Cz.
Pn.

Œr.

1.

2.
3.

4.
6.

8.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

23.
27.

29.

Œw. Teresy Ma³gorzaty od
Najœw. Serca Jezusa Re-
di, dz. (NZ).
Dzieñ modlitw za poleg³ych
w obronie Ojczyzny.
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
o Ochronê Stworzenia.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œw. Grzegorza Wielkie-
go, pap. i dra Koœcio³a.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
W 2018 r. † o. Tomasz od
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
(Michalski).
Narodzenie Najœwiêtszej
Maryi Panny (œwiêto).
Œw. Jana Chryzostoma,
bp. i dr. Koœcio³a.
Podwy¿szenie Krzy¿a
Œwiêtego (œwiêto).
Najœwiêtszej Maryi Panny
Bolesnej.
Œwiêtych mêczenników,
Korneliusza, pap. i Cypria-
na, bpa.
Œw. Alberta Jerozolim-
skiego, bpa i Prawodaw-
cy Zakonu (œwiêto).
Dzieñ pamiêci o poleg-
³ych i pomordowanych na
Wschodzie.
Œw. Stanis³awa Kostki,
zakonnika, patrona Pol-
ski (œwiêto).
W Polsce, w trzeci¹ nie-
dzielê wrzeœnia obchodzo-
ny jest Dzieñ Œrodków
Spo³ecznego Przekazu.
W trzecim tygodniu wrzeœ-
nia obchodzi siê Kwartal-
ne Dni Modlitw za Dzieci,
M³odzie¿ i Wychowawców.
Œw. Mateusza, aposto³a
i Ewangelisty (œwiêto).
Œw. Pio z Pietrelciny, prezb.
Œw. Wincentego a Paulo,
prezb.
Œwiêtych Archanio³ów
Micha³a, Gabriela i Ra-
fa³a (œwiêto).

´

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)

– druga sobota miesi¹ca.
W czwart¹ niedzielê mie-
si¹ca w oprawie liturgicznej
uczestniczy Rycerski i Szpi-
talny Zakon œw. £azarza
z Jerozolimy.
W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU.

ewentualne ZMIANY
w numerze paŸdziernikowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

Œw. Teresy Ma³gorzaty
od Najœw. Serca Jezusa (Redi)

14 wrzeœnia
œwiêto Podwy¿szenia

Krzy¿a Œwiêtego

Œw. Mateusza,
Aposto³a, Ewangelisty

Wszystkim Solenizantom
obchodz¹cym w miesi¹cu listopadzie imieniny, urodziny i rocznice

¿yczymy aby dobry Pan Bóg obdarza³ Ich ³askami zdrowia,
uœmiechu na codzieñ, pokory w swoim sercu

          Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(41)

,,NA BURKU”
W TARNOWIE

J
ednym z najstarszych, najwiêk-
szych, najbardziej rozpozna-

walnych w Tarnowie – maj¹cy swój
niepowtarzalny klimat duchowy –
jest odpust Matki Bo¿ej Szkaple-
rznej w drewnianym koœció³ku „na
Burku”. Koœció³ „na Burku”
bierze sw¹ oryginaln¹ nazwê nie
od podwórkowego psa Burka, ale
od pobliskiego miejscowego tar-
gowiska. Przez stulecia wyrobi³ so-
bie „markê” i przyci¹ga niezwyk³o-
œci¹ architektoniczn¹ (jedyny „ru-
chomy” koœció³) i wci¹¿ ¿ywym
kultem Matki Bo¿ej z Góry Kar-
mel – zwi¹zanym z obecnoœci¹ sta-
rego przepiêknego obrazu Madonny
Szkaplerznej. Przybywali i nieu-
stannie przybywaj¹ tu wierni i piel-
grzymi nie tylko z samego Tarno-
wa, ale i z pobliskich okolic – aby
przyj¹æ szkaplerz œwiêty, dar Maryi
albo odnowiæ z Ni¹ serdeczne wiê-
zi ducha.

KOŒCIO£Y

Parafiê NMP Wniebowziêtej „na
Burku” uposa¿y³ kasztelan wiœ-
licki, Rafa³ Tarnowski w 1354 r.,
a w 1362 erygowa³ j¹ krakowski bis-
kup Bodzanta, aby s³u¿y³a miesz-
kañcom tarnowskiego zamku. Obe-
cny drewniany koœció³ zrêbowy
wzniesiony zosta³ nad potokiem
W¹tok w roku 1458 z fundacji
„szeœciu wieœniaków z Przedmieœ-
cia Wiêkszego”. Konsekracji do-
konali w 1462 r. kardyna³owie Mi-
ko³aj i Izydor. W roku 1617 po¿ar
strawi³ du¿¹ czêœæ Tarnowa usz-
kadzaj¹c równie¿ drewnian¹ œwi¹-
tyniê. Cztery lata póŸniej ks. An-
drzej Tar³o odbudowa³ koœció³, ale
ju¿ nieco mniejszy od poprzed-
niego. Niezwyk³¹ ciekawostk¹ jest
to, ¿e kiedy w roku 1853 koœció³
zacz¹³ osuwaæ siê do pobliskiego
potoku W¹tok (który go nieraz
zalewa³), ówczesny proboszcz ks.

Micha³ Król postanowi³ go urato-
waæ i poczyniono starania, aby go
przenieœæ (przesun¹æ) od wód W¹-
toku. Najpierw zabezpieczono
brzegi potoku, a potem – u¿ywa-
j¹c do tego lin i drewnianych wa³-
ków – dos³ownie przeci¹gniêto za-
bytkowy koœció³ o ponad 6 me-
trów na wschód (st¹d nazwany „ru-
chomym koœcio³em”). Jest jedn¹
z najstarszych drewnianych œwi¹-
tyñ w Ma³opolsce, o konstrukcji
zrêbowej, szalowany, jednonawo-
wy z prezbiterium zamkniêtym trój-

bocznie. S³upowa wie¿a z izbic¹,
nakryta baniastym he³mem z latar-
ni¹. We wnêtrzu, p³askie stropy
z zaskrzynieniami pokrywa poli-
chromia z lat 30 XX w. (dzie³o
Tadeusza Terleckiego). Na pó³noc-
nej œcianie prezbiterium dostrzec
mo¿na pozosta³oœci póŸnorenesan-
sowej polichromii ornamentalnej
z XVI–XVII stulecia. Rokoko-
wy o³tarz g³ówny pochodzi z 2 po³.
XVIII w., a w jego polu œrodko-
wym widnieje s³yn¹cy ³askami
obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej.

W górnym polu obraz Zwiastowa-
nia NMP z XVIII w., a po bokach
drewniane postaci œw. Jana Chrzci-
ciela i nieokreœlonego biskupa. O³-
tarze boczne to póŸnogotyckie tryp-
tyki (obecnie kopie, bo orygina³y
znajduj¹ siê w Muzeum Diecez-
jalnym). Prawy z Brzezin – w cen-
tralnej kwaterze przedstawia œw.
Annê Samotrzeæ, a na skrzyd³ach
œw. Barbarê, Zofiê, Katarzynê i Do-
rotê. Na odwrocie skrzyde³ œw.
Krzysztof, Bart³omiej, Piotr i Sta-
nis³aw. Lewy z Kamionki Ma³ej –
tu brakuje centralnej postaci (mo-
¿e Matka Bo¿a?) a obok œw. Ka-
tarzyna i œw. Barbara, na awersach
œw. Wojciech i Stanis³aw, a na re-
wersach Vir Dolorum i MB Bo-
lesna. Na belce têczowej Jezus na
krzy¿u i stoj¹ce postaci Józefa z Ary-
matei oraz Nikodema z XVII w.
Ambona barokowa z XVIII w.

OBRAZ MATKI BO¯EJ

Szczególn¹ czci¹ otaczany jest
w Tarnowie ³askami s³yn¹cy obraz
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem z XVI w.,
w typie Madonny Krakowskiej Ho-
degetri, malowany na desce. Naj-
œwiêtsza Panienka podtrzymuje na
lewym rêku Zbawiciela, a praw¹
rêk¹ wskazuje na Niego. G³owa Mat-
ki lekko przechylona ku Dzie-
ciêciu, lecz wpatruje siê w przód
(na widza). Usta lekko uœmiechniê-
te. U dzieci¹tka oczy wzniesione

Tarnów, koœció³ MB Szkaplerznej ,,na Burku”
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej ,,na Burku”

Pozdrawiamy Ciê, najchwalebniejsza Królowo
Szkaplerza œwiêtego, s³yn¹ca cudami w tarnowskim
obrazie „na Burku”. Upadamy na kolana przed Twym
œwiêtym Wizerunkiem i b³agamy Ciê w poko-
rze – zapal serca nasze Bo¿¹ mi³oœci¹ i udziel nam
³aski wytrwania w s³u¿bie Twojej i Syna Twojego,
Jezusa Chrystusa.

Powierzamy Ci, Pani Szkaplerzna ca³¹ nasz¹
diecezjê, jej Biskupów i duszpasterzy, osoby konse-
krowane i wszystkich wiernych. Uproœ nam u Twe-
go Syna tê ³askê, aby umacnia³a siê wœród nas
jednoœæ i wiara dla dobra ca³ego Koœcio³a, abyœmy
wszyscy zjednoczeni wiêzami mi³oœci ofiarnie pra-

cowali w winnicy Koœcio³a Œwiêtego i budowali
Królestwo Bo¿e w sercach ludzkich. Otwierasz
przed nami Maryjo szeroko swe ramiona i wyci¹-
gasz rêce pe³ne wszelkich ³ask i darów.

Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyæ wszyst-
kim, czego potrzebujemy. Zachêceni t¹ dobroci¹
z ufnoœci¹ zwracamy siê do Ciebie. Uproœ nam, Mat-
ko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszyst-
kim spraw swym wstawiennictwem, abyœmy strzegli czystoœ-
ci i niewinnoœci, wiernie i wytrwale pielêgnowali
dzieciêc¹ mi³oœæ ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca
Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje
nami i zaprowadzi nas do œwiat³oœci wiecznej. Amen.

w górê zdaj¹ siê patrzeæ na Matkê
albo w niebo. Wielokrotnie przema-
lowywany – ostatnio w barokowej
manierze, zapewne w XVIII stule-
ciu – przykryty jest czêœciowo su-
kienkami haftowanymi oraz koro-

nami i trybowanymi blachami po-
chodz¹cymi z XVIII i XIX wieku.
Maryja przyodziana jest w niebie-
ski p³aszcz z jasn¹ ornamentyk¹ kwia-
tow¹. Z³ociste t³o równie¿ zdobi or-
namentyka o motywach roœlinnych.
Na szyjach Bogurodzicy i Jezusa wi-
doczne s¹ wota dziêkczynne w po-
staci naszyjników i sznurów korali,
a g³owy zwieñczone s¹ bogatymi,
inkrustowanymi kamieniami koro-
nami, wokó³ których dostrzec mo¿-
na zdobne koralami aureole. Na
czole Maryi widnieje czerwony krzy¿
z drogocennych kamieni.

Obraz MB Szkaplerznej

Nie ma ¿adnych materia³ów
mówi¹cych o autorze oraz pocho-
dzeniu cudownego wizerunku Mat-
ki Bo¿ej. Przypuszcza siê, ¿e obraz
ten móg³ znajdowaæ siê w tarnow-
skiej katedrze w kaplicy Bractwa
Szkaplerznego b¹dŸ Bractwa Ró¿añ-
cowego (ostatnie badania i reno-
wacja ukaza³y jedno z pierwotnych
przedstawieñ Maryi i Dzieci¹tka i ra-
czej by³ to wizerunek ró¿añcowy).
W g³ównym, rokokowym o³tarzu
z XVII w. koœcio³a „na Bur-
ku”, obraz MB Szkaplerznej
znalaz³ siê w roku 1854 za
spraw¹ ks. Micha³a Króla.
W 1864 r. za³o¿one zosta³o
tu Bractwo Szkaplerza Œwiê-
tego. Obraz s³yn¹³ z ³ask
i cudów – niestety nie prze-
trwa³a dawna Ksiêga £ask,
a nowa – z 1935 r. nieustan-
nie odnotowuje wiele ³ask
dokonanych za wstawienni-
ctwem Maryi „z Burka”. Wte-
dy te¿ do³¹czony zosta³ do
obrazu haftowany szkaplerz
trzymany jakoby przez
Maryjê w prawej d³oni. Wi-
zerunek Matki Bo¿ej Szka-
plerznej wielokrotnie opu-
szcza³ koœció³ i by³ przeno-
szony do katedry ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa (po¿ary,
powodzie, wojny, remonty
drewnianej œwi¹tyni, itp.).
Natomiast nabo¿eñstwa i odpu-
sty – ciche wtedy i skromne – od-
bywa³y siê „na Burku” przed in-
nym obrazem wstawianym w miejs-
ce ³askami s³yn¹cego obrazu.

Na pocz¹tku lat 60-tych ks. Cze-
s³aw Janiga, rektor koœcio³a podj¹³

siê konserwacji cudownego wize-
runku. W trakcie prac okaza³o siê,
¿e obraz by³ 4-krotnie przemalo-
wywany, i ¿e pierwotny, wczesno-
barokowy wizerunek przedstawia
nie szkaplerz, a ró¿aniec w rêku
Maryi. Powsta³o pytanie, czy pow-
róciæ do pierwotnego malunku, czy
zostawiæ, ze szkaplerzem. Po
konsultacji z biskupem Jerzym
Ablewiczem* uznano, ¿e jednak
nale¿y pozostawiæ ten, który

wszyscy znaj¹ – tzn. szkaplerzny!
W latach 2016-2017 obraz poddano
nowym badaniom.

* Ks. (bp) Jerzy Ablewicz niejedno-
krotnie sprawowa³ Msze œw. u przemy-
skich Sióstr Karmelitanek Bosych.

O³tarz g³ówny koœcio³a
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NIEDZIEL i ŒWI¥T
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w godz. 8:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30
w pi¹tek od 8:00 do 13:00

wiêcej informacji mo¿na zasiêgn¹æ
(16) 678 60 14 w. 100
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DRUKARNIA SanSet  – Adres:
ul. Sportowa 1, Przemyœl–Ostrów; 16 671 02 22;
663 058 828; www.sanset.pl

S. MAGDALENA OD KRZY¯A OCD (VI)

* * *

Jak siê obchodziæ z Twoj¹ œmierci¹,
[Panie?

Pokornie
jak z najg³êbsz¹ ran¹
bez miary
jak ze zmartwychwstaniem

Sercem niesionym przez w³asn¹
[g³êbokoœæ

wytrwale
a¿ siê jednym stan¹
z nadziej¹
dobrze wiedz¹c dok¹d

Poznacie ¿e Ja Jestem

Ojcze nie wiedza co czyni¹
sam siê odda³em w ich rêce
pragnê by nikt z nich nie zgin¹³
teraz w ich nêdzy Ja Jestem

Jestem Œwiat³oœci¹ ze Œwiat³a
Jestem jakby grzechem z grzechu
rana a¿ do dna otwarta
przez ni¹ przypatrz¹ siê Niebu

Ojcze Jestem ran¹ w Tobie
nak³oñ ku Mnie swoje Serce
us³ysz Mnie Bo¿e mój Bo¿e
zobacz ¿e Jestem w udrêce

Us³ysz tych co nie wo³aj¹
we Mnie przyb¹dŸ im z pomoc¹
Ojcze obmyj wszystko Chwa³¹
¯ycie daj tym którzy prosz¹

Ojcze milknê Jestem konam
otocz Mnie najg³êbsz¹ noc¹
potem przyjmij w swe ramiona
we Mnie wszystko stwórz na nowo

Doliny w Sercu Boga

Rany Chrystusowe
doliny w Sercu Boga
powiedzcie mi dok¹d odszed³
wstanê i szukaæ Go bêdê

zaprowadŸcie do œwiat³a
gdzie wyznaczy³ spotkanie

Bliskoœæ

Przeciekam przez Twoje palce
przep³ywam przez Twoje d³onie
bez s³ów
bez gestów
ca³¹ sob¹

Dok¹d?
Nigdy nie zdo³am poj¹æ
ale kiedyœ zobaczê
¿e bli¿ej ju¿ siê nie da

Weronika

 Oldze – z wdziêcznoœci¹
             i podziwem

Przecisn¹æ siê do skazañca
przez krew i pot dotkn¹æ Boga

Przez œlepych stró¿ów Bo¿ej winy
dziœ znowu przecisn¹æ siê po cud
po wiecznoœæ odciœniêt¹ w Jego mêce

Wyci¹gam do Ciebie rêce

Wyci¹gam do Ciebie rêce
nie proszê o nic prócz Ciebie
nie mówiê niczego wiêcej
prócz Ciebie niczego nie wiem

Têskniê wœród myœli zwichrzonych
ch³onê Ciê w ciemnej godzinie
w Tobie mój ¿al pocieszony
choæ wiem ¿e nie wszystko minie

Nie czekam a¿ œwiat siê zmieni
jak korzeñ wrastam bezsi³¹
w Twój smak obiecanej ziemi
bo wszystko ju¿ siê spe³ni³o

Do Czytelnika.
Doliny w sercu Boga s. Magdalena

od Krzy¿a OCD to cykl lirycz-
nych refleksji autorki, której wier-
sze ukazywa³y siê ju¿ na ³amach
,,G³osu Karmelu” i w antologiach
poezji karmelitañskiej. [...]

Wspó³czesnemu cz³owiekowi,
który ³atwo rezygnuje z metafizy-
ki, zapomina, ¿e ¿ycie na ziemi
nie jest celem i sensem jego
istnienia, nie rozpoznaje, ¿e drêcz¹ce
go niepokoje s¹ skutkiem st³umie-
nia g³odu Boga, s. Magdalena od
Krzy¿a uœwiadamia, ¿e na spotkanie
z Chrystusem: Skradamy siê przez
w³asne serce / jak przez cudzy ogród.
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

Id¹c ŒLADAMI...
J

ak to jest, ¿e potrafimy siê w wielu sytuacjach
¿yciowych zagubiæ. Podejmujemy pod wp³y-

wem emocji decyzje, które doœæ prêdko okazuj¹
siê b³êdne…

Gdyby tak postêpowa³y wêdruj¹ce ptaki – nie
lecia³y za przewodnikiem, najsilniejszym, naj-
bardziej instynktownie œwiadomym kierunku lotu – to
ich los by³by z góry przes¹dzony – zginê³yby
po drodze nie dotar³szy do
celu.

Czy na naszej drodze ¿y-
ciowej postawiono drogow-
skazy wskazuj¹ce w³aœciwy
kierunek? Czy jesteœmy wy-
starczaj¹co dobrze zaopat-
rzeni w instrumenty strzeg¹-
ce nas od zagubienia siê w szu-
mie docieraj¹cych do nas b³ê-
dnych sygna³ów?

Jezus szed³ drogami pa-
lestyñskimi. Wœród ³anów
zbó¿, piaszczystymi pustyn-
nymi drogami. Co Go wio-
d³o od jednego miejsca do
drugiego?

Otrzyma³ zadanie do spe³-
nienia, którego by³ œwiado-
my od samego pocz¹tku: przy-
bli¿aæ ludziom Królestwo Bo-
ga, które rz¹dzi siê prawami ustanowionymi przez
Stwórcê Wszechrzeczy.

To Królestwo Mi³oœci.
Ma³a Terenia z Lisieux, której 124 rocznicê

œmierci obchodziæ bêdziemy 30 wrzeœnia, odga-
d³a, czego oczekuje od niej Bóg. Zauwa¿y³a, stu-
diuj¹c ¿ywoty œwiêtych mêczenników, ¿e nie jest

jej powo³aniem ich naœladowaæ i kroczyæ ich ŒLA-
DEM. Ona odgad³a, ¿e ma byæ mi³oœci¹ i czyniæ
dzie³a wynikaj¹ce z mi³oœci.

Ka¿dy cz³owiek otrzyma³ od Boga jakieœ zada-
nie do spe³nienia, jak¹œ misjê – zosta³ do czegoœ
powo³any.

Œwiêty Pawe³ piêknie o tym pisze w jednym ze
swoich listów. Wskazuje na ró¿ne zadania cz³onków
cia³a ludzkiego – inne s¹ r¹k, inne nóg, jeszcze inne
uszu czy oczu. I ka¿da czêœæ cia³a jest równie wa¿na,
bo gdy zabraknie któregoœ z nich – cia³o cierpi
i nie funkcjonuje w pe³ni swoich mo¿liwoœci.

I choæ bardzo ró¿ne s¹ cz³owiecze powo³ania – to
jedno jest pewne: id¹c ŒLADAMI Chrystusa, czy-
li kieruj¹c siê Jego nauk¹ – nie zb³¹dzimy – tra-
fimy do celu, jakim jest Królestwo Boga.

Przypatruj¹c siê kluczom ¿urawi wkrótce odla-

tuj¹cych do ciep³ych krajów – bo bociany ju¿ spa-
kowa³y swoje walizki i odlatuj¹ – uczmy siê tak¿e
od nich. One maj¹ jednego godnego zaufania prze-
wodnika i my tak¿e, a przypomina nam to czy-
niony nie tylko o poranku lecz i w ci¹gu dnia i wie-
czorem znak krzy¿a œwiêtego – W Imiê Ojca i Syna
i Ducha Œwiêtego. Amen.                 fot. internet

http://misjekarmel.pl/pl/aktualnosci/50-domow-dla-pigmejow-na-50-lecie-karmelu-w-burundi-2/

Pigmeje to odrzucone plemiê. Czêsto
mówi siê o wojnach miêdzy Hutu i Tutsi,
a Pigmeje zostaj¹ zupe³nie zapomniani.
Wykluczenie spo³eczne mniejszoœci Pig-
mejów dramatycznie siê pog³êbia, pro-
wadz¹c do licznych przypadków niewolni-
ctwa. Dwie wiod¹ce grupy etniczne mimo
powszechnej biedy, powoli rozwijaj¹ siê,
Pigmeje zaœ pozostaj¹ coraz bardziej mar-

ginalizowani i wykluczani. Ma³o ukoñczy³o
szko³ê podstawow¹, wiêkszoœæ to analfabeci.
Karmelici bosi i ich wspó³pracownicy znaj¹
problematykê i mentalnoœæ spo³ecznoœci Pig-
mejów i w ramach stowarzyszenie ABATWA,
podjêli siê zadania stopniowej reintegracji
wykluczonych Pigmejów: alfabetyzacji
dzieci, podstawowych zagadnieñ z rol-
nictwa, budowy domów dla wielodziet-
nych rodzin mieszkaj¹cych w sza³asach.
Pod opiek¹ karmelitów pozostaje 12 takich
wiosek, gdzie mieszka 920 rodzin.

50 domów dla Pigmejów
na 50-lecie Karmelu w Burundi
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Lipcowo-Serpniowa fotogaleria

16. LIPCA –
Matki Bo¿ej Szplerznej

w naszym koœciele

KALWARA 2021 –
– d¹¿ymy do Matki Bo¿ej

Kalwaryjskiej
ze Wspó³pielgrzymem

naszym Arcypasterzem


