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4 wrzeœnia 2021 roku
Kapitu³a Generalna
Zakonu Karmelitów Bosych,
obraduj¹ca w Rzymie,
wybra³a nowego Genera³a.

apie¿ Benedykt XVI z przekonaniem przekonuje, ¿e: Ró¿aniec
nie jest praktyk¹ zwi¹zan¹ z przesz³oœci¹ jako modlitwa dawnych
czasów, o której nale¿y myœleæ z nostalgi¹. Tymczasem ró¿aniec
prze¿ywa niejako now¹ wiosnê. Niew¹tpliwie jest to najwymowniejszy
dowód mi³oœci, jak¹ m³ode pokolenia darz¹ Jezusa i Jego Matkê Maryjê.
Zapraszam zatem wszystkich do wspólnej modlitwy w naszej karmelitañskiej œwi¹tyni. Bêdziemy modliæ siê w intencji naszych rodzin,
naszych spraw codziennych.

P

1 paŸdziernika w Karmelu prze¿ywamy Œwiêto Œwiêtej Teresy
do Dzieci¹tka Jezus. Tego dnia spotkamy siê w œwi¹tyni o godzinie
17.00, by rozwa¿aj¹c tajemnice ró¿añca polecaæ Maryi misje
karmelitañskie, naszych misjonarzy w Rwandzie i Burundi oraz
tych wszystkich, do których Pan Bóg pos³a³ naszych misjonarzy.
Zapraszamy równie¿ na Eucharystiê o godz. 18.00, której bêdzie
przewodniczy³ o. Sylwester Potoczny, wieloletni misjonarz pracuj¹cy
we wspomnianej Rwandzie i Burundi.
15 paŸdziernika to wa¿ny dla naszej œwi¹tyni dzieñ – odpust
koœcio³a, któremu patronuje œw. Teresa od Jezusa. Eucharystiê tego
dnia o godz. 18.00 celebrowa³ bêdzie abp JÓZEF MICHALIK. Bardzo nas cieszy, i¿ Ksi¹dz Arcybiskup, który wiele razy okazywa³
nam ojcowsk¹ serdecznoœæ, bêdzie przewodniczy³ dziêkczynieniu za
nasz¹ obecnoœæ poœród Was przez ostatnie 75 lat, czyli od powrotu
karmelitów bosych do Przemyœla. Polecimy Panu Bogu Was wszystkich, którym tak wiele zawdziêczamy. Powierzymy równie¿
Bo¿emu mi³osierdziu zmar³ych Ojców, Braci, Parafian oraz Przyjació³
naszego klasztoru. Modlitw¹ obejmiemy równie¿ wszystkich, którzy
byli z nami w trudnych chwilach 30 lat temu. Niech nikogo nie zabraknie w czasie paŸdziernikowych wydarzeñ w naszym koœciele.
o. Krzysztof Górski,
proboszcz

Ojciec Miguel od Maryi (Márquez
Calle), urodzi³ siê w 1965 roku
w Plasencia (Cáceres) i piastowa³
liczne odpowiedzialne funkcje
w Prowincji Kastylijskiej Karmelitów Bosych, jako Radny Prowincjalny od 1999 do 2002 i Wikariusz Prowincjalny od 2002 do
2005 r. którym zosta³ ponownie
wybrany na kapitule prowincjalnej w 2008 r., a póŸniej na Prowincja³a. Pos³ugiwa³ równie¿ jako
formator: przez szeœæ lat by³ magistrem studentów w Salamance.
Do Zakonu Karmelitów Bosych wst¹pi³ w 1983 r., sk³adaj¹c
œluby zakonne w 1985 r. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w Medina
del Campo w 1990 r. Autor licznych publikacji teologicznych
i duchowych, wœród których wyró¿niaj¹ siê jego ksi¹¿ki: „La imagen de Dios en la Biblia” („Obraz
Bo-ga w Biblii”), „Atardecer en
el Valle. Relatos a la lumbre de
Dios” („Zachód s³oñca w dolinie. Historie w œwietle Boga”),
El Riesgo de la Confianza” („Ry-
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osobom, w tym kap³anom, zakonnikom, zakonnicom i œwieckim.
W lutym 2015 r. na nadzwyczajnej kapitule prowincjalnej
zosta³ wybrany pierwszym Prowincja³em nowej Iberyjskiej prowincji pw. Œwiêtej Teresy od Jezusa, stworzonej z po³¹czenia prowincji Andaluzji, Aragonii i Walencji, Burgos, Kastylii, Katalonii
i Balearów. Zosta³ ponownie wybrany na tê sam¹ pos³ugê na I zwyczajnej kapitule prowincjalnej
w kwietniu 2017 r. i pe³ni³ tê
funkcje do lipca 2020 r., kiedy to
mog³a odbyæ siê ponownie kapitu³a prowincjalna. Od tego czasu
spêdzi³ szeœæ miesiêcy doskonal¹c
znajomoœæ jêzyka angielskiego
w klasztorze przy Clarendon Street,
nale¿¹cym do prowincji angielsko-

zyko zaufania”), „Cómo descubrir
a Dios sin huir de mí mismo” („Jak
odkryæ Boga bez uciekania od siebie”), ,,Espiritualidad en la vida
cotidiana” („Duchowoœæ w ¿yciu
codziennym”). Napisa³ równie¿
wiele artyku³ów, poniewa¿ jest
sta³ym wspó³pracownikiem magazynów takich jak „Teresa de
Jesús” i „Revista de Espiritualidad”. O. Miguel Márquez ukoñczy³ teologiê dogmatyczn¹ na Papieskim Uniwersytecie Comillas
w Madrycie, gdzie obroni³ pracê licencjack¹ pt. „Obraz Boga
w Magnificat”.
By³ równie¿ wyk³adowc¹ zagadnienia mistyki i mariologii
w CITeS w Ávila, profesorem ma-

riologii na kursach odnowy karmelitañskiej na Górze Karmel oraz
profesorem teologii pastoralnej
w Instytucie Duchowoœci w Santo
Domingo. Podobnie wyró¿nia³ siê
dzia³alnoœci¹ jako animator ¿y-
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cia duchowego poprzez liczne prelekcje, rekolekcje, æwiczenia duchowe i pomoc licznym grupom modlitewnym. Poœwiêci³ te¿ wiele
czasu i wysi³ku na kierownictwo
duchowe i towarzyszenie wielu

-irlandzkiej w Dublinie, a od maja
2021 roku by³ konwentualnych
w klasztorze Santa Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich.
t³um. O. Andrzej M. Cekiera ocd
fot. arch. karmelu
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czy³a siê wraz ze œmierci¹, lecz trwa nieustannie,
o czym œwiadcz¹ liczne œwiadectwa ludzi obdaESZCZ
Ó¯
rzonych ³askami.
Pisanie listów z proœbami o deszcz to nie jeCZUWANIE
dyny cel tego nabo¿eñstwa. Intencj¹ organizatorów jest pragniewigiliê œwiêta œw. Teresy od Dzieci¹tka nie, by œw. Teresa
Jezus, czyli 30 IX 2021 na przemyskim Kar- by³a bardziej znamelu odby³o siê nabo¿eñstwo zwane Deszczem ró¿, na, a tak¿e uczczetrwaj¹ce od godz. 19.30 do 22.30. Animowa- nie jej i zaprzyjaŸne by³o przez wspólnotê KREM-u.
nienie siê z ni¹.
Dlaczego listy
pisane s¹ podczas
adoracji a nie w domu?
Otó¿ modlitwa,
medytacja i adoracja mia³y wydobyæ z nas pragnienia i proœby dobre
w oczach Boga.
Bóg i œwiêci s¹ osobami ¿yj¹cymi i kochaj¹cymi, a akt pisania listów w ich
obecnoœci mia³ na
celu o¿ywiæ nasz¹
wiarê i nadziejê na
wys³uchanie. Wiemy przecie¿, ¿e aby cokolwiek otrzymaæ od Boga,
potrzebne s¹ nasza wiara i zaufanie.
Co daje nam dziœ, oprócz skutecznego wstawiennictwa, ta œwiêta karmelitanka bosa? Ona, mimo ¿e
prze¿y³a zaledwie 24 lata, og³oszona zosta³a Doktorem Koœcio³a, poniewa¿ jej drogê do œwiêtoœci,
zwan¹ drog¹ dzieciêctwa Bo¿ego, Koœció³ przedstawia nam jako wzór do naœladowania. Pozostaæ
dzieckiem przed Bogiem, to znaczy uznaæ w³asn¹
nicoœæ, oczekiwaæ wszystkiego od Boga, jak dziecko oczekuje od swego tatusia. Nigdy nie przypisywaæ sobie cnót, nie zniechêcaæ siê winami, bo
dzieci czêsto upadaj¹, ale s¹ zbyt ma³e, aby zrobiæ
sobie krzywdê. Najwa¿niejsz¹ cech¹ tej postawy jest
wewnêtrzna pewnoœæ, ¿e jestem ukochanym dzieckiem dobrego Ojca. To uwalnia od lêku, bo dzieNabo¿eñstwo to mia³o formê czuwania modlitew- ci nie id¹ na potêpienie. Mali bêd¹ traktowani
nego, w którego programie znalaz³y siê takie czêœci, z wielk¹ czu³oœci¹, bo s¹ pokorni i wiedz¹, ¿e tyljak: modlitwa wspólnotowa, konferencja o. Andrzeja ko dziêki mi³oœci Boga bêd¹ zbawieni. Dlatego
Rusza³y, œwiadectwa, medytacja, adoracja Najœwiê- nie licz¹ wy³¹cznie na siebie, na w³asne liczne i wieltszego Sakramentu oraz Eucharystia. Podczas adoracji kie czyny, wysi³ki i pragnienia, a jedyne co czyni¹,
mia³a miejsce nietypowa modlitwa proœby, bo wyra- to pogodnie traktuj¹ codzienne wyzwania i nawet
¿ona nie ustnie, lecz przez pisanie listów do œwiê- najdrobniejsze uczynki wykonuj¹ z mi³oœci do Boga.
tej. Intencje autorów listów bêd¹ omadlane przez Takiej postawy ucz¹ nas spotkania ze œw. Teres¹
ca³y rok przez siostry karmelitanki bose i wspól- podczas Deszczu ró¿.
notê KREM-u.
Tegoroczne czuwanie modlitewne zakoñczy³o
Sk¹d nazwa ,,Deszcz ró¿”? Otó¿, ma³a Tereska siê Eucharysti¹ – dziêkczynieniem za dar œw.
przed swoj¹ œmierci¹ powiedzia³a, ¿e nie umiera, Teresy i za to dobro, którego mogliœmy doœwiadlecz wkracza w nowe ¿ycie w niebie, sk¹d bêdzie czyæ przez jej wstawiennictwo.
zsy³aæ deszcz ró¿ na ziemiê. A ró¿e to symbole miKREM – Janina Orzechowska
³oœci Boga i jego ³ask. Misja œw. Teresy nie skoñfot. arch. Karmel
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d œmierci Teresy z Awila minê³o ju¿ prawie 440 lat. Wiele
siê zmieni³o w przedziale historycznym, od tego momentu do czasów wspó³czesnych.

S¹ jednak w ¿yciu ludzi pewne
doœwiadczenia i wartoœci, które
mog¹ przybieraæ wymiar ponadczasowy. Mog¹ nimi byæ: jakieœ
g³êbokie myœli, doktryna, odkrycia
np. naukowe, dziedzictwo duchowe. Fascynuj¹ce treœci, czy przes³anie, czêsto jakaœ droga w ¿yciu,
staj¹ca siê indywidualnym wymiarem egzystencji, drog¹ rozwoju
jednostki. Jej wymiarem spe³nienia
i w koñcu, tak wierzymy w chrzeœcijañstwie, w Koœciele, szlakiem
wiod¹cym na szczyt heroicznoœci
cnót. Osi¹gniêciem œwiêtoœci,
spe³nieniem tego wielkiego i podstawowego powo³ania, bycia œwiêtym na wzór samego Boga.
W tym aspekcie doœwiadczenia
ludzi, którzy to osi¹gnêli s¹ zawsze
aktualne.
Miêdzy nimi jest oczywiœcie
Œwiêta Teresa od Jezusa, wskazuj¹c nam drogê pewn¹ i ci¹gle
aktualn¹.
Skoro wszyscy na mocy chrztu
œwiêtego jesteœmy wszczepieni w
¿yw¹ tkankê Koœcio³a, to oczywistym jest, ¿e jesteœmy zaproszeni jesteœmy do wyj¹tkowej
relacji i za¿y³oœci z tym, o którym
wiemy ¿e nas kocha i który jest
jego Oblubieñcem, naszym Panem
Jezusem Chrystusem.
Wed³ug Teresy rzeczywistoœæ ta
dokonujê siê na drodze zjednoczenia z Bogiem.
Aby j¹ wyraziæ Doktor Koœcio³a
u¿ywa piêknych porównañ i metafor. Jedn¹ z nich jest zamek
o wielu komnatach Twierdza wewnêtrzna, przez które przechodzi
dusza, d¹¿¹c do spotkania z Jezusem-Oblubieñcem. Inn¹ jest
metafora nawadniania ogrodu, która pokazuje ró¿ne stopnie modlitwy – od prostej modlitwy myœlnej, a¿ po ca³kowite oddanie siê
Bogu w ekstazie.
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MO¯EMY NAUCZYÆ SIÊ DZISIAJ

ŒWIÊTEJ TERESY

Chocia¿ w rzeczy samej, mo¿na
stwierdziæ, i¿ generalnie jej nauczanie i pisma skierowane s¹ do
mniszek klauzurowych, to jednak
ka¿dy z nas, mo¿e zaczerpn¹æ z nich
œwiat³o dla swojej drogi ¿ycia duchowego, szczególnie w aspekcie
modlitwy.

W œwiecie, w którym ¿yjemy,
tak bardzo pêdz¹cym, zabieganym,
gdzie czêsto s³ychaæ narzekania, i¿
na nic nie mamy czasu, a¿ siê prosi zatrzymaæ, zdystansowaæ, pobyæ
na samotnoœci, odnaleŸæ wiêŸ z Bogiem, i samym sob¹. Teresa uczy
nas zawalczyæ o te wartoœci odnajdywaæ w tym œwiecie Jezusa ¿yj¹cego w nas. ¯ycie duchowe wed³ug niej to swobodne obcowanie
duszy z Jezusem ukrytym w jej
wnêtrzu. Aby dusza mog³a osi¹gn¹æ ten stan, trzeba zadbaæ o chwilê wyciszenia – wa¿na jest wiêc
samotnoœæ oraz modlitwa indywidualna. Czy dzisiaj nie jest to potrzeb¹ chwili, dla wszystkich nas?
Ludzi tak bardzo zabieganych
o sprawy tego œwiata.
Dalej w drodze do œwiêtoœci
cz³owiek nieustannie musi czerpaæ
wzorce i to te najlepsze. Dla nas
chrzeœcijan tym najdoskonalszym
jest oczywiœcie Jezus Chrystus.
Teresa zachêca, aby treœci¹ naszej
modlitwy uczyniæ rozwa¿anie nad
cz³owieczeñstwem Jezusa, bêd¹cym najwy¿szym wyrazem mi³oœci
Boga do cz³owieka. W swym nauczaniu d¹¿y do maksymalnej pro-

OD

JEZUSA?

stoty. Celem jest mi³oœæ, która staje siê miar¹ prawdziwej pobo¿noœci. Ka¿dy najdrobniejszy czyn
podporz¹dkowany mi³oœci wart
jest wiêcej ni¿ wyrzeczenia i umartwienia. Czy¿ nie jest to przes³anie
ponadczasowe, jak¿e aktualne.
Innym wa¿nym aspektem jest
modlitwa za innych, szczególnie za
Koœció³. A wiêc doœwiadczenie wspólnoty. Przecie¿ do tego zachêca swoje siostry widz¹c Koœció³ rozdarty,
podzielony reformacj¹, b³êdami Lutra. Teresa nie ustaje w swoich
modlitwach za owczarniê Pana.
Czy my, dzisiaj nie doœwiadczamy podobnych chwil, patrz¹c
na kryzys obecny w Koœciele, kryzys, wspólnoty, kryzys rodziny? Teresa uczy nas bycia wra¿liwym na
te sprawy i zachêca do podjêcia
orê¿a modlitwy za winnicê Pana,
której czuje siê córk¹.
W Drodze doskona³oœci pisze:
W tym czasie dosz³y mnie wieœci
z Francji o ciê¿kich szkodach, jakie
tam cierpi wiara od luteran i jak tam
coraz bardziej siê wzmaga nieszczêsna
ta herezja. Odczu³am to boleœnie i jak
gdybym co mog³a albo co znaczy³a,
zaczê³am p³akaæ przed Panem i b³agaæ Go, by tak wielkiemu z³u zaradzi³.
I dalej: Czu³am, ¿e oddawszy siê bez
podzia³u modlitwie za tych, którzy
broni¹ Koœcio³a, za kaznodziejów
i uczonych teologów, którzy s¹ jego
obroñcami, bêdziemy wedle naszej
mo¿liwoœci wspomaga³y naszego
Pana, tak niegodnie poniewieranego.
Piêkny wzór postawy, która uczy
nas wyjœcia z modlitwy egocentrycznej w stronê modlitwy ukierunkowanej na wra¿liwoœæ o los
wspólnoty. W tym przypadku,
wspólnoty Koœcio³a, który przecie¿
wszyscy stanowimy. Temat szczególnie aktualny w czasach wspó³czesnych, dzisiaj.
Œwiêta Teresa pozostaje jedn¹
z najciekawszych postaci zarówno
w historii Koœcio³a, jak i Europy.
Jawi siê jako kobieta silna, pewna
siebie i charyzmatyczna, nie waha
siê iœæ pod pr¹d w swoim d¹¿eniu do
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ó¿aniec – jest po znaku krzy¿a najbardziej rozpoznawalnym dziœ symbolem, po którym
rozpoznajemy chrzeœcijanina – to
znak nieroz³¹cznie zwi¹zany z modlitw¹ uwielbienia Jezusa Chrystusa przez Matkê Jego – Maryjê.
Sama modlitwa na ró¿añcu nie
jest to tylko w³aœciwa dla œwiata
chrzeœcijañskiego modlitwa, bowiem zwyczaj modlenia siê na
tzw. sznurach modlitewnych datuje siê du¿o wczeœniej i niemal
na ca³ym œwiecie. Wiele stuleci
przed narodzinami Jezusa Chrystusa wyznawcy Wisznu i Siwy
w Indiach, potem tak¿e Mahometanie w Syrii i Afryce Pó³nocnej jak te¿ i powszechnie czciciele
Buddy i Lamowie w Tybecie stosowali modlitwê na sznurach z nanizanymi koralami. Nawet œw. Franciszek Ksawery dozna³ wielkiego
zaskoczenia, gdy w egzotycznej
i dalekiej Japonii ujrza³ ludzi modl¹cych siê na ró¿añcowych sznurach paciorków. Jest wiêc ró¿aniec
w³asnoœci¹ wielu religii i wielu narodów, zaœ jego forma i budowa
ró¿ni³a siê i liczb¹ paciorków
(32,64,108,150) i samymi koralikami, które by³y a to sznurami zwyk³ych wêz³ów, a to sznurkami z nanizanymi pestkami owocu aksza,
lub po prostu szlifowanymi kul-

kami drewna. Ró¿añce te u³atwia³y modlitwê, czêsto polegaj¹c¹
na monotonnym odmawianiu
wielu jednakowych tekstów. Podobno pierwsi pustelnicy wyznaczali sobie codzienne odmawianie

¿ycia kontemplacyjnego, jej klasztory maj¹ byæ spo³ecznoœciami prawdziwie ewangelicznymi, w których wszystkie siostry
tworz¹ jedn¹ wspólnotê. Jest
przeœwiadczona poszukiwaniem
Boga jako Oblubieñca i Przyjaciela oraz wspólnoty jako miejsca do tworzenia prawdziwych
relacji.
Z takich cech osobowoœci ka¿dy cz³owiek mo¿e zaczerpn¹æ coœ
dla siebie.

Wielu z nas pewnie, w swoim
¿yciu szuka poœredników u Boga.
Œwiêta Teresa odnalaz³a go w
œwiêtym Józefie, zawierzaj¹c mu najtrudniejsze sprawy.

R

Koñcz¹c owe krótkie rozwa¿ania, myœlê ¿e warto tutaj wspomnieæ o jeszcze jednej bardzo
aktualnej sprawie.

O³tarz g³ówny w koœciele w Jod³ówce

100 „Ojcze nasz”. Najstarszy
z zachowanych ró¿añców pochodzi jednak dopiero z XIII wieku
i jest to sznur ze 158 nanizanymi paciorkami.

Prze¿ywaj¹c w Koœciele rok œwiêtego Józefa uczmy siê tak¿e od
naszej Œwiêtej Matki odkrywania,
jego osobowoœci. jego wiary, jego
zaufania Bogu, jego poœwiêcenia
i pos³uszeñstwa.
Papie¿ Franciszek w ,,Liœcie
Apostolskim” Patris corde tak
opisuje doœwiadczenie Teresy Wielu œwiêtych by³o jego gorliwymi
czcicielami, wœród nich Teresa z Avila,
która przyjê³a go jako swego ad-
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Ró¿aniec jest najpopularniejsz¹
modlitw¹ wiernych Koœcio³a. Zna
j¹ ka¿dy katolik, zna j¹ nawet dziecko. Co zadecydowa³o o powszechnoœci tej modlitwy? Z pewnoœci¹ jej prostota i ³atwoœæ, gdy¿
sk³ada siê ona z modlitw codziennych, tych najczêœciej „u¿ywanych”: z Modlitwy Pañskiej „Ojcze Nasz” oraz z Pozdrowienia
Anielskiego „Zdrowaœ Maryjo…”. Mo¿na ró¿aniec odmawiaæ
w ka¿dej porze i niemal w ka¿dym miejscu. W ró¿añcu rozwa¿amy „tajemnice” – fakty z ¿ycia
Pana Jezusa i Jego Matki, co
sprawia, ¿e modlitwa nie jest
I NIE MO¯E BYÆ mechanicznym
wielokrotnym powtarzaniem tych
samych zdañ, lecz ma formê rozmyœlania, pewnej kontemplacji
Ewangelii – a to pozwala lepiej
poznawaæ ¿ycie Jezusa Chrystusa
a w konsekwencji je naœladowaæ
w swoim ¿yciu.
Ró¿aniec by³ ulubion¹ modlitw¹ Œwiêtych Pañskich – co podkreœlaj¹ ich ¿ywoty, jednak najwiêksz¹ rolê w popularyzacji tej
modlitwy odegrali sami papie¿e,
którzy zachêcali wiernych do jej
praktykowania. Oni to równie¿
ustanowili nabo¿eñstwo ró¿añcowe (w ca³ym miesi¹cu paŸdzierniku) i œwiêto ró¿añcowe. Papie¿
Pius V po zwyciêskiej bitwie nad
Turkami pod Lepanto we W³oszech w 1571 roku ustanowi³
Œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
przypadaj¹ce corocznie w dniu

’

wokata i poœrednika, czêsto powierza³a mu siebie i otrzymywa³a
wszystkie ³aski, o które prosi³a; zainspirowana swoim doœwiadczeniem,
Œwiêta zachêca³a innych do tej pobo¿noœci.
Korzystaj¹c z duchowego dziedzictwa Œwiêtej Teresy, uczmy siê
od niej postawy zawierzenia Bogu i Jego mi³oœci. Proœmy aby wyprasza³a nam potrzebne ³aski,
abyœmy postêpowali na drodze
doskona³oœci, w mi³oœci do Boga
i bliŸniego. Staj¹c siê jak Ona, jeszcze doskonalej synem i córka Koœcio³a.
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7 paŸdziernika. Jednak najmocniejszy wp³yw na niespotykany
wprost wzrost popularnoœci i wielk¹ moc tej modlitwy mia³a sama Matka Bo¿a, która poprzez
swoje liczne objawienia w ró¿-

nych czêœciach œwiata – jako
niebiañskiej urody kobieta z ró¿añcem w d³oniach – sama poleca³a usilnie odmawianie tej
w³aœnie modlitwy. Tak w³aœnie
by³o w: GUADALUPE (Meksyk) w 1531 r., w LA SALETTE
(Francja) i w LOURDES –
w 1858 r., w LICHENIU w 1850 r.
(tam w³aœnie póŸniej (XX w.) cudownie uzdrowiony zosta³ przysz³y kardyna³, wtedy seminarzysta
– Stefan Wyszyñski), w POMPEJACH – w 1875 r., w GIETRZWA£DZIE w 1877 r., w FATIMIE – w 1917 r., w ZEITOUN (w Egipcie) w 1968 r.,
w AKITA ( w Japonii) od 1973
do 1981 r., w KIBEHO (w Rwandzie) od 1981 do 1983 r.,i obecnie
wci¹¿ od 1981 roku trwaj¹ce objawienia w MIEDJUGORIE, wci¹¿
wnikliwie badane przez Koœció³,
jak te¿ i teraz trwaj¹ce objawienia w MARMORA (w Kanadzie)
2021 r. Nie sposób wszystkich
wymieniæ – jest ich ogromna
iloœæ… Nie wszystkie s¹ przez
Koœció³ uznawane, lecz wszystkie
niezwykle dok³adnie badane.
Do spopularyzowania tej wyj¹tkowo piêknej modlitwy ró¿añcowej przyczyni³y siê te¿ dzia³aj¹ce w dawnej Polsce bractwa ró¿añcowe, w krêgach których wpisane s¹ nazwiska tak wielkie jak:

NA KARMEL
królowie Zygmunt Stary, Zygmunt II August, Stefan Batory,
W³adys³aw IV, Jan III Sobieski,
czy Stanis³aw Leszczyñski. Równie uznani wodzowie i hetmani
polscy modlili siê w bractwach na
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ró¿añcu, a to: Stefan Czarniecki,
Stanis³aw ¯ó³kiewski, Karol Chodkiewicz, Tadeusz Koœciuszko
oraz Kazimierz Pu³aski.
¯YWY RÓ¯ANIEC – tak
dziœ w ka¿dej parafii powszechny i popularny – za³o¿y³a s³uga bo¿a z Francji –
Paulina Jaricot w 1926 roku

chrzeœcijanin. Od 2002 roku – po
reformie dokonanej przez papie¿a
Jana Paw³a II cz³onkowie grup
licz¹ ju¿ po 20 osób. Wspólnota
20 osób zwana jest „KO£EM”,
lub „RÓ¯¥”. Na czele KO£A,
lub RÓ¯Y stoi ZELATORKA/
/ZELATOR, wy³oniony wed³ug
miejscowej tradycji. Poszczególne
RÓ¯E/KO£A maj¹ dla rozró¿nienia i pewnej wyj¹tkowoœci swoje nazwy. W taki sposób zorganizowana spo³ecznoœæ powoduje, ¿e
codziennie ka¿da osoba w ka¿dej
z grup ró¿añcowych odmawia jedn¹ dziesi¹tkê tak, ¿e zostaje przez
wszystkich odmówiony ca³y ró¿aniec: cztery czêœci – 20 tajemnic. Poszczególne czêœci maj¹ swój
u³o¿ony porz¹dek, obrazuj¹cy narodzenie, ¿ycie i œmieræ Pana Jezusa – rozwa¿ane podczas kontemplacji.
Podzia³ Ró¿añca Œwiêtego od
2002 roku:
CZÊŒÆ I – RADOSNA –
odmawiana w poniedzia³ki
i soboty;
CZÊŒÆ II – ŒWIAT£A –
odmawiana w czwartki;
CZÊŒÆ III – BOLESNA –
odmawiana we wtorki i pi¹tki;
CZÊŒC IV – CHWALEBNA –
odmawiana w œrody i niedziele.

a zatwierdzi³ papie¿ Grzegorz
XVI w 1832 roku. Cz³onkowie
¿ywego ró¿añca tworzyli zorganizowane po 15 osób grupy, a ka¿dy z nich by³ zobowi¹zany do
codziennego odmówienia tylko
jednej „dziesi¹tki”. TYLKO. Na
to KA¯DY znajdzie przecie¿ czas
w ci¹gu ca³ego dnia, ka¿dy, nawet ten najbardziej zapracowany

¯ywy Ró¿aniec to wyj¹tkowe
grupy wiernych (doros³ych
i dzieci, kobiet i mê¿czyzn),
tworz¹cych niezwyk³¹ wspólnotê osób, które w duchu odpowiedzialnoœci za Koœció³ i za
œwiat otaczaj¹ w wielkiej prostocie modlitewn¹ opiek¹ tych,
którzy tej opieki najbardziej
potrzebuj¹ – s¹ wskazywani –
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zw³aszcza w Papieskich Intencjach Apostolskich, ale tak¿e i w intencjach co miesi¹c
wskazywanych przez Proboszcza ka¿dej parafii. Ka¿da
osoba ze wspólnoty zobowi¹zuje
siê do codziennego rozwa¿ania
jednej tajemnicy ró¿añcowej, przydzielonej na dany miesi¹c przez
zelatorkê/zelatora i codziennego
odmówienia jednej „dziesi¹tki”
Ró¿añca Œwiêtego. I choæ ka¿dy/
/ka¿da osoba modli siê przez dany
miesi¹c jedn¹ tajemnic¹, to w ³¹cznoœci duchowej z pozosta³ymi z grupy (20) tworzy wiêŸ wspólnotow¹
w modlitwie i ma swój osobisty
udzia³ w codziennym odmawianiu
ca³ego Ró¿añca Œwiêtego. Wspólnotowoœæ tej modlitwy codziennej, cichej, niewidocznej przecie¿
na co dzieñ w przestrzeni Koœcio³a ujawnia siê dopiero wtedy,
gdy raz w miesi¹cu cz³onkowie
kó³ ró¿añcowych spotykaj¹ siê na
wspóln¹ w œwi¹tyni modlitwê, (na
Karmelu w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 10-tej), po której nastêpuje zmiana tajemnic ró¿añcowych i przydzielenie cz³onkom nowych – z now¹ na dany miesi¹c
intencj¹ za ludzi w potrzebie, b¹dŸ
za sprawy wymagaj¹ce przemodlenia. W ka¿dej parafii ¯YWY
RÓ¯ANIEC podlega w³adzy proboszcza, który osobiœcie j¹ sprawuje, lub poprzez wyznaczonego
kap³ana.
Obecnie w Polsce do kó³ ¯YWEGO RÓ¯AÑCA nale¿¹ miliony osób. Doroczne diecezjalne
spotkanie wszystkich cz³onków
kó³ ró¿añcowych, (którzy tak¿e
zwani s¹ ,,ró¿ami”) mia³o w tym
roku miejsce w Jod³ówce ko³o Pruchnika. Zgromadzi³o kilka tysiêcy
osób (!)… mimo pandemii. By³o
podnios³ym wydarzeniem i umocnieniem w wierze, gdzie po zawi¹zaniu wspólnoty i konferencjach
prowadzonych przez zaproszonych
kap³anów odby³a siê uroczysta
Msza œw. koncelebrowana pod
przewodnictwem metropolity abp.
Adama oraz biskupów pomocniczych, Stanis³awa i Krzysztofa. Zaœ
wyj¹tkowo piêkn¹ i bogat¹ w osobiste przemyœlenia homiliê okolicznoœciow¹ zwi¹zan¹ z dziêkczynie-

NA KARMEL
niem za beatyfikacjê s³ugi bo¿ego
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
wyg³osi³ arcybiskup Senior Józef
Michalik. Nasz¹ parafiê reprezentowa³a grupa pod opiek¹ duchow¹
Ojca Krzysztofa – naszego Przeora.
Mieliœmy radoœæ wspólnego pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia w Jod³ówce z grup¹ „ró¿” z parafii Katedralnej pod
opiek¹ ksiêdza Proboszcza Mieczys³awa Rusina. Wspomnienia piêknej modlitwy zabierzemy z sob¹
do nastêpnego spotkania – za rok
w parafii Przysietnica, która przez
te 12 miesiêcy bêdzie honorowo
przechowywaæ sztandar RÓ¯
¯YWEGO RÓ¯AÑCA, zaœ parafia
w Jod³ówce otrzyma³a na rok
przechodni symbol – Z£OT¥ RÓ-
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¯Ê. Ten piêkny ceremonia³ jest jedynie i a¿ uhonorowaniem i podkreœleniem wyj¹tkowoœci i piêkna
samej modlitwy na ró¿añcu. Modlitwy, o któr¹ tak usilnie i z moc¹ prosi Matka Bo¿a, modlitwy niezwykle skutecznej, prostej, cichej – jak
Ona Sama – MARYJA.
P.S. Zapraszamy serdecznie wszystkich, a szczególnie m³odzie¿
i dzieci do najpiêkniejszej z modlitw – w ko³ach ¯ywego Ró¿añca przy naszym Karmelu. Najlepsza z Matek – Maryja Was
sama najusilniej przecie¿ wzywa
do tej modlitwy.
Anna Potocka
„ró¿a”– cz³onkini I Ró¿y
pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus

NA KARMEL
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M ODLITWY

DO ŒW .

W trudnych sprawach
Chwalebny œwiêty Józefie, Oblubieñcze Maryi, otocz nas swoj¹ ojcowsk¹ opiek¹. B³agamy Ciê o to
przez Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i przez Niepokalane Serce Maryi.
O Ty, którego moc rozci¹ga siê
na wszystkie dziedziny naszego ¿ycia i potrafi mo¿liwymi uczyniæ rzeczy najbardziej niemo¿liwe,
zwróæ ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci.
W trudnoœciach, w cierpieniach,
które nas przyt³aczaj¹, biegniemy
do Ciebie z ufnoœci¹. Racz wzi¹æ
w swoje mi³osierne d³onie tê wa¿n¹ i trudn¹ sprawê, która jest przyczyn¹ naszego niepokoju. Spraw,
aby jej szczêœliwe zakoñczenie
przynios³o chwa³ê Bogu, a dobro oddanym Tobie s³ugom.
O ukochany œwiêty Józefie,
który nigdy nie by³eœ na pró¿no
wzywany, Ty, którego autorytet
jest tak wielki u Boga, i¿ mo¿na
mówiæ: „W niebie œwiêty Józef
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raczej rozkazuje ni¿ prosi”, o dobry Ojcze, b³agaj za nami Jezusa,
proœ Maryjê. B¹dŸ naszym Orêdownikiem u Boskiego Syna, dla którego na ziemi by³eœ ojcem, ¿ywicielem, troskliwym, kochaj¹cym
i wiernym obroñc¹. B¹dŸ naszym
Orêdownikiem u Maryi, której
by³eœ tak bardzo kochaj¹cym i nawzajem kochanym Oblubieñcem.
Dodaj do ca³ej swojej chwa³y
i tê – Orêdownika w trudnej sprawie, któr¹ Ci powierzamy. Wierzymy najmocniej, ¿e mo¿esz wys³uchaæ nasze ¿yczenie i oswobodziæ nas od trosk, które nas
przyt³aczaj¹, i od goryczy, jakimi
dusza nasza jest nape³niona. Mamy te¿ wielk¹ ufnoœæ, ¿e nie zaniedbasz niczego na korzyœæ strapionych, którzy Ciê o to b³agaj¹.
Sk³aniaj¹c siê do Twoich stóp,
o dobry œwiêty Józefie, prosimy
Ciê pokornie, wejrzyj na nasze ³zy,
okryj nas p³aszczem Twego mi³osierdzia i b³ogos³aw nam. Amen.

Modlitwa œw. Teresy od Jezusa do œw. Józefa
Œwiêty Józefie, przybrany Ojcze Boga Wcielonego i wierny Oblubieñcze Bogarodzicy Dziewicy Maryi! Z ufn¹ proœb¹ przychodzê do
Ciebie, abyœ w dzisiejszej rzeczywistoœci zak³amania, zmaterializowania
i zbytniego poœpiechu uwra¿liwia³ moj¹ duszê na wartoœci wieczne i nadprzyrodzone. Dopomó¿ mi zbudowaæ trwa³e szczêœcie na drodze
wiary, prawdy, sprawiedliwoœci, mi³oœci Boga i bliŸniego.
Spraw, aby moja rodzina, opromieniona duchem Ewangelii, zawsze ¿y³a wed³ug Twego wzoru i przyk³adu, w zjednoczeniu z Jezusem i Maryj¹. Amen.
„Innym œwiêtym, rzec mo¿na, da³ Bóg ³askê wspomagania nas w tej
lub owej potrzebie, temu zaœ chwalebnemu Œwiêtemu, jak o tym wiem
z w³asnego doœwiadczenia, da³ w³adzê wspomagania nas we wszystkim”.

Akt poœwiêcenia
Œwiêty Józefie, mój najmilszy
Ojcze, po Jezusie i Maryi najdro¿szy mojemu sercu, Tobie siê
powierzam i oddajê, jak powierzyli
siê Twej opiece Bo¿y Syn i Jego
Przeczysta Matka. Przyjmij mnie
za swoje dziecko, bo ja na ca³e
¿ycie obieram Ciê za Ojca, Opiekuna, Obroñcê i Przewodnika mej
duszy.
O mój najlepszy Ojcze, œwiêty
Józefie, prowadŸ mnie prost¹
drog¹ do Jezusa i Maryi. Naucz
mnie kochaæ wszystkich czyst¹
mi³oœci¹ i byæ gotowym do poœwiêceñ dla bliŸnich. Naucz walczyæ z pokusami cia³a, œwiata
i szatana i znosiæ w cichoœci ka¿dy
krzy¿, jaki mnie spotka. Naucz pokory i pos³uszeñstwa woli Bo¿ej.
O najdro¿szy œwiêty Józefie,
b¹dŸ Piastunem mej duszy, odkupionej Krwi¹ Chrystusa. Czuwaj nade mn¹, jak strzeg³eœ Dzieci¹tka Jezus, a ja Ci przyrzekam
wiernoœæ, mi³oœæ i ca³kowite pos³uszeñstwo, bo ufam, ¿e za Twym
wstawiennictwem bêdê zbawiony.
Nie patrz na moj¹ nêdzê, ale dla
mi³oœci Jezusa i Maryi przyjmij
mnie pod sw¹ Ojcowsk¹ opiekê.
Amen.
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Historia klasztoru
to tak¿e historia Osób,
które tworzy³y i tworz¹
wspólnotê zakonn¹.
Dla upamiêtnienia Ich
i z proœb¹ o modlitwê
listê tê przedstawiamy:
(Uwaga – zastosowanie KAPITALIwskazuje, ¿e Zakonnik pos³uguje aktualnie w przemyskim
klasztorze)
KÓW

Ojcowie: przeorzy/prze³o¿eni
od 1990 r.:
Damian Wac³awik …………
Andrzej od Dusz Czyœæcowych (Gut – 1988: rok œwiêceñ
kap³añskich).
Anastazy od œw. Naszego Ojca Eliasza (Stanis³aw Gêgotek –
– 1965).
Pawe³ od Chrystusa Frasobliwego (Ferko – 2003).
Piotr od Matki Jezusa (Œcibor – 2007).
Piotr od Boga Ojca (Krupa –
– 2004).
KRZYSZTOF Maria od Jezusa
Mi³osiernego (Górski – 2008).
Pozostali zakonnicy – ojcowie:
Stefan od Najœw. Sakramentu
(W³adys³aw Skórnóg – 1979).
Józef od Królowej Ró¿añca
(Balcerowiak – 1981) – (u nas 2x).
SYLWESTER od œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus (Józef Potoczny – 1984) – (u nas 2x).
Marek od Zwiastowania Najœw.
Maryi P. (Gromotka profesja –
1984 i kap³añstwo – 2014).
Rafa³ od Chrystusa Boskiego
Mistrza (Krzysztof Prusko – 1988).
Jan Ewangelista od Niep. Serca Maryi (Krawczyk – 1989).
Benedykt od Mêki Pañskiej
(Belgrau – 1989).
Bogumi³ Maria od Eucharystii
(Krzysztof Wiergowski – 1990).
Ryszard od œw. Jana Ewangelisty (Stolarczyk – 1990).
Tadeusz od Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (Grzesiak – 1991).
Kazimierz od Matki Bo¿ej
Bolesnej (Franczak – 1993).
Wojciech od Ducha Œwiêtego
(Twardzik – 1994).

NA KARMEL
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Zmarli to œp.œp.:
1948 r. – o. Jan Kanty od œw. Matki Naszej Teresy (Osierda).
1969 r. – o. Gerard od Przem. Pañskiego (Matoga) – grób w Czernej.
1978 r. – o. Bazyli od œw. Anzelma (Jab³oñski) – prze³o¿ony.
1981 r. – o. Feliks od œw. Teresy od Dz. Jezus (Bielecki).
1982 r. – o. Adeodat od œw. Teresy od Dz. Jezus (¯i¿ka)
– g. w Lublinie.
1984 r. – o. Rajmund od œw. Jacka (Sapa³a).
1985 r. – o. Bogus³aw od Mi³. Bo¿ego (WoŸnicki) – prze³o¿ony
– g. w Poznaniu.
1987 r. – br. Walenty od Œw. Rodz. (P³oskonka) – g. w Kluszkowcach.
1988 r. – o. Remigiusz od Trójcy Œw. (Czech) – przeor (2 razy)
– g. w Zawoi.
1990 r. – o. Leonard od Mêki P. (Kowalówka) prze³o¿., – g. w Poznaniu.
2003 r. – br. Kryspin od œw. Jana Ewang. (Kalicki) – g. w Poznaniu.
2006 r. – o. Bronis³aw od œw. Rodz. (Tarka). Twórca gazety Na Karmel.
2006 r. – br. Brokard od Najœw. S. Jezusowego (Krupnik)
– g. w Poznaniu.
2007 r. – o. Juliusz od Jezusa Ukrzy¿owanego (Marchewka)
– prze³o¿ony – g. w Poznaniu.
2007 r. – o. Bogdan od œw. Teresy od Dz. Jezus (Dec)
– g. we Wroc³awiu.
2008 r. – o. Ambro¿y od Najœw. Serca Jezusa (Stok³osa)
– g. we Wroc³awiu.
2010 r. – o. Eustachy od Niepokalanego Serca Maryi (Paj¹k).
2010 r. – o. Wojciech od Matki Bo¿ej Mi³osierdzia (Borcz).
2011 r. – o. Atanazy od Ducha Œwiêtego (Chmiest).
2013 r. – o. Terezjusz od Mêki Pañskiej (Felcyn) – g. w Poznaniu.
2018 r. – o. Tomasz od Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (Michalski)
– g. w Krakowie.
Wieczne odpoczywanie racz Im daæ PANIE...
Uwaga – pogrubienie roku wskazuje, ¿e grób œp. Zakonnika jest w naszej krypcie

ANDRZEJ od Krzy¿a (Rusza³a – 1994).
Andrzej od Jezusa Boskiego
Mistrza (Szewczyk – 1997).
Leszek od œw. Teresy od Dz.
Jezus (Stañczewski – 1998).
Pawe³ od Wszystkich Œwiêtych (Bêben – 2000).
MAREK od Niepokalanego Serca
Maryi (Œleziak – 2001).
Mariusz od Archanio³ów (Wójtowicz – 2002).
NORBERT od œw. Micha³a Archanio³a (Majchrowski – 2004).
KAROL od Matki Mi³osierdzia
(Morawski – 2003).
Pawe³ od Œwiêtych M³odzianków (Denisiewicz – 2004).
Zenon od œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (Choma – 2005).
Marcin Jan od Ró¿y Duchownej (Skowronek – 2006).
Tomasz od œw. Teresy od Dz.
Jezus (Gajewski – 2006).
Pawe³ od Jezusa Zmartwychwsta³ego (Baraniecki – 2004).

Piotr Noe od Zranionego Serca
Zbawiciela (Faruga – 2008).
£ukasz Maria od œw. Teresy
od Dziec. Jezus (Nowak – 2008).
£ukasz Maria od Eucharystii
(Piskulak – 2008).
A NDRZEJ Maria od Trójcy
Œwiêtej (Cekiera – 2010).
Marcin Maria od Boga Ojca
(Adamczyk – 2012).
Bracia:
Ryszard od Królowej Karmelu (Ryszard Jan ¯ak – 1975).
W³adys³aw od Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy (Giza – 1984).
S³awomir od Matki Bo¿ej
(Nocoñ – 1989).
Konrad od Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (Kurc – 1992).
Andrzej Maria od Trójcy Przenajœwiêtszej (Zieliñski – 1993).
ARTUR od œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (¯elewski – 1999).

NA KARMEL
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Jak¿e ma³y wycinek z historii
a jak¿e znamienny. Pe³na historia
Karmelu przemyskiego siêga czasów przed 1620 r. W tym tekœcie
jednak nale¿y siê skupiæ na ostatnich
30. latach, które s¹ te¿ „bolesnymi”
latami jest okres od 1784 r. do 1946 r.
(bezprawna obecnoœæ Rusinów
jako ,,gospodarzy” przemyskiego
koœcio³a i klasztoru, i przykre kolaborowanie z zaborc¹ austriackim
buduj¹c swoje jestestwo w Przemyœlu na Funduszu Galicyjskim
a nie w³asnymi œrodkami).
Jako dygresjê podam, ¿e piszê
z pozycji sympatyka przemyskiego Karmelu od 1958 r. (pojawi³em
siê jako 8-letni ministrant przyprowadzony przez siostrê rodzon¹
obecnie karmelitank¹ od Dz. Jezus
z ponad 60-cio-letnim ,,sta¿em”).
Nieprzerwanie/regularnie „wróci³em” od 1976 r. (cotygodniowe próby w pi¹tki i œpiew na Mszy œw.
o godz. 10-tej) bowiem zaproponowano mi udzia³ w chórze „B³êkitni” a wczeœniejsze propozycje
(koniec lat 60-tych fascynowa³em siê
sportem) wydawa³y mi siê – teraz
okreœlono by jako ,,obciachowe”.
Ale có¿ z tym trzydziestoleciem? Nie by³oby go (to znaczy
lata by³yby) gdyby nie próba
ponownej eksmisji Karmelitów na
rzecz grekokatolików. Mia³o to
nast¹piæ w 1991 r. w czasie wizyty
papie¿a Jana Paw³a II, tj. 2 czerwca. Zrodzi³o to „konflikt” – bo
jak¿e to, w 1946 r. prawowici
w³aœciciele wrócili do swojej w³asnoœci a tu maj¹ siê usun¹æ… jak
mo¿na by³o na to pozwoliæ?
Po okresie od wieczora Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego (7.IV.)
do dnia wizyty Ojca œw. Jana Paw³a by³y rekolekcje zamkniête w koœciele a po dniu wizyty niebawem
nast¹pi³ interdykt wydany przez
Abpa I. Tokarczuka zakazuj¹cy
karmelitom u¿ytkowania œwi¹tyni
do wrzeœnia (1991 r.) ale wówczas
sta³o siê faktem, ¿e Karmel zacz¹³
funkcjonowaæ. Od tego momentu
Karmelici bosi objêli (przejêli) te¿
zadania parafialne z koœcio³a Serca
Jezusowego. „¯ycie jakby wróci³o”
do karmelitañskiej œwi¹tyni ale jednak jeszcze w roku 1991 mury koœ-
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PRZEMYSKIEJ GÓRCE”

cio³a nie „s³ysza³y” Nowenny do
Matki Bo¿ej Szkaplerznej, która
musia³a odbywaæ siê u Sióstr Karmelitanek Bosych z uwagi na ten¿e
interdykt. Z kolei bior¹c pod uwagê
szczup³oœæ tej¿e œwi¹tyni Sióstr, to
tym g³oœniej by³y œpiewane pieœni
„na Przemyœl” – po³owa ludzi by³a
pod koœcio³em – i przerodzi³o siê
to „w reklamê nabo¿eñstwa” ku
czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej.
Warto odnotowaæ, ¿e gdy nasta³a obawa o losy Karmelu, to wówczas spontanicznie przyby³o wiele
osób (mê¿czyzn) aby uczestniczyæ
w tzw. rekolekcjach zamkniêtych
wewn¹trz koœcio³a, czêœci klasztoru, czêœci posesji a pod koœcio³em to by³o nieustanne trwanie
(nawet by³ koksiak jak w stanie
wojennym w zimne wieczory i noce) i modlitwa. Byæ mo¿e nale¿a³oby wymieniæ personalnie… ale
ten tekst na charakter refleksji
a z kolei mo¿na poleciæ jeden z artyku³ów dra Andrzeja Zapa³owskiego w „Przemyskich Zapiskach
Historycznych” nr XX/2016...
By³a jakby era do obrony, gdzie
ostatnim przeorem by³ o. Damian
Wac³awik OCD a póŸniej „odzyskany” Karmel powierzony zosta³ o. Andrzejowi Gutowi OCD
(niespe³na 20 lat prze³o¿eñstwa –
mam na myœli te¿ jako proboszcz
nieprzerwanie od 1991 r.). Sprawowanie funkcji w Zakonie przypomina sztafetê i w tej swoistej
,,sztafecie” wymienimy jeszcze:
o. Anastazego Gêgotka, o. Paw³a
Ferkê, o. Piotra Œcibora, o. Piotra
Krupê i obecnie o. Krzysztofa Górskiego... (wymienieni OCD).
Nale¿y wspomnieæ te¿, ¿e przy
Karmelu dzia³a³ od 1946 r.
III Zakon (obecnie Œwiecki Zakon), chór „B³êkitni”, natomiast
po 1992 r. to prê¿na dzia³alnoœæ
KREM-u (Karmelitañski Ruch
Ewangelizacyjno-Modlitewny) –
pierwszy moderator o. Jan Ewangelista OCD – gdzie daje siê zauwa¿yæ dobroczynne oddzia³ywanie na ró¿n¹ m³odzie¿. To dziêki
nim pielgrzymki z Karmelu na
Kalwariê Pac³awsk¹ s¹ zawsze najliczniejsze – w tamtym okresie –
wœród innych przemyskich parafii.

Nale¿y te¿ bardzo mocno uwypukliæ dzia³anie parafii wojskowej,
gdzie o. Andrzej Gut zaczyna³
jako kapelan-kapitan a awansowa³
do stopnia pu³kownika. Niezapomniane uroczystoœci koœcielno-pañstwowe w rycie wojskowym
(m.in.) bacznoœæ/spocznij… w powadze liturgii…
Na pocz¹tku XXI w. rozpoczyna dzia³alnoœci Bractwo Szkaplerzne i od tej pory Panie okryte bia³ymi p³aszczami pos³uguj¹ w czasie
nowenny czy innych uroczystoœci
zakonnych czy koœcielnych.
Od 2002 r. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej z pierwsz¹ prezes
Janin¹ Syka³¹… a w jego ramach
duet wokalny „Gloria”…
W parafii naszej pos³uguj¹ Siostry Su¿ebniczki oraz Michalitki
z opiek¹ nad potrzebuj¹c¹ m³odzie¿¹ – Bóg zap³aæ za to oddzia³ywanie…
Na zakoñczenie zostawi³em
tych, którzy s¹ przysz³oœci¹ dla
Karmelu – kochane Dzieci. Ich
animacja muzyczna s¹ zauwa¿ane
na nabo¿eñstwach bo ich œpiew
jest urzekaj¹cy ponadto widaæ
(s³ychaæ) pracê s. Doroty. Z kolei
ze strony Karmelu najbardziej
utkwili mi jako opiekunowie dzieci o. Marcin Adamczyk i obecnie
o. Andrzej Cekiera, którzy s¹ zarazem opiekunami ministrantów…
(w moim i moich kolegów przypadku – prze³om lat 50/60) – by³
to œp. o. Bogus³aw WoŸnicki
OCD …
Nie nale¿y te¿ zapominaæ o reaktywowaniu w 2006 r. (czy reerygowaniu) dzia³alnoœci (mêskiego)
Bractwa œw. Józefa. To bractwo
dzia³a³o ju¿ u nas w XVII w. a wiêc
jakby u zarania pos³ugi Karmelitów bosych w Przemyœlu.
Polecam te¿ str. 9, tego numeru
,,Na Karmel”, gdzie wymieniliœmy
zakonników pos³uguj¹cych u nas
od 1946 r. do chwili obecnej, co
jakby uzupe³ni ten tekst…
Od red.: Powy¿szy tekst jest form¹ refleksji
do których zapaszamy te¿ P.T. Czytelników
w nastêpnych numerach...
(w poddruku rozmyte foto szopki z lat 60.)
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Z dziejów Karmelu przemyskiego

N IE

(XXX)

ALICJA KALINOWSKA

MO¯EMY NIE MÓWIÆ TEGO ,

COŒMY WIDZIELI I S£YSZELI

W

Orêdziu na Œwiatowy Dzieñ
Misyjny, który w tym roku
bêdziemy obchodziæ 17 paŸdziernika, papie¿ Franciszek napisa³:
W Œwiatowy Dzieñ Misyjny, obchodzony co roku w trzeci¹ niedzielê paŸdziernika, z wdziêcznoœci¹ wspominamy wszystkie osoby, które swoim
œwiadectwem ¿ycia pomagaj¹ nam
odnowiæ nasze zobowi¹zanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi
aposto³ami Ewangelii. Pamiêtamy
zw³aszcza o tych, którzy potrafili
wyruszyæ w drogê, opuœciæ Ojczyznê
i rodzinê, ¿eby Ewangelia mog³a
dotrzeæ bez zw³oki i bez obaw do zak¹tków miast i narodów, w których
tak wiele istnieñ spragnionych jest
b³ogos³awieñstwa. Tematem ,,Orêdzia” s¹ s³owa zaczerpniête z ,,Dziejów Apostolskich”: „Nie mo¿emy nie mówiæ tego, coœmy widzieli i s³yszeli” (Dz 4, 20).
Przypomnijmy wiêc wydarzenie sprzed dwudziestu lat, którego wielu Czytelników by³o œwiadkami. Po raz pierwszy w historii
naszego koœcio³a pw. œw. Teresy
od Jezusa, mia³o miejsce pos³anie misjonarza – o. Jana
Ewangelisty Krawczyka OCD.
Sama ceremonia poœwiêcenia
krzy¿a misyjnego i pos³ania misjonarza nawi¹zuje do opisanego
w Dziejach Apostolskich pierwszego pos³ania misjonarzy przez
Koœció³ w Antiochii: Gdy odprawiali publiczne nabo¿eñstwo i poœcili, rzek³ Duch Œwiêty: ,,Wyznaczcie
mi ju¿ Barnabê i Szaw³a do dzie³a,
do którego ich powo³a³em”. Wtedy
po poœcie i modlitwie oraz po na³o¿eniu na nich r¹k wyprawili ich
(13,2-3). W ten sposób uda³ siê Pawe³ w pierwsz¹ podró¿ misyjn¹.
Pod dat¹ 19 sierpnia 2001 r.
Zosia, m³oda kronikarka ,Ogniska
Misyjnego, zapisa³a: Dziœ J.E. ks.
Biskup Szal wrêczy³ krzy¿ misyjny
o. Janowi Ewangeliœcie. To znak
gotowoœci wyjazdu na misje. Ojciec
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(Dz 4, 20)

Jan da³ nam siê poznaæ jako kap³an niezwyk³y, obdarzony licznymi
charyzmatami. By³ dla nas przede
wszystkim nauczycielem modlitwy.
Modli³ siê i zachêca³ nas, abyœmy je-

OCDS

Pos³anie dokona³o siê podczas
Mszy Œwiêtej, której przewodniczy³ ks. bp Adam Szal. Koncelebrowali liczni kap³ani, m.in. misjonarz, œp. o. Marcin Sa³aciak.
Zgromadzeni wierni, parafianie
i cz³onkowie grup duszpasters-

Ks. Biskup Adam Szal wrêcza krzy¿ misyjny o. Janowi Ewangeliœcie

dynie w Bogu szukali pomocy, m¹droœci i mi³oœci. By³ dla nas g³osicielem S³owa Bo¿ego. Sam zanurzony
w Pismo Œw. przekazywa³ nam jego
g³êbiê. Bardzo pragn¹³, abyœmy rozczytali i rozmi³owali siê w S³owie
Boga. G³osi³ homilie, katechezy, konferencje zawsze i wszêdzie, podczas
Eucharystii, zawsze oczekiwanej
Mszy œw. z namaszczeniem chorych,
na spotkaniach, rekolekcjach. Chcia³
abyœmy poznali ¿ycie Jezusa, Jego nauczanie i abyœmy Go naœladowali.
O. Jan by³ dla nas przewodnikiem
duchowym. Bardzo troszczy³ siê o rozwój ka¿dego z braci i sióstr, a szczególnie m³odzie¿y. Teraz przed Ojcem nowa, misyjna i trudna rzeczywistoœæ w Afryce. Dla naszego Ogniska Misyjnego to równie¿ wa¿ne
zadanie: nieustanna modlitwa o wszelkie potrzebne dla Ojca ³aski, a tak¿e
dla karmelitów, do których w Afryce
do³¹czy.

kich modlili siê za nowego misjonarza. Do dziœ z tego wydarzenia
zachowa³y siê jedynie teksty po¿egnania misjonarza przez osoby
œwieckie. Wspólnota KREM-u
wyrazi³a o. Janowi swoj¹ wdziêcznoœæ s³owami: Dziêkujemy Panu
Bogu za to, ¿e na naszych oczach,
obietnica Pana Jezusa niesienia Jego
Ewangelii ca³emu œwiatu, jeszcze raz
staje siê rzeczywistoœci¹. Dziêkujemy
Bogu, ¿e œwiadectwo Twoje Ojcze
Janie i wszystkich misjonarzy, umacnia nas w wierze i zachêca nas,
abyœmy pomimo wszelkiej naszej
ludzkiej s³aboœci, lêków, niepewnoœci
wyp³ynêli na g³êbiê i szli odwa¿nie
za Chrystusem.
Nie mamy ani srebra, ani z³ota,
ale przez lata zachêca³eœ nas Ojcze
Janie do nieustannej modlitwy i to
mo¿emy Ci daæ. Bêdziemy prosili
Pana Jezusa, aby da³ Ci swojego
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Ducha mi³oœci do tych wszystkich, do
których Ciê wzywa. Aby uzdolni³
Ciê do g³oszenia o Jego mêce, œmierci
i zmartwychwstaniu. Niech dobry
Bóg obdarzy Ciê zdrowiem, abyœ
móg³ w pe³ni pos³ugiwaæ tym, którzy
oczekuj¹ na Ciebie. Niech Ci da
nadziejê, ¿e nie jesteœ sam, ale ¿e On
jest z Tob¹ zawsze i wszêdzie, i ¿e
jest z Tob¹ duchem ca³a Twoja wspólnota.
Niech Ci Bóg b³ogos³awi w ka¿dej
chwili i na ka¿dym miejscu Twojej
misji. Szczêœæ Ci Bo¿e!
Ognisko Misyjne „Karmel” po¿egna³o o. Jana s³owami (fragmenty): [...] nie bêdziemy siê
smuciæ i budowaæ Ci pomników
za ¿ycia – bo nie o to chodzi.
Pomnikiem Twoim s¹ setki osób,
które dziêki Twojemu pos³ugiwaniu doœwiadczy³y MI£OSIERDZIA i dobroci Boga i wróci³y
do Niego nieraz z samego dna
grzechu, setki osób, które przez twoje rêce przyjê³y Szkaplerz Najœwiêtszej Panny z Góry Karmel i wszyscy m³odzi ludzie, którym pomog³eœ odkryæ powo³anie do ma³¿eñstwa lub ¿ycia oddanego wy³¹cznej s³u¿bie Bo¿ej.
Niech bêd¹ tym pomnikiem
tak¿e nasze przemienione serca,
zachowanie Twojego depozytu, tego
czym sam ¿y³eœ i czego naucza³eœ,
œwiadectwo ¿ycia chrzeœcijañskiego, trwanie na modlitwie osobistej
i wspólnotowej, ¿ycie Eucharysti¹
i S³owem Bo¿ym, wiernoœæ nauce
Koœcio³a, mi³oœæ Boga i bliŸniego, rzetelne wype³nianie obowi¹zków stanu,
a tak¿e s³u¿ba w Koœciele, w parafii
i w za³o¿onych przez Ciebie grupach
i wspólnotach: diakoniach Karmelitañskiego Ruchu Ewangelizacyjno-Modlitewnego, Bractwie Szkaplerza
œw. Ognisku Misyjnym, Betanii i innych.
Niech Duch Œwiêty prowadzi Ciê
Ojcze – do stóp Krzy¿a – trudnymi,
nowymi drogami misji, które s¹ drogami mi³oœci. Niech w ka¿dej chwili
¿ycia towarzyszy Ci umacniaj¹ca
obecnoœæ Chrystusa (Rm 88), który
mówi: „Przestañ siê lêkaæ, bo Ja
jestem tob¹” (Dz. 18, 9-10) Niech On
Ciê wspomaga w wyrzekaniu siê
siebie i wszystkiego, co dotychczas uwa¿a³eœ za swoje, byœ sta³ siê wszystkim
dla wszystkich, bratem tych, do któ-

NA KARMEL
rych zosta³eœ pos³any, a¿eby nieœæ im
Chrystusa Zbawiciela (Rm,88). [...]
Po¿egnany z „uœmiechem przez
³zy”, nowy misjonarz od razu zosta³ otoczony ¿arliw¹ modlitw¹
i ofiar¹ Mszy Œw. przez swoj¹
duchow¹ rodzinê, tych którym
przez tyle lat pasterzowa³. Bardzo
wiele osób w³¹czy³o siê tak¿e
w konkretn¹ pomoc, m.in. wysy³ano do Afryki ró¿añce robione
przez dzieci, szkaplerze, które szy³o Bractwo Szkaplerzne i specjalnie wykonane obrazki Pana

Jezusa Mi³osiernego z naszego
koœcio³a z tekstem Koronki w jêzykach kinyarwanda i kirundi.
Niektórzy jednak nie rozumieli, dlaczego karmelita bosy,
kap³an w œrednim wieku, nienajlepszego zdrowia, który osi¹gn¹³
„wielkie sukcesy” duszpasterskie,
zostawi³ wszystko i wyruszy³ na
„krañce œwiata”, do maleñkiego,
biednego, przeoranego wojn¹ pañstewka w sercu Afryki, podczas
gdy tu, w kraju, jest tyle potrzeb...
A przecie¿ Koœció³ naucza (Dekret o dzia³alnoœci misyjnej SW II):
Gdy jednak Bóg wo³a, cz³owiek powinien odpowiedzieæ w ten sposób, ¿e
nie radz¹c siê cia³a i krwi, ca³y poœwiêca siê dzie³u Ewangelii. Tak¹
zaœ odpowiedŸ mo¿e daæ tylko pod
natchnieniem i przy pomocy Ducha
Œwiêtego. Misjonarz bowiem wkracza w ¿ycie i pos³annictwo Tego,
który «wyniszczy³ samego siebie, przyj¹wszy naturê s³ugi» (Flp 2, 7). Zaœ

Str. 13

w ,,Konstytucjach Zakonu Braci
Bosych NMP z Góry Karmel”
zapisano: Ewangelizacja ludów,
wyp³ywaj¹ca z samej natury Koœcio³a i bêd¹ca wspania³ym owocem
mi³oœci i modlitwy, by³a zawsze
uwa¿ana za umi³owane dzie³o Zakonu. Œwiêta Teresa przela³a bowiem
na swoj¹ rodzinê zakonn¹ zapa³
misyjny, który p³on¹³ w jej sercu, i chcia³a, aby bracia uczestniczyli równie¿
w dzia³alnoœci misyjnej.
12 wrzeœnia 2001 r. o. Jan
dotar³ do Gahungi, a 21 wrzeœnia
wys³a³ do Przemyœla krótk¹
wia-domoœæ: Mieszkam pod
wulkanem MUHABURA, wokó³
niezmierzone przestrzenie bananowych lasów, wœród których
¿yje i pracuje nasz biedny lud.
KOCHAM TYCH LUDZI.
Czujê, ¿e Bóg ich kocha. S¹
biedni trochê dzicy, ciê¿ko im
zachowaæ Dekalog, ale chc¹, garn¹ siê do Boga, modl¹ siê. Jak
Bóg da to wrócê tutaj po nauce
jêzyka i bêdê z nimi. Co do
zdrowia – to mi dopisuje...
W 2003 r. po powrocie
z Afryki o. Jan w wywiadzie
dla ,,Niedzieli £ódzkiej”
(38/2003) na pytanie, dlaczego
po kilkunastu latach pos³ugi kap³añskiej w Polsce zdecydowa³ siê
na pracê misyjn¹, wyjaœni³: Przede wszystkim z powodu stale mi
towarzysz¹cego pragnienia pracy misyjnej. Jeszcze przed wst¹pieniem do
zakonu marzy³em o wyjeŸdzie na
misje, by przepowiadaæ Ewangeliê
i pomagaæ w kszta³ceniu. Wielokrotnie dociera³y do mnie apele naszych misjonarzy o przys³anie im
kogoœ do pomocy. Od 1991 r. nie
dojecha³ z Polski na misje ¿aden
ojciec ani brat.* To zdecydowa³o,
¿e podczas Forum Duszpasterskiego
w 1999 r. podj¹³em decyzjê wyjazdu na misje i usilnie o ten wyjazd prosi³em prze³o¿onych, mimo ich kilkakrotnej wczeœniejszej odmowy.
* Po o. Janie wyjechali na misje: o. Fryderyk Jaworski (2003), o. Pawe³ Bêben
i br. Bogdan Król (2005), o. Maciej
Jaworski (2006), o. Tomasz Gajewski
i o. Pawe³ Urbañczyk (2007) i o. Pawe³
Porwit (2015).
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MIÊDZY WULKANAMI
A TANGANIK¥ (VII)
Misyjne wspomnienia o. Sylwestra Potocznego OCD

W

poprzednim odcinku wspomnia³em, ¿e opowiem o drugim niebezpiecznym wydarzeniu,
które mia³o miejsce 8 lutego 1993 roku. Otó¿ w tym dniu, podczas
Mszy œw., do koœcio³a wesz³a grupa uzbrojonych rebeliantów. Przeszli œrodkiem i wyszli bocznymi
drzwiami. Potem zawo³ali m³odego
misjonarza, br. Marka Gromotkê*,
który w tym czasie w naszej parafii uczy³ siê jêzyka i zajmowa³ siê
ministrantami, i zapytali, co my tu
robimy. Obiecali, ¿e wróc¹ przed
po³udniem. Istotnie, wrócili przed
po³udniem i pytali nas, czemu nie
opuszczamy terenu razem z innymi uchodŸcami. Ludzie ci uciekali w kierunku Rwazy i Ruhengeri. Twierdziliœmy, ¿e nie wszyscy
uciekaj¹. Z drugiej strony nie wypada nam, misjonarzom, uciekaæ.
Rebelianci oznajmili, ¿e wróc¹
jeszcze raz. Przed godz. 17 znowu
siê pojawili. O. Eliasz z bratem
Markiem byli w domu, natomiast
ja w tym czasie wraca³em z koœcio³a. By³ to poniedzia³ek, wiêc
koœció³ by³ zamkniêty. Ludzie
z Nyangwe mówili, ¿e wielu rebeliantów wesz³o przez wulkany do
Rwandy. Wracaj¹c do domu spotka³em rebeliantów, którzy kazali
* Po powrocie do Polski opiekowa³
siê Ogniskiem Misyjnym w Przemyœlu.
Obecnie pracuje, ju¿ jako kap³an, na
Ukrainie.

mi po³o¿yæ siê na ziemiê. Odpowiedzia³em, ¿e tego nie zrobiê.
Wiêc klêkaj! – nie ma mowy, aby
ksi¹dz klêka³ przed ludŸmi. Wtedy
¿o³nierz stoj¹cy za mn¹ uderzy³ mnie
kolb¹ karabinu w obojczyk. Upad³em na ziemiê. Wówczas wst¹pi³a
we mnie straszna z³oœæ. Oni odskoczyli ode mnie. Po pewnym

Nr 10 (2021)

zaczê³a siê nasza przymusowa, niebezpieczna tu³aczka po drogach
Ugandy i Zairu oraz ogarniêtej
wojn¹ domow¹ Rwandy.
Mieliœmy wtedy w Gahunga
dwa samochody: Toyotê Hilux
dwukabinow¹ i ma³e Suzuki-Samuraj. Pojechaliœmy w kierunku
Ugandy, eskortowani przez rebeliantów. By³o ich oko³o osiemdziesiêciu. Przed zjazdem z asfaltu do
parafii Kinoni, zobaczyliœmy rozwalon¹ kamionetkê, samochód
wójta gminy Kinigi, który przyjecha³ tutaj noc¹, aby ostrzec wójta
gminy Nkumba o ataku rebeliantów od strony wulkanów. Wójt
wraz ze swoim szoferem zostali tam
zabici i pochowani.
Ju¿ po zachodzie s³oñca dotarliœmy do Kidaho, do budynków
gminy. Rozmawialiœmy z dowódc¹
¿o³nierzy, którzy przeszukiwali
teren w poszukiwaniu ¿o³nierzy
francuskich. Noc spêdziliœmy w fotelach gminy. Przez ca³y czas ¿o³nierze ha³asowali. Rano przynieœli
nam wodê do umycia. Nie mieli
dla nas jedzenia, dlatego chcieli,
abyœmy przeszli granicê. Istotnie,
do przejœcia granicznego w Cya-

Rwanda. Brat Marek Gromotka w drodze do chorych z Panem Jezusem

czasie uspokoi³em siê. Ostatecznie
zaprowadzili mnie do naszego klasztoru, gdzie byli ich szefowie. W rozmowie, ju¿ bardziej spokojnej,
oznajmili nam, ¿e maj¹ rozkaz
swojego dowódcy, aby nas ewakuowaæ do Ugandy, a poniewa¿ jest
póŸno, musimy siê pospieszyæ. Tak

nika by³o blisko. Niestety, ta droga
by³a zaminowana. Nie mogliœmy
wiêc pojechaæ samochodami. ¯o³nierze obiecali, ¿e je nam oddadz¹
po drugiej stronie granicy. Znali
miejsca, gdzie by³y ukryte miny,
dlatego mieliœmy iœæ ich œladami.
Po drugiej stronie granicy spotka-

Nr 10 (2021)

liœmy bia³ych, którzy wspó³pracowali z organizacjami humanitarnymi. Oni u³atwili rejestracjê naszego przejœcia i zawieŸli nas do
Kisoro. Spisywanie naszych danych trwa³o kilka godzin. PóŸniej
zawieziono nas do Mutolere. Poniewa¿ parafia by³a ju¿ zajêta, ulokowano nas w domku, który nale¿a³ do Damiana Ndagijimana –
lekarza odpowiedzialnego za tamtejszy szpital. Jego ¿on¹ by³a Niemka. Przebywaliœmy tam przesz³o
tydzieñ. W parafii, która nale¿a³a
do Ojców Bia³ych, byli ju¿ ksiê¿a
Pallotyni – ks. Marian Sobczyk i ks.
Mieczys³aw Bia³y. Na tym terenie
by³o du¿o uchodŸców z Rwandy.
Jednego dnia przyjecha³ tam biskup Barnaba z diecezji Kabare,
do którego ten region nale¿a³.
Rozmawialiœmy z nim. Obieca³ nam,
¿e pomo¿e odzyskaæ nasze samochody, wiêc wraz z bratem Markiem
pojechaliœmy z nim. Po nocy spêdzonej w pa³acu biskupim, z wielkim zdziwieniem zauwa¿yliœmy
nasze samochody staj¹ce przed pa³acem. Wrêczono nam kluczyki. Niestety, nie mogliœmy podziêkowaæ
Biskupowi, bo wczesnym rankiem
wyjecha³. Wymieniliœmy dolary,
które zabraliœmy z domu, aby kupiæ paliwo do samochodów i pojechaliœmy do Mutolere. Na drugi
dzieñ, po rozmowie z Pallotynami,
podjêliœmy decyzjê, by pojechaæ
do stolicy Ugandy – Kampala,
¿eby skontaktowaæ siê z Nuncjuszem i zdecydowaæ, co dalej
robiæ. Na drogê – jako przewodnika – siostry z Mutolere da³y nam
jedn¹ siostrê.
Mimo tego, ¿e odpowiedzialni
za rebeliantów zabronili nam opuszczaæ to miejsce, wczesnym rankiem wyjechaliœmy w stronê Kampala. Droga by³a dobra i prosta.
Samochód Toyota Hilux szybki.
Uganda by³a koloni¹ Anglii, dlatego przepisy drogowe s¹ trochê
inne. Na miejsce dotarliœmy po
godzinie 14. Musieliœmy ponad
godzinê czekaæ, zanim Nuncjusz
Luis Robles Diaz nas przyj¹³. By³
to Biskup w podesz³ym wieku,
Meksykanin. Jego sekretarzem
by³ – znany nam – dawny Nuncjusz z Rwandy. Po rozmowie
z nimi postanowiliœmy powróciæ do
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Rwandy przez Zair. Sekretarz
Nuncjusza obieca³ nam za³atwiæ
odpowiednie dokumenty. Tymczasem zawióz³ nas do domu Salezjanów, po³o¿onego na pó³noc od
stolicy, abyœmy tam odpoczêli. Po
dwóch dniach sekretarz przyjecha³
po nas. Wszystkie papiery mieliœmy ju¿ gotowe. Na obiad poszliœmy z nim do restauracji chiñskiej.
Tê noc spêdziliœmy w nuncjaturze,
a na drugi dzieñ rano, to znaczy
20 lutego 1993 roku, wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹ do Mutolere.

Str. 15

wjechaliœmy na teren Zairu. Mieliœmy dwa samochody. Zabraliœmy
ze sob¹ siostry z Kinoni i kleryka
Alojzego. Po drugiej stronie granicy, w miarê sprawnie, uda³o siê
nam za³atwiæ op³aty za samochody
i za przejœcie i kontynuowaliœmy
drogê do Rutchuru, gdzie pracowali ksiê¿a Pallotyni. Po drodze
zostawiliœmy siostry œw. Wincentego w Jomba. Tutaj w Jomba
spotkaliœmy brata Zdzis³awa, który
w tym czasie pracowa³ w Rutchuru.
On nas pilotowa³ a¿ do Rutchu-

O. Sylwester w Bumara

Przyjechaliœmy przed godzin¹ piêtnast¹ i tu dowiedzieliœmy siê od
lekarza, ¿e rebelianci nas szukali
i ¿e mo¿emy mieæ wielkie problemy. Z tego powodu postanowiliœmy od razu jechaæ na granicê do
Bunagana i spróbowaæ przedostaæ siê do Zairu. Na granicy wyjaœnieniom nie by³o koñca. Urzêdnicy ugandyjscy nie robili problemów, zw³aszcza ¿e mieliœmy pismo
od Nuncjusza, który prosi³, aby
nam u³atwiono powrót do Rwandy.
By³ tam te¿ oficer rebeliantów,
który na to siê nie zgadza³. Uwa¿a³,
¿e oni s¹ za nas odpowiedzialni
i ¿e musimy pozostaæ w Ugandzie.
Ostatecznie otworzono barierê.
Kiedy byliœmy miêdzy dwoma barierami, przyjecha³ oddzia³ rebeliantów. Chcieli nas zmusiæ do powrotu. Wtedy wyszli uzbrojeni ¿o³nierze zairscy i otworzyli barierê do
swojego kraju. Wykorzystuj¹c to

ru. Planowaliœmy tê noc spêdziæ
u Pallotynów. Mieliœmy ze sob¹
jeszcze grupê sióstr na prawie diecezjalnym z Kinoni. One chcia³y
dojechaæ do Gomy. Pojechaliœmy
wiêc dalej. Po drodze zatrzymali
nas policjanci. Nie mieliœmy ubezpieczonych samochodów. Znowu,
dziêki pismom z nuncjatury, pozwolili nam kontynuowaæ drogê.
Siostry „Florynki” (popularna nazwa tych sióstr z Kinoni na prawach diecezjalnych) zostawiliœmy
w Goma i tylko z klerykiem przekroczyliœmy granicê Zairu i Rwandy. Nie by³o ¿adnych problemów,
gdy¿ wszyscy wiedzieli co siê sta³o
w regionie Byumba i Ruhengeri.
By³o ju¿ póŸno. Chcieliœmy tê noc
spêdziæ w Kigufi. Przed Bralirwa
w Gisenyi by³a bariera. Tam nie
chciano nas przepuœciæ i co wiêcej
papiery, które mieliœmy z Kampala,
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wydawa³y siê dla nich bardzo podejrzane. Ponad godzinê czekaliœmy
na g³ównego szefa. Dopiero kiedy
przyszed³, mogliœmy pojechaæ dalej. Obawiaj¹c siê, ¿e bêdziemy
mieæ kolejne problemy, szef postanowi³ towarzyszyæ nam a¿ na miejsce. Na drugi dzieñ by³a niedziela.
Po odprawieniu Mszy œw. u sióstr
w Kigufi podjêliœmy dalsz¹ podró¿.
Chcieliœmy dojechaæ do Butare.
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wróci³em do sióstr karmelitanek na
Nyamirambo, te poprosi³y mnie
o skontaktowanie siê z o. Kamilem. Po „trudnej” rozmowie o. Kamil obieca³ przyjechaæ do Kigali
i razem ze mn¹ pojechaæ do Nyakinama. Na drugi dzieñ o. Kamil
przyjecha³ do Kigali wraz z br.
Markiem i wszyscy razem, z siostrami od Anio³ów, pojechaliœmy na
pó³noc. Za Shyerongi musieliœmy

Br. Marek Gromotka wœród uciekinierów w Bumara

Nie mogliœmy jechaæ na Ruhengeri, gdy¿ ta droga by³a zamkniêta
– od Ruhengeri do Kigali. Pojechaliœmy wiêc obwodnic¹ na Gitaramê, mimo ¿e ta droga nie by³a
jeszcze wykoñczona. Na obiad
zatrzymaliœmy siê u Pallotynów
w Ruhango, a na kolacjê dotarliœmy do naszej wspólnoty w Butare.
Minê³o kilka dni – chcia³em
wracaæ do Ruhengeri. Jednak
sytuacja na pó³nocy by³a skomplikowana. Rebelianci zajêli du¿¹
czêœæ kraju. Dojazd do Ruhengeri
by³ utrudniony. Pozycja rebeliantów w Rulindo dawa³a im mo¿liwoœci ostrza³u tej drogi. Z drugiej
strony pobyt w Butare by³ bardzo
stresuj¹cy. Wszyscy ¿yli tam tak,
jakby nic siê nie dzia³o. Po rozmowie z o. Teofilem i z Siostrami
od Anio³ów, pojecha³em do Kigali.
Spotka³em siê z ksiê¿mi Pallotynami i siostrami od Anio³ów na
Gikondo. Siostry od Anio³ów chcia³y wracaæ do Nyakinama w diecezji Ruhengeri. Umówi³y siê ze
mn¹ na nastêpny dzieñ. Kiedy

opuœciæ drogê asfaltow¹. W Nyakinama, zastaliœmy bardzo du¿o
uchodŸców z terenu Kampanga i Gahunga. W nastêpnych dniach dojechaliœmy do Bumara – centrali
parafii Rwaza, do Shira, Muko,
Nyakinama – parafii, aby tam
odprawiaæ Mszê œw. i spowiadaæ.
Wszêdzie by³o du¿o uciekinierów.
Ostatecznie, po kilku dniach, o. Kamil wróci³ do Butare.
Politycznie sytuacja siê zmieni³a,
gdy¿ pod koniec lutego do Rwandy przyjecha³a nastêpna grupa
¿o³nierzy francuskich. Rebelianci
byli œwiadomi, ¿e nie bêd¹ mogli
kontynuowaæ dalszego ataku i obroniæ swoich pozycji. Dlatego og³osili wycofanie swych si³ z pozycji
dopiero co zdobytych. W zamian
za to za¿¹dali odes³ania wojsk
francuskich. Ten atak na Ruhengeri i Byumbê pokaza³ jak wojska
rwandyjskie by³y podzielone. Sytuacja polityczna w kraju doprowadzi³a do os³abienia prezydenta
Habyarimana. On swój autorytet
móg³ jeszcze pokazaæ przez mocne
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wojsko. Dlatego jego opozycja –
przede wszystkim Hutu z regionów Gitarama i Butare – nie chcia³a militarnego zakoñczenia tego
konfliktu. Dla nich konflikt na
pó³nocy kraju by³ okazj¹ do zmian,
których nie byliby w stanie sami
wymusiæ na Prezydencie. Z drugiej strony, tak mocny atak rebeliantów wskazywa³ wszystkim zdrowo myœl¹cym prawdziwe ich zamiary. Rebelianci chcieli si³¹ przej¹æ w³adzê w Rwandzie. Od tego
czasu wszyscy byli tego œwiadomi.
Partie, które liczy³y na skorzystanie z tego konfliktu, uœwiadomi³y
sobie, ¿e po skoñczonej wojnie
nie bêd¹ mia³y dla siebie miejsca
w nowej Rwandzie. Wielu odesz³o z partii wspieraj¹cych rebeliantów. Od teraz mo¿na by³o
zaj¹æ tylko dwie pozycje – za albo
przeciw prezydentowi Habyarimana. Zdemaskowana opozycja
pozosta³a po stronie Tutsi. Na pocz¹tku wojny, tzn. w 1990 roku,
rozpoczêcie dzia³añ wojennych
t³umaczono chêci¹ rozwi¹zania
kwestii uchodŸców z 1959 roku.
W³aœnie taki problem Francja
i Belgia chcia³y pomóc rozwi¹zaæ.
Dla Prezydenta od pocz¹tku wszystko by³o jasne: Tutsi nie zrezygnuj¹ nigdy z w³adzy. Rozpoczêli
wojnê, aby przej¹æ w³adzê i co
wiêcej – ca³¹ w³adzê. Tutsi uwa¿ali, ¿e wszyscy sprzymierzeñcy
mog¹ im dziœ pomóc, ale ostatecznie jutro nie bêd¹ im ju¿ potrzebni. Rebelianci, którzy do
wojny przyst¹pili po wczeœniejszym oczernianiu w oczach opinii
publicznej re¿imu Habyarimana,
teraz pokazali kim s¹ naprawdê.
W tym ataku zabili ponad 40 tysiêcy niewinnych ludzi i sprowokowali ucieczkê ponad miliona
ludzi w kierunku Kigali. Wtedy
narodzi³a siê idea uzbrojenia cywilów. Uwa¿ano, ¿e m³odzi mog¹
przeciwstawiæ siê dzia³aniom ma³ych grup rebeliantów. Dosz³o do
nowych negocjacji w Dar Es Salam, gdzie 9 marca 1993 roku podpisano umowê o zawieszeniu broni. Rebelianci mieli wycofaæ siê
do stanowisk, które zajmowali
przed 8 lutego 1993 roku, natomiast z drugiej strony umowa ta
przewidywa³a wycofanie z Rwan-
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dy wojsk francuskich, które przyby³y jako posi³ki po 8 lutego.
My w tym czasie kupowaliœmy
fasolê w Shira i przywoziliœmy j¹
szczególnie do Bumara, gdzie
by³o skomasowanych du¿o przesiedleñców. Mieliœmy tylko ma³y
samochód Suzuki, ale równie¿
niewiele na ten cel pieniêdzy.
W Ruhengeri przy parafii stacjonowa³o dowództwo wojskowe.
Spotykaliœmy siê z nimi. T³umaczyli nam z³o¿onoœæ sytuacji. Wyjaœniali, ¿e jest wojna, w której
ka¿dy szuka swego w³asnego interesu. Nie jest to tylko sprawa
etniczna, ale równie¿ regionalna.
Nawet wojsko jest podzielone. Rebelianci, którzy na pocz¹tku wywodzili siê z grupy etnicznej Tutsi, dziœ s¹ ju¿ pomieszani z ¿o³nierzami Hutu. Dawni wspó³pracownicy prezydenta Habyarimana s¹
dziœ po drugiej stronie frontu – mówi¹c chocia¿by o dowódcach Aleksym Kanyarengwe, czy Theoneœcie Lizinde. Dowódcy wojska
rz¹dowego byli te¿ œwiadomi, i¿
nowe pobory do wojska wprowadzi³y w jego szeregi ludzi o ni-
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nego przygotowali siê równie¿ dyplomatycznie. Zw³aszcza w Belgii
zniszczono opiniê prezydenta przedstawiaj¹c go jako wielkiego rasistê,
dyktatora. Wszyscy z obaw¹ patrzyli,
co nam przysz³oœæ przyniesie.
Tymczasem wojsko chcia³o wyprzeæ rebeliantów z Karwasa. Walki by³y zaciête. Tereny, które zdobywali przez dzieñ, tracili noc¹.
Do Gahunga nie by³o dojazdu.
Czekaliœmy. W miêdzyczasie przez
parafiê Busogo udaliœmy siê do
parafii Kampanga. Towarzyszy³y
nam siostry od Anio³ów, które by³y odpowiedzialne za tê parafiê. Po
og³oszeniu rozejmu i wycofaniu
siê wojsk rebeliantów do Kidaho,
19 marca 1993 roku, w pi¹tek po
po³udniu, pojechaliœmy do Gahunga, aby zobaczyæ w jakim stanie
jest nasz dom. Wszystko by³o spl¹drowane. Na noc wróciliœmy do
sióstr do Nyakinama.
We wtorek pojecha³em do Gahunga, aby trochê posprz¹taæ. Natomiast br. Marek z ksiêdzem Marianinem pojechali do Kampanga,
a pó¿niej do Kinoni, aby sfilmowaæ stan naszych parafii i domów.

Klasztor w Gahunga

skiej moralnoœci. Mimo tego, ¿e
rebelianci s¹ wspomagani przez
Ugandê, Francja dla Rwandy nie
jest pewnym partnerem. Ci¹g³e
ustêpstwa bardzo os³abi³y w³adzê
w Kigali. Sytuacja dla prezydenta
Habyarimana by³a matowa. Rebelianci obok przygotowania militar-

Rebelianci przez ponad 40 dni
u¿ywali naszego domu. Mieszkali
tutaj. Mimo tego, ¿e na podwórku wybudowali schron, to jednak nie by³o ¿adnych znaków
strzelaniny. Wszêdzie by³y porozrzucane pociski. Gotowali w naszej kuchni, ale nie w piecu. Przy-
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nieœli tam 3 kamienie i gotowali
swoim sposobem. Ubikacje by³y
przepe³nione. Odchody ludzkie by³y wszêdzie, nawet w kaplicy. Wykorzysta³em obfitoœæ wody w beczkach. Wszêdzie robi³em porz¹dek. Niestety, jeszcze przed po³udniem musia³em biegaæ do bananów, bo bardzo mnie czyœci³o. Dopiero po piêtnastej godzinie przyjecha³ br. Marek i mogliœmy pojechaæ do Nyakinama. Po badaniach w oœrodku zdrowia u Sióstr
od Anio³ów wysz³o, ¿e mam malariê i zapalenie jelit – tufoid. Nie
wróciliœmy ju¿ do Gahunga. Leczy³em siê w Nyakinama, ale bez
widocznej poprawy. Po pewnym
czasie do Nyakinama przyjecha³y
siostry pallotynki – ss. Rafaela i Orencja. Zaproponowa³y mi wyjazd do
Masaka, do ich domu, gdzie bêd¹
lepsze warunki leczenia. I tak zosta³em przewieziony do Masaka.
Po Wielkanocy o. Kamil z br. Markiem wyjechali na wakacje do
Polski. Po dwóch tygodniach, tj.
26 kwietnia pojecha³em do Belgii, aby tam w Antwerpii kontynuowaæ leczenie. Zatrzyma³em siê
w klasztorze w Antwerpii i stamt¹d dochodzi³em do szpitala chorób tropikalnych. Wczeœniej siostra Orencja przygotowa³a pismo
do lekarza. Po badaniach i nowych lekarstwach mog³em pojechaæ do Polski na wypoczynek.
cdn
fot. arch. Autora
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TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Msza³ rzymski dla diecezji polskich (Pallottinum, Poznañ
2013), oprócz formularzy na poszczególne uroczystoœci i œwiêta maryjne, zawiera te¿ szeœæ formularzy
„Mszy wspólnych o Najœwiêtszej Maryi Pannie” (ss. 5”-12”).
radycja Koœcio³a zachêca, aby w soboty okre- Formularzy tych – jak czytamy we wprowadzeniu
su zwyk³ego roku liturgicznego, które do- – „u¿ywa siê w œwiêta i wspomnienia Najœwiêtszej
puszczaj¹ wspomnienia dowolne, celebrowaæ wspom- Maryi Panny, które nie maj¹ w³asnego formularza,
nienie Najœwiêtszej Maryi Panny, pos³uguj¹c siê a tak¿e we wspomnienia Najœwiêtszej Maryi Panny
opracowan¹ w tym celu liturgi¹ godzin i for- w soboty i w Mszach wotywnych” (s. 5”). Trzy z powy¿szych formularzy przeznaczone s¹ na poszczególne okresy roku liturgicznego, tj. Msza o Najœwiêtszej Maryi Pannie w adwencie (roratnia), Msza
o Najœwiêtszej Maryi Pannie w okresie Bo¿ego Narodzenia (od incipit antyfony na wejœcie Maryja
zrodzi³a…) i Msza o Najœwiêtszej Maryi Pannie
w okresie wielkanocnym
(Uczniowie trwali…).
Nadto w tym samym
Mszale Rzymskim, w dziale
Mszy œwiêtych wotywnych (s. 191”), umieszczono tytu³y: „Msza o Najœwiêtszej Maryi Pannie”
z nastêpuj¹cym odsy³aczem: „wybiera siê forDo celebrowania Mszy œwiêtych maryjnych u¿ywa siê te¿ maryjnych ornatów mularz z Mszy wspólnych
o Najœwiêtszej Maryi Panmularzami Mszy wspólnych lub wotywnych nie, w zale¿noœci od okresu liturgicznego”; „Msza
o Matce Bo¿ej. Œw. Pawe³ VI zaznaczy³, ¿e wspom- o Najœwiêtszej Maryi Pannie, Matce Koœcio³a” z odnienie to „jest staro¿ytne i jakby skromne, ale sy³aczem: „Msza jak w poniedzia³ek po Zes³aniu Duwskutek elastycznego charakteru obowi¹zuj¹cego cha Œwiêtego”; „Msza o Najœwiêtszej Imieniu Maryi”
obecnie kalendarza i wielkiej liczby formularzy z odsy³aczem: „Msza z dnia 12 wrzeœnia” oraz „Msza
mszalnych okazuje siê bardzo u¿yteczne i zró¿- o Najœwiêtszej Maryi Pannie pod wezwaniem uzdrowienicowane” (Marialis cultus 9). Dyrektorium pobo¿noœci nia chorych” z w³asnym formularzem (s. 192”).
W koñcu Msza³ Rzymski dla diecezji polskich,
ludowej (DPL 147), w nawi¹zaniu do tradycji koœcielnej, sugeruje, aby elementu maryjnego nie w tytule „Msze dla niektórych Koœcio³ów”, zamieszzabrak³o w koœcio³ach tak¿e w Wielk¹ Sobotê, cza jeszcze formularze czterech Mszy œwiêtych o Matalbowiem „Maryja, która trwa przy grobie Syna [...], ce Bo¿ej (ss. 244”-248”). S¹ to: Msza o Najœwiêtszej
jest ikon¹ Dziewicy Koœcio³a, który czuwa przy Maryi Pannie, Matce dobrej rady; Msza o Najgrobie swojego Oblubieñca w oczekiwaniu na ce- œwiêtszej Maryi Pannie, Matce pocieszenia; Msza
lebrowanie zmartwychwstania”. Dlatego dyrekto- o Najœwiêtszej Maryi Pannie, Królowej aposto³ów;
rium sugeruje urz¹dzanie w Wielk¹ Sobotê tzw. i Msza o Najœwiêtszej Maryi Pannie z Fatimy. To
naprawdê wielkie bogactwo!
Godziny Matki.

t
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1. Pt. Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, Dziewicy i dra
Koœcio³a (œwiêto).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
2. So. Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
4. Pn. Œw. Franciszka z Asy¿u.
4.X.1582 r. † w Albie de
Tormes odesza do Oblubieñca MN Teresa od Jezusa.
6. Œr. Rozpoczyna siê Nowenna przed uroczystoœci¹ œw.
MN Teresy od Jezusa (Patronki naszej œwi¹tyni).
7. Cz. Najœwiêtszej
Maryi
Panny Ró¿añcowej.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
14. Cz. W 2010 r. † o. Eustachy od
Niep. Serca Maryi (Paj¹k).
15. Pt. Œw. Teresy od Jezusa,
dziewicy, dra Koœcio³a
i Naszej Matki (uroczy15.
stoœæ). W 1969 r. † s³. B. An16.
zelm od œw. Andrzeja Corsini (G¹dek).
17. So. W 2010 r. † o. Wojciech od
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
(Borcz).
Pn. Œw. £ukasza, Ewangelisty (œwiêto).
20. Œr. W 1969 r. † o. Gerard od
Przemienienia Pañskiego
(Matoga).
22. Pt. Œw. Jana Pawa II, papie¿a.
24. Nd. Œwiatowy Dzieñ Misyjny.
Rozpoczyna siê Tydzieñ
Misyjny.
27. Œr. W 1988 r. † o. Remigiusz
od Trójcy Œwiêtej (Czech).
28. Cz. Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza (œwiêto).

PAŸDZIERNIK
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OTWARTE

SPOTKANIA

GRUP DUSZPASTERSKICH
DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW.

TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI):

Œw. Teresa od Jezusa
z Ávili

N A B O ¯ E Ñ S T WA R Ó ¯ A Ñ C O W E
w naszym koœciele:
N I E D Z I E L E o 16:30
W D N I P O W S Z E D N I E o 17:30.
Zapraszamy czcicieli Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
karmelici bosi

Wszystkim Solenizantom
obchodz¹cym w miesi¹cu paŸdzierniku imieniny, urodziny i rocznice
¿yczymy aby dobry Pan Bóg obdarza³ Ich ³askami zdrowia,
uœmiechu na codzieñ, pokory w swoim sercu
Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu

AKCJA KATOLICKA
– ka¿dego 16-go dnia
miesi¹ca po wieczornej Mszy œw.
B RACTWO S ZKAPLERZNE
– trzeci¹ sobotê miesi¹ca
o godz. 16:45 (w koœciele).
BRACTWO ŒW. JÓZEFA
– druga oraz ostatnia œroda
miesi¹ca po wieczornej
Mszy œw. (sala nad zakrysti¹).
GRUPA BIBLIJNA
– w poniedzia³ki po wieczornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).
KARMELITAÑSKI RUCH EWANGELIZACYJNO-MODLITEWNY
(KREM)
– w poniedzia³ki po Mszy
œw. o godz. 18:00, adoracja, modlitwa uwielbienia, dzielenie siê
S³owem Bo¿ym w Sali
Rycerskiej.
MINISTRANCI
– w soboty o 9:00 (w zakrystii).
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE
– I niedziela miesi¹ca
godz. 9:30 zmiana Tajemnic Ró¿añcowych.
SCHOLA DZIECIÊCA
– W KA ¯D¥ SOBOTÊ
godz. 10:00
w niedzielê przed Msz¹ œw.
o godz. 11:00 (sala chóru)
ŒWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH (OCDS)
– druga sobota miesi¹ca.
W czwart¹ niedzielê miesi¹ca w oprawie liturgicznej
uczestniczy Rycerski i Szpitalny Zakon œw. £azarza
z Jerozolimy.
W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU.
ewentualne ZMIANY
w numerze listopadowym
UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane
s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!
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nonika krakowskiego Remigiusza

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(42) Suszyckiego z upowa¿nienia bis-

J ASZOWICKIE
MADONNY

J

awiszowice – miejscowoœæ
po³o¿ona w dolinie dawnego
starorzecza Wis³y, w Kotlinie Oœwiêcimskiej mog¹ca poszczyciæ
siê znacznymi tradycjami górniczymi posiada równie¿ cenn¹ pere³kê architektoniczn¹ wpisan¹ na
listê zabytkowych obiektów na
ma³opolskim szlaku drewnianej
architektury sakralnej. Jest to
koœció³ pod wezwaniem œw. Marcina z Tours, pochodz¹cy z koñca
XVII wieku. W nim zaœ znajdziemy nie tak stary, ale oryginalnie
ciekawy obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej czczony nie tylko lokalnie, ale przyci¹gaj¹cy wiernych
czcicieli Maryi z ca³ego dawnego
ksiêstwa raciborskiego, cieszyñskiego i oœwiêcimsko-zatorskiego.

K OŒCIO£Y

Niestety nie jest znana data loka-

cji Jawiszowic. Wed³ug ró¿nych
poszlak Ÿród³owych mog³o do niej

Koœció³ parafialny
w Jawiszowicach

dojœæ miêdzy latami 1230 a 1285.
Le¿¹ce w granicach ksiêstwa cieszyñskiego w XIV wieku sta³y siê
lennem króla czeskiego. W XV stuleciu staj¹ siê poddanymi polskich
w³adców. Pierwsza wzmianka Ÿród³owa o wsi znalaz³a siê dopiero
w wykazach œwiêtopietrza z 1327 r.,
gdy ówczesna parafia jawiszowicka wp³aca³a pieni¹dze na rzecz
Stolicy Apostolskiej bêd¹cej wtenczas w tzw. „niewoli” w Awinionie. Parafiê zatem fundowano nieco wczeœniej. Ówczesnym proboszczem – wymienionym w spisie
œwiêtopietrza – by³ niejaki ks. Grzegorz. Zapewne pierwotny, drewniany koœció³ – wymieniany równie¿
w ksiêgach wizytacyjnych krakowskich biskupów sp³on¹³ w roku 1687. Na jego miejscu wzniesiono obecny koœció³ pomiêdzy rokiem 1692 a 1697 – podobnie¿
drewniany – po raz pierwszy wzmiankowany podczas wizytacji biskupiej przeprowadzonej przez ka-

kupa Kazimierza £ubieñskiego
11 sierpnia 1708 roku. Koœció³
pod wezwaniem œw. Marcina z Tours
jest œwi¹tyni¹ orientowan¹, jednonawow¹, o konstrukcji zrêbowej
z wie¿¹ s³upow¹, podbit¹ gontem.
Otoczony jest zamkniêtymi podcieniami – tzw. sobotami. Œciany
nawy i trójbocznie zamkniêtego
prezbiterium nie zosta³y oszalowane, co pozwala przyjrzeæ siê ³¹czeniom belek. Wra¿enie robi¹ ogromne dêbowe bale widoczne w podwalinach koœcio³a.
We wnêtrzu znajduj¹ siê trzy
o³tarze (g³ówny i dwa boczne).
O³tarz g³ówny pochodzi prawdopodobnie z ok. 1700 r., a o³tarze
boczne z XIX wieku. Prezbiterium koœcio³a nakrywa p³ytkie
pozorne sklepienie kolebkowe,
a nawê strop. Na profilowanej belce têczowej pomiêdzy naw¹ i prezbiterium umieszczony jest barokowy krucyfiks oraz pos¹gi Matki
Boskiej, œw. Jana Ewangelisty i œw.
Marii Magdaleny. Ambona jest rokokowa. Stalle s¹ póŸnobarokowe, a konfesjona³ z figuralnymi
malowid³ami na „zaplecku” i na
drzwiach jest wczesnobarokowy. Ciekawym zabytkiem jest kamienna kropielnica o charakterze
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ludowym, wykonana zapewne
w XVII w. W koœciele znajduje siê
te¿ kilka obrazów barokowych.
W o³tarzu g³ównym widnieje
³askami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej Jawiszowickiej (w typie MB

Jawiszowice. Obraz MB Œnie¿nej Jawiszowickiej

Œnie¿nej), który zast¹pi³ wzmiankowany w wizytacji biskupiej
z roku 1747 wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej. Sta³o siê to
zapewne w roku 1884, kiedy dokonano modernizacji nastawy o³tarzowej z oko³o 1700 roku, wzbogacaj¹c j¹ o rzeŸbione figury œwiêtych Piotra i Paw³a oraz Wojciecha
i Stanis³awa a tak¿e obraz Wniebowziêcia NMP w zwieñczeniu o³tarza. Obraz Matki Bo¿ej pokryty
jest metalowymi z³oto-srebrnymi
sukienkami trybowanymi z motywami
roœlinnymi. Przy prawej rêce Maryi
w podobnej formie ozdobnej umieszczone jest ber³o, a na g³owach
Maryi i Jezusa okolonych nimbami
usytuowane s¹ korony królewskie
oraz gwiazdy. Na szyi Matki Bo¿ej
zawieszone s¹ czerwone korale z b³êkitnymi wst¹¿kami i srebrnym krzy¿ykiem opadaj¹cym na piersi.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

Wizerunek ten malowany farbami
olejnymi na p³ótnie w latach dwudziestych-trzydziestych XX stulecia, jest kopi¹ Matki Bo¿ej Œnie¿nej z jawiszowickiego, g³ównego
o³tarza z pocz¹tku XVIII wieku
(tyle, ¿e bez ber³a i bez ozdobnych sukienek). Prawdopodobnie
stanowi³
œrodkow¹
czêœæ
niezacho-wanej do dziœ chor¹gwi
procesyj-nej. Obraz maj¹cy kszta³t
stoj¹-cego prostok¹ta o wym. 112x65
cm, przedstawia na niebieskim tle
w pó³postaci Matkê Bosk¹ zwrócon¹ delikatnie w trzech czwartych
w lewo, trzymaj¹c¹ na lewym ramieniu Dzieci¹tko Jezus. Maryja
podtrzymuje ma³ego Jezusa obiema, skrzy¿owanymi rêkoma. Równoczeœnie Madonna praw¹ d³oni¹
trzyma pokryt¹ kwiecistym wzorem bia³¹ chustkê, a w lewej sukniany br¹zowy szkaplerz zawieszony na dwóch niebieskich tasiemkach z monogramami MARYA
i IHS w tonacji czerwono-bia³ej.
Rumiana twarz Matki Bo¿ej jest
poci¹g³a o delikatnych, ³agodnych
rysach, z prostym nosem, ³agodn¹
delt¹ nosow¹ i pe³nych ustach, o jasnej karnacji modelowanej miêkkim œwiat³ocieniem. Na g³owie ma
ciemnogranatowy maforion podbity zieleni¹, lamowany z³ot¹ taœm¹ z imitacj¹ kameryzacji (polegaj¹cej na zdobieniu powierzchni namalowanymi szlachetnymi
kamieniami). Maforion opadaj¹c
na ramiona ods³ania spodni¹ czerwon¹ sukniê. Zdobi go widoczna
na prawym ramieniu z³ota gwiazda oraz z³oty krzy¿yk na czole. Maryja ma na g³owie, wysok¹, z³ot¹,
zamkniêt¹, zwieñczon¹ globem
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z krzy¿ykiem koronê wysadzan¹
szlachetnymi kamieniami (tzw.
kameryzacja). Trzymane przez Madonnê Dzieci¹tko zwrócone jest
w trzech czwartych w prawo. Ma³y Jezus lew¹ rêk¹ podtrzymuje

Jawiszowice. Obraz MB Szkaplerznej

przy boku ksiêgê Biblii z czarn¹
ok³adk¹ zdobion¹ z³otymi okuciami. Natomiast nieznacznie usztywnion¹ i wyci¹gniêt¹ przed siebie
praw¹ rêkê unosi w geœcie b³ogos³awieñstwa. Jezus ma twarz okr¹g³¹,
o jasnej karnacji, pe³nych ustach
i rumianych policzkach, okolon¹
jasnobr¹zowymi, krótkimi w³osami. Ubrany jest w ¿ó³t¹ tunikê od pasa w dó³ przykryt¹ bia³¹ tkanin¹ pokryt¹ ró¿nobarwnym wzorem kwiatowym. Na g³owie ma wysok¹,
zamkniêt¹, z³ot¹ koronê zwieñczon¹ krzy¿ykiem, dekorowan¹ malowan¹ kameryzacj¹. G³owy obu
postaci otaczaj¹ ochrowe nimby
z wpisanymi w nie zêbatymi, z³otymi promieniami oraz pó³-wieñce
z gwiazd kilkunastu.

Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która
pa³aj¹c szczególn¹ mi³oœci¹ ku dzieciom odzianym
Szkaplerzem œwiêtym, nawiedzasz ich dusze,
pocieszasz je s³owem i przyk³adem – uproœ nam,
o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus
Chrystus, sw¹ Bosk¹ œwiat³oœci¹ rozproszy³ ciemnoœci naszych umys³ów; abyœmy poznali wartoœæ
Jego mi³oœci ku nam zwróconej i serdecznie Go
mi³owali; abyœmy zrozumieli donios³oœæ naszych

obowi¹zków i sumiennie je wype³niali, abyœmy
wszystkie myœli i s³owa i czyny kierowali ku
wiêkszej chwale Bo¿ej i ku zbudowaniu naszych
bliŸnich.
Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas
drêczy, niepokoi i boli. Ufamy, ¿e przyjmiesz to
jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezm¹cony pokój!
Amen.

NA KARMEL
Nr 10 (2021)
wzrok ku sklepieniu, to mo¿e w niektórych koœEDYTA J URKIEWICZ-P ILSKA
cio³ach zobaczy siê gwiazdy ulokowane na powierzchniach miêdzy wspornikami ³¹cz¹cymi ³uki…
Napisy natomiast, zwykle po ³acinie, ujête bywaj¹ w szarfach, czy to w prezbiterium, czy te¿ na
œcianach w nawach. Nad wejœciem do zakrystii tak¿e
bywa umieszczany napis.
Tak jest w Archikatedrze fromborskiej. Ona œpieazwyczaj tylko nieliczne osoby przychodz¹ na wa hymnami na szarfach w prezbiterium i fragmenMszê œw. niedzieln¹, œwi¹teczn¹ b¹dŸ w dzieñ tami litanii loretañskiej, zaprezentowanymi w postaci
powszedni wystarczaj¹co wczeœnie, by zanurzyæ siê kilku medalionów umieszczonych na ³uku têczowym,
w skupieniu modlitewnym… i w ten sposób porzuciæ oddzielaj¹cym prezbiterium od trójnawowego kor-pusu
sprawy tego œwiata. Na ogó³, niemal w ostatniej katedry. Odkrycia znaczenia medalionów na ³uku
chwili, w poœpiechu, ledwo
têczowym we fromborskiej
zd¹¿aj¹c, wpada wiêksza
Archikatedrze dokona³a Pani
liczba wiernych do œwi¹Jolanta Michno z Olsztyna.
tyni... A tak¿e s¹ i takie
Ona tak¿e przet³umaczy³a
osoby, które nie czekaj¹c
teksty ³aciñskie na szarfach
na b³ogos³awieñstwo koñw prezbiterium. (zainteresocowe szybko opuszczaj¹
wanym polecamy stronê intern.
œwi¹tyniê...
Archikatedry refleksje).
A tymczasem œwi¹tynia nieI to w³aœnie w tym paŸustannie, w dzieñ i w nocy,
dziernikowym miesi¹cu, kiewyœpiewuje chwa³ê Bo¿¹,
dy ku niebu œlemy modlitwê
o czym ma³o kto wie. W jaki
ró¿añcow¹, wymieniaj¹c tysposób to czyni?
tu³y Maryi, warto przyjrzeæ
Poprzez zawieszone na œcianach obrazy b¹dŸ siê wnêtrzu swojego koœcio³a parafialnego i mo¿e uda
malowid³a wymalowane bezpoœrednio na ich po- siê wówczas odkryæ jego nieustann¹ modlitwê... tak¿e
wierzchniach, witra¿e, figury Matki Bo¿ej, œw. maryjn¹: Ty jesteœ siewna i Tyœ ró¿añcowa, [...] Ty jesteœ
Józefa, œwiêtych, anio³ów i napisów ujêtych w falu- Panna polna i Tyœ ³¹kowa, [...] Ty jesteœ wznios³a jak
j¹cych szarfach…
Góra Oliwna, [...] Ty jesteœ œwiêta, Ty jesteœ przeTo jednak dostrzec mo¿na, gdy nie wpada siê dziwna…* takimi te¿ s³owami mo¿emy wyraziæ
w ostatniej chwili do koœcio³a. Gdy przejdzie nasz¹ mi³oœæ ku Matce Boga.
siê wzd³u¿ jego œcian, spojrzy na wysoko umie*
szczone witra¿e, na figury stoj¹ce na coko³ach w poJózef A. Frasik, Modlitwa najcichsza (fragmenty), z pisma
bli¿u o³tarza lub przy kolumnach. Gdy wzniesie siê parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie.
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Œwi¹tynia
wielbi¹ca Boga...

Z

Intencje ¯ywego Ró¿añca
– paŸdziernik
Intencja papieska dla wszystkich Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca.:
Módlmy siê, aby ka¿dy ochrzczony by³ w³¹czony
w ewangelizacjê, gotowy do misji, poprzez
œwiadectwo ¿ycia maj¹cego smak Ewangelii.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O rozwój wspólnot naszej parafii.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
W intencji misjonarzy naszej krakowskiej prowincji.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O powo³ania do stanu kap³añskiego oraz do zakonów i zgromadzeñ zakonnych.

FURTA

CZ Y N N A :

oprócz SOBÓT,
NIEDZIEL i ŒWI¥T
od poniedzia³ku do czwartku
w godz. 8:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30
w pi¹tek od 8:00 do 13:00

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

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O pojednanie w naszym narodzie.

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

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

Adres pocztowy redakcji: Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1; 37-700 Przemyœl, tel. (16) 678 60 14.
Redakcja nie wyp³aca honorariów, nie zwraca materia³ów
nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do ich skracania
oraz opracowania tekstów przyjêtych do druku.
D R U K A R N I A S a n S e t – Adres:
ul. Sportowa 1, Przemyœl–Ostrów; 16 671 02 22;
663 058 828; www.sanset.pl
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Kochani!
Pragniemy Was serdecznie zaprosiæ na
organizowany w naszym klasztorze duchowy kurs (systematyczne studium) na temat
jednego z dzie³ œw. Teresy od Jezusa – „Ksiêgi ¿ycia”. Poprowadzi go w naszym klasztorze w dniach od 22 do 24 paŸdziernika
s. LIDIA WRONA, karmelitanka misjonarka.
Nie bêdzie to oczywiœcie streszczenie dzie³a
œw. Teresy. Raczej podanie klucza, w jakim mo¿na lepiej zrozumieæ Teresê. Nie chodzi jednak równie¿ o to, by skupiaæ siê na samej œw. Teresie.
Siostra Lidia w œwietny sposób podprowadza do
odnowienia lub pog³êbienia wiêzi z Bogiem i taki
jest cel tego kursu. Wiemy, ¿e potrafi nie tylko
podaæ narzêdzia do czytania naszej Matki Teresy,
ale rozpaliæ w sercu wiêŸ z Bogiem.

P LAN

SESJI :

22 paŸdziernika,
18.00 – Eucharystia
19.00 – dwie konferencje (do 20.30)
23 paŸdziernika
9.00 – 12.00 – sesja przedpo³udniowa
12.00 – 13.00 – posi³ek w naszym refektarzu klasztornym
13.00 – 18.00 – sesja popo³udniowa
18.00 – Eucharystia
24 paŸdziernika
9.00 – 12.00 – sesja przedpo³udniowa
12.30 – Eucharystia (recytowana, ju¿ bez kazania:)
Sesje przedpo³udniowa i popo³udniowa s¹
z przerwami, w czasie których mo¿na napiæ siê
kawy lub herbaty. Eucharystia bêdzie w koœciele,
wyk³ady bêd¹ w „Sali rycerskiej”, wejœcie przez
furtê. Godzina Eucharystii jest podana dla informacji jako mo¿liwoœæ. Na miejscu bêdzie mo¿na
nabyæ „Ksiêgê ¿ycia” w dobrej cenie.
Mo¿na oczywiœcie uczestniczyæ w wybranych
wyk³adach, bêdzie to po¿yteczne dla formacji
serca, ale naprawdê warto prze¿yæ ca³oœæ. Dla osób
spoza Przemyœla istnieje mo¿liwoœæ noclegu
w naszym domu rekolekcyjnym. Wstêp jest wolny,
bêdzie jednak zbierana ofiara dla s. Lidii.
Siostra Lidia w czasie wywiadu w Radiu Fara.

fot. na str. 23,24

Karmelici bosi
o. Krzysztof Górski OCD
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Fotogaleria

1 wrzeœnia br. na Karmelu Mszy œw. za ojczyznê przewodniczy³ ks. pp³k Rafa³ Kaproñ (w œrodku).
W koncelebrze uczestniczyli ks. Mitrat Bogdan Stepan, wikariusz generalny grekokatolickiej diecezji
Przemysko-Warszawskiej, ks. Pra³at Mieczys³aw Rusin, proboszcz archikatedry przemyskiej, o. Andrzej
Szewczyk OCD oraz proboszcz naszej parafii, o. Krzysztof Górski OCD, który wyg³osi³ kazanie
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Film ,,Bracia bosi”
Z ogromn¹ radoœci¹ chcielibyœmy

siê z Wami podzieliæ dobr¹ informacj¹. Otó¿ w minionym roku
dwóch filmowców-pasjonatów
nagra³o dwudziestominutowy film
o naszym ¿yciu, charyzmacie zakonu i o duchowoœci karmelitañskiej. Film pod tytu³em: „Bracia
bosi” zdoby³ pierwsz¹ nagrodê na
Miêdzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalana 2021”.
Twórcom filmu serdecznie gratulujemy.
Informujemy, i¿ film mo¿na obejrzeæ:
odwiedzaj¹c nasz¹ parafialn¹ stronê www.przemysl.karmel.pl,
na naszym profilu na facebooku:
https://www.facebook.com/Karmelici-Bosi-Przemyœl
bezpoœrednio na youtube na profilu ATK Vintage

