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NR 11 (300) (ROK XXVI)     KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU     LISTOPAD 2021 R.

PRZEMYSKI KARMELNA  KARMEL
aŸdziernik obfitowa³ w wiele
wa¿nych wydarzeñ. Niew¹t-
pliwie centralnym momentem
by³ odpust naszej œwi¹tyni w uro-

czystoœæ œw. Teresy od Jezusa.
Bardzo cieszê siê, i¿ mogliœmy te-
go dnia goœciæ w naszej parafial-
nej wspólnocie ks. abpa Józefa
Michalika. Nasza parafia i wspólno-
ta zakonna doœwiadczy³a wiele ¿y-
czliwoœci z jego strony. Gdy zapra-
sza³em Ksiêdza Arcybiskupa, nie
waha³ siê ani chwilê z pozytywn¹
odpowiedzi¹. Odpust by³ okazj¹
nie tylko do uczczenia naszej Pa-
tronki, któr¹ w Karmelu nazywa-
my Nasz¹ Matk¹. Œwiêta Te-
resa od Jezusa mawia³a, ¿e jes-
teœmy dla siebie fundamentem.
Wczeœniejsze pokolenia s¹ funda-
mentem dla naszych pokoleñ,
nasze pokolenie jest fundamen-
tem dla kolejnego. Dlatego w dzieñ

odpustu, w czasie Mszy odpusto-
wej dziêkowaliœmy Panu Bogu za
wszystkich ludzi dobrego serca,
którzy sw¹ ¿yczliwoœci¹ obdarzali
nas przez ca³y czas od naszego po-
wrotu do Przemyœla w 1946 roku.
Na nich niczym na mocnym fun-
damencie Pan Bóg budowa³ nasz¹
obecnoœæ w tym piêknym mie-
œcie. Ani koœció³, ani klasztor,
a raczej najpierw namiastka kla-
sztoru nie mog³yby funkcjonowaæ,
gdyby nie konkretni ludzie, któ-
rych dobroæ Pan Bóg widzia³ i wi-
dzi. Sw¹ wdziêcznoœci¹ otaczamy
oczywiœcie równie¿ wszystkich,
którzy 30 lat temu, w szczególnie
trudnym czasie dla przemyskiego
Karmelu okazali siê prawdziwymi
przyjació³mi, a bez których pew-
nie by nas dzisiaj tutaj nie by³o.

Serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkanie

szko³y modlitwy – „Smak Karmelu”.

Ju¿ w najbli¿szy wtorek 9 listopada o godz. 18.00.

Szko³ê modlitwy prowadzi
o. Marcin Fizia, karmelita bosy z Czernej.

Wiêcej szczegó³ów na plakacie na 23 stronie.

ZAPRASZAMY na TRIDUUM
przed wspomnieniem

œw. Rafa³a Kalinowskiego
– 17, 18, 19 listopada

17.30 – konferencja
18.00 – Eucharystia

– 20 listopada, wspomnienie œw. Rafa³a
18.00 – Eucharystia

Konferencje nt. œw. Rafa³a wyg³osi
br. Tomasz Kozio³, karmelita bosy z Czernej

 o. Krzysztof Górski OCD
 proboszcz

75 lat temu, 30 lat temu, 25 lat temu…
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Quo vadis – Zaduszki Norwidowskie
200. ROCZNICA URODZIN POETY

TEATRUM SACRUM: Maria Giba³a, Janusz £ukasiewicz, Mateusz Pieni¹¿ek,
Mieczys³aw Szabaga, Tadeusz T³uœcik, Antoni Trojanowski

Jakub Chachura – gitara      Ojcowie Karmelici Bosi
12 XI 2021 r., ok. godz. 18:40 (po Mszy œw. o godz. 18:00)

P O D Z I E M I A  NASZEGO K L A S Z T O R U
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„Wchodz¹c” w kolejny rok ga-
zety „Na Karmel” (pierwszy numer
1 listopada 1996) krok nasz na-
stêpuje z 25 na 26-ty stopieñ. Mo¿-
na powiedzieæ – jak to zlecia³o.
Gdyby Pan Bóg nie powo³a³ do
Siebie œp. o. Bronis³awa to w obe-
cnym by³by 74-latkiem czyli jesz-

cze aktywnym a znaj¹c temperament i multum
Jego pomys³ów to intensywnie by nadal dzia³a³
– ale gdzie? ¯ycie zakonnika jest niewiadom¹.
W œwiecie œwieckim robimy plany – wyje¿d¿amy
z ca³¹ rodzin¹ aby siê osiedliæ w innej miejsco-
woœci… a w zakonie?

Pamiêtam Jego aktywnoœæ i z¿ymanie siê gdy ktoœ
inny nie oddawa³ siebie dla spraw Zakonu.
Wiem, ¿e w pewnym sensie nie jest to wzorcowe
zachowanie bo ka¿dy jest inny a wa¿ne jest by
dzia³aæ na miarê mo¿liwoœci. Jeden bêdzie da-
wa³ wiêcej inny mniej co nie neguje postawy
osób bardziej aktywnych ...

opr. red.

Œwiêtej Pamiêci o. BRONIS£AW TARKA OCD

dy trzeba ogarn¹æ 25 lat w czymkolwiek to
istnieje obawa, ¿e o czymœ siê zapomni ale
w pocz¹tkowym okresie gazetki ,,Na Karmel”

o jednym nie mo¿na zapomnieæ – pomys³odawcy,
G

czyli œp. o. Bronis³awie od Œwiêtej Rodziny OCD
(Marianie Tarce) i ówczesnym przeorze p³k. ojcu
Andrzeju Gucie OCD. W zakonie tak jest ustalone,
¿e cokolwiek jest zamierzeniem musi byæ akcepto-
wane przez prze³o¿onego (ew. Kapitu³ê klasztorn¹).
Dlatego w paŸdzierniku 1996 ten pomys³ dosta³
zielone œwiat³o i zosta³ redagowany numer 1 jako
numer listopadowy i wiadomo, ¿e z dominant¹
na ju¿ wówczas nie b³. a œw. Rafa³a Kalinowskiego.
Zamys³ odnoœnie wydawnictwa klasztornego o. Bro-
nis³awa powsta³ gdy zosta³ skierowany przez prze-
³o¿onych do Przemyœla. A nasza wspó³praca zaczê³a
siê tak: – Dzwoni ktoœ do mnie i okazuje siê, ¿e
to Marian Tarka, którego by³em m³odszym koleg¹
w Ni¿szym Seminarium w Wadowicach. Twoja sio-
stra (Chryzanta karm. Dz. J.) poinformowa³a mnie,
¿e pracujesz w drukarni – zgadza siê. I tak siê ten
25-letni okres zacz¹³.

Chyba u pocz¹tku te¿ nale¿y napisaæ, ¿e gazetka
by³a kolportowana na ok. 400 adresów w kraju i ok.
50-ciu za granic¹. Co mia³o znaczenie gdy nie by³o
wysy³ki elektronicznej (PDF). Podziwia³em pracê
Pañ (rêczne adresowanie): Alicji Bukalskiej, Jolanty
Hatylak, Stanis³awy Olszañskiej a wysy³k¹ zajmowa³a siê
te¿ œp. Helena Ciempka... konsekwencj¹ ich trudu by³o
przejœcie – nieskromnie powiem dziêki mnie – na for-
mê nadruku adresu na kopertach …

W sytuacji odejœcia po Pana 19 kwietnia 2006 r.
o. Bronis³awa nawet nie przystoi aby grzmia³y fan-

Dwa pierwsze numery naszego wydawnictwa w 1996 r .
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fary z okazji jubileuszu. Natomiast to, ¿e
wytyczy³ kierunek bêdzie dla nas po-
winnoœci¹ iœæ t¹ drog¹ przez kolejne lata.

Na pewno warto wspomnieæ, ¿e po
œmierci o. Bronis³awa Wspólnota nie „po-
zwoli³a”, ¿eby Jego inicjatywa upad³a i tak

kontynuowaliœmy...
W sumie te refleksje s¹ pisane wprawdzie bez

kalendarium ale nale¿y wymieniæ, ¿e po o. Broni-
s³awie, kontynuowa³ redagowanie o. pp³k Andrzej
Gut (zdarza³o siê te¿, i¿ by³ w redakcji równie¿
o. Leszek Stañczewski – dwa cykle o Argentynie gdy
by³ na misjach i z pobytu w Hiszpanii) nastêpnie
nadszed³ 6-letni okres o. Paw³a Ferki (2008–2014
i do dzisiaj kontynuuje w NK cykl ,,Madonny
Karmelitañskie”). Z funkcj¹ korektora merytorycz-
nego w czasie prze³o¿eñstwa o. Paw³a to o. Zenon
Choma i nale¿y te¿ odnotowaæ o. Bogumi³a Wier-
gowskiego po czym zawi¹za³ siê komitet redakcyjny
nad którym pieczê mia³ o. Stefan Skórnóg i trwa³o to
do 2020 r. gdy Przeorem obrano o. Krzysztofa Gór-
skiego – red. naczelny i On stworzy³ zespó³ redak-
cyjny w osobach: o. Andrzej Cekiera, Panie: Alicjê
Kalinowsk¹ OCDS, Annê Potock¹ POAK i dopisujê
siebie Czes³aw Sza³yga w charakterze spraw DTP
czyli dawniej by to okreœlono red. techn. z funkcj¹
grafika-metrampa¿a.

By³ okres (od 2005 r. do 2008 r. – za czasów
Prze³o¿eñstwa o. Andrzeja Guta) gdy biu-
letyn by³ drukowany bezpoœrednio na na-
szym Karmelu na kolorowej drukarce form.
A3 przez o. Przeora. Nale¿a³o tylko przygotowaæ
monta¿ stron…

Biuletyn mia³(ma) te¿ wspó³pracowników: s. Da-
widê, s. Dorotê – obie Michalitki, ss. Karmelitanki
bose z Przemyœla i innych pisz¹cych [...] na czele z Pa-
ni¹ Edyt¹ Jurkiewicz-Pilsk¹ obecnie z Fromborka
(astronom). W pewnym okresie by³ cykl opisuj¹cy wy-
strój naszego koœcio³a przez dra Janusza Polaczka.

Do naszego biuletynu od pocz¹tku do dzisiaj
pisze o. dr hab. Szczepan T. Praœkiewicz OCD.
Dwukadencyjny Prowincja³ Prow. Krak. Nie zapo-
mina o nas, mimo, ¿e Jego pos³uga jest daleko od nas
– konsultor kongregacji ds. œwiêtych w Watykanie…

Wielokrotnie pisa³y (li): Anna Ochalik-Hayder
(g³ównie nasze uroczystoœci i pielgrzymka do Kal-
warii Pac³awskiej), Agnieszka  Polnik (refleksje na te-
mat wiary), Teresa Szczepaniec (bractwo szkaplerzne
– cykl np. na temat Szkaplerz œw. w literaturze),
Jacek Rybienik – bractwo œw. Józefa (wielokrotnie
dokumentowa³ fotografiami swoje artyku³y i inne…
a mo¿na by³o te¿ liczyæ na p. Stanis³awa Szarzyñ-
skiego jako fotografa). Janina Orzechowska – KREM,
g³ównie jako korektorka w pewnym okresie. A prze-
cie¿ te¿ œp. Pani Janina Syka³a jako Prezes POAK
a kontynuuje córka Anna Syka³a-Potocka a te¿ po-
jawia³y siê artyku³y z Bractwa Szkaplerznego. Jesz-
cze odnoœnie bractwa dygresja – jak to mi³o spot-
kaæ – Pani¹ prof. Teresê Rozkoszny i ja jako Jej uczeñ
od I-szej klasy Szko³y Podstawowej...

Ostatnio przybli¿a³a nam postaæ b³. Edmunda Boja-
nowskiego s. Krystyna – s³u¿ebniczka, a jeœli ju¿
jesteœmy przy tym zgromadzeniu to musimy pamiêtaæ,
¿e w formie fotografii mogliœmy niejednokrotnie da-
waæ œwiadectwo estetyki naszej œwi¹tyni oraz wystrojowi
Bo¿ego Grobu czy Szopki – s. Filomena, wespó³
z naszymi Braæmi. Mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e nie wy-
szczególni³em wszystkich pisz¹cych choæby nawet
Ojców czy Braci …

W okresie od 1996 r. do 2021 r. nale¿y te¿ podziê-
kowaæ P.T. Czytelnikom, ¿e siêgaj¹ po nasze wydawni-
ctwo a obecnie do ³atwiejszego dostêpu przyczyni³
siê nasz przeor o. Krzysztof Górski udostêpniaj¹c wy-
dawnictwa na stoliku w kruchcie koœcio³a... Skar-
bonka w kruchcie rodzi pewne ryzyko … (bo niejedno-
krotnie w przesz³oœci zdarza³y siê w³amania)...

Jest te¿ œwiadomoœæ, ¿e cena pokrywa jedynie
koszty druku ale nadrzêdnym zadaniem jest aby
w jakiœ sposób przyczyniæ siê do faktografii koœ-
cio³a i klasztoru, refleksji na temat wiary, które
mo¿na zawrzeæ w formie pisanej bo jest bardziej
trwa³a i z któr¹ mo¿na zapoznawaæ siê np. bez
pr¹du przy – nawet – œwieczce… ale mam te¿
œwiadomoœæ, ¿e inaczej odbiera siê artyku³ gdy jest
przed oczami w postaci pdf-a. Jeœli ju¿ wyst¹pi³a

forma pdf-a to „nadepnêliœmy” na druk i przy-
gotowanie elektroniczne, które mia³o swoj¹
drogê. Bardziej szczegó³owo jest to na stronie
internetowej Karmelu natomiast sentymen-
talnie to g³ównie Drukarnia Sanset Józefa
Radymskiego a przygotowanie bez perypetii

(chyba, ¿e awarie komputera)... to Jan S³owak (od
1998 r. do 2003 r.) i ni¿ej podpisany. Kilka
numerów naszego biuletynu by³o w tzw. pe³nym
kolorze (np. nawiedzenie w Przemyœlu Relikwii œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus… 22 maja 2005 r.) gdy
druk odbywa³ siê na maszynach offsetowych we
wspomnianej drukarni i z ³askawym okiem W³a-
œciciela, na kalkulacjê op³acalnoœci. Teraz ponownie
wróciliœmy do tej drukarni (kontakt techniczny ju¿
nie z Józefem tylko synem Krzysztofem Radymskim)
– najlepiej jeœli by tak zosta³o… tym bardziej, ¿e druk
odbywa siê w Przemyœlu a nie w odleg³ym Ostro-
wie. Ale, ale – dla odnotowania i uœciœlenia jest te¿ to,
¿e przejœcie do drukarni Sanset (od 1997) spowodo-
wa³o, i¿ musieliœmy korzystaæ ze studia komputero-
wego z zewn¹trz, które prowadzili: Andrzej Ligêza
(ok. 2 lat) i w innym miejscu tj. u naszego (Sansetu)
wspó³pracownika Mariusza Niewêg³owskiego a jako
suplement te¿ podam, ¿e druk w okresie 2008 do 2014
odbywa³ siê w Studiu Piotra Gduli a póŸniej Sanset
i Timgrafik Tomasza Dañki... oraz na powrót Sanset...

A moja rola? W pocz¹tkowym okresie przygotowy-
wa³em makiety szkicowe a gdy ju¿ sam obs³ugujê
komputer wszystko robiê na bie¿¹co
zgodnie ze swoim zawodem...

Czes³aw Sza³yga
Ps. Wszystkim wspó³pracuj¹cym wielkie

Bóg zap³aæ za Wasz wk³ad w ten 25-letni
czas – redakcja ,,Na Karmel”
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59fot. Robert M³ynarski

Zapraszamy
do obejrzenia zdjêæ
z uroczystej Mszy œw.
pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa
JÓZEFA MICHALIKA,
odprawionej
w odpustowy wieczór,
15 paŸdziernika.
Dziêkujemy wszystkim
zaanga¿owanym:

Œwieckiemu Zakonowi,
Karmelitañskiemu
Ruchowi
Ewangelizacyjno-
-Modlitewnemu,
Akcji Katolickiej,
¯ywemu Ró¿añcowi,
s³u¿bie liturgicznej
i przedstawicielom
pozosta³ych grup
duszpasterskich!
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trzecim tygodniu paŸdzier-
nika na przemyskim Kar-

melu mia³y miejsce dwa wyda-
rzenia, wa¿ne dla osób chc¹-
cych pog³êbiæ swoj¹ modlitwê
i duchowoœæ karmelitañsk¹.

SZKO£A MODLITWY
KARMELITAÑSKIEJ

We wtorek 19.X.2021 r.,
odby³o siê pierwsze z oœmiu spo-
tkañ w ramach Szko³y Modli-
twy Karmelitañskiej „Smak Kar-
melu”, które poprowadzi³ o. Marcin
Fizia z klasztoru w Czernej, któ-
ry swój postulat odby³ kilka lat
temu w przemyskim klasztorze.
Po Mszy Œwiêtej o. Marcin wy-
g³osi³ pierwsz¹, wprowadzaj¹c¹
konferencjê o modlitwie. Przy-

pomnia³, ¿e od momentu Chrztu
Œwiêtego w naszym sercu zamiesz-
kuje ca³a Trójca Œwiêta, wspólnota
Osób, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego,
a miêdzy nimi trwa nieustanna
wymiana mi³oœci w ca³kowitym
darze z siebie, trwa nieustanna mo-
dlitwa.

Szko³a Modlitwy jest dla osób,
którzy chc¹ poszerzaæ swoje umie-
jêtnoœci modlitwy, ³¹cz¹c je z for-
m¹ duchowoœci karmelitañskiej.
Mog¹ w nich uczestniczyæ wszy-
scy, gdy¿ modlitwa wewnêtrzna,

cechuj¹ca charyzmat Karmelu
jest tym, co Karmel mo¿e za-
oferowaæ ca³emu Koœcio³owi.
W ramach Szko³y Modlitwy Kar-
melitañskiej odbêdzie siê w na-

szym koœciele jeszcze siedem
kolejnych spotkañ  (9.11/ 7.12/
11.01/ 22/02/ 15.03/ 5.04/ 10.05.
Ka¿de spotkanie zaczynaæ siê
bêdzie Msz¹ Œwiêt¹, po której
nast¹pi konferencja i modlitwa
wewnêtrzna – pocz¹tkowo pro-
wadzona.

KURS O ŒW. TERESIE

OD JEZUSA

W dniach 22 – 24 paŸdziernika,
w Sali Rycerskiej klasztoru, odby³
siê kurs o œw. Teresie od Jezusa
„Ksiêga ¿ycia”. W oparciu o to dzie³o
S. Lidia Wrona, karmelitanka mi-
sjonarka, doktor nauk teologicz-
nych, pochodz¹ca z Przemyœla, za-
pozna³a uczestników z ¿yciem i du-
chowoœci¹ reformatorki Karmelu
i równoczeœnie pierwszej kobiety –
doktora Koœcio³a.  Poda³a „klucz”
w jakim mo¿na lepiej zrozumieæ œw.
Teresê. Przedstawi³a sytuacjê poli-
tyczn¹, spo³eczn¹ i religijn¹ XVI-
- wiecznej Hiszpanii, opisa³a historiê
powstania „Ksiêgi ¿ycia” i historiê rê-
kopisu. Mówi¹c o modlitwie wed-
³ug œw. Teresy podkreœli³a, ¿e nie
jest to zbiór regu³ i zasad, ale re-
lacja przyjaŸni osoby z Osob¹

Chrystusa. Dlatego nie mo¿na
na ¿adnym z  etapów modlitwy
pomijaæ Cz³owieczeñstwa Chry-
stusa, jak to zalecali wówczas
niektórzy teologowie. Celem

kursu nie by³o jednak skupianie siê
tylko na samej œw. Teresie, lecz od-
nowienie i pog³êbienie wiêzi z Bo-
giem przez uczestników.

Bóg zap³aæ s. Lidii za tak jasne
i zrozumia³e przedstawienie tema-
tu, a Ojcom Karmelitom Bosym za
zorganizowanie kursu – z nadziej¹
na nastêpne tego rodzaju wyda-
rzenia.

Alicja Kalinowska OCDS
fot. o. Krzysztof Górski OCD

„SMAK KARMELU” – Szko³a Modlitwy Karmelitañskiej
i „KSIÊGA ̄ YCIA” – Kurs o œw. Teresie od Jezusa

W
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Bosych, nie wiedzia³em o tym. Mo¿e
dziêki temu pamiêtnik dotrwa³ ca³y
a¿ do dzisiejszego dnia.

Pierwszego odczytania i wydru-
ku komputerowego, tzw. „robocze-
go”, dokona³ proboszcz parafii Kra-
ków-Opatkowice, Ks. Józef Stopka.
Poœwiêci³ du¿o czasu i trudu, by te-
go dokonaæ.

Niniejsze wydanie oparte jest
ca³kowicie na tym w³aœnie wydru-
ku „roboczym”. W niektórych miej-
scach tekst, aby by³ zrozumia³y dla
wszystkich, poniewa¿ jest pisany
gwar¹ z Beskidu Wyspowego, w któ-
rym le¿y wieœ Trzebunia, zosta³ tak
nieznacznie zmieniony, ¿e styl mo-
jego ojca nie zatraci³ swej orygi-
nalnoœci. Dokona³a tego w czasie
korekty jêzykowej Bo¿ena Nestor.
Nie mogliœmy jednak niektórych
fragmentów wydruku „roboczego”
porównaæ z rêkopisem taty.

Postanowi³em: 1. Nadaæ pamiê-
tnikowi tytu³: TWARDA SZKO-
£A ¯YCIA.

2. Umieœciæ WPROWADZENIE.
3. Dodaæ o moim ojcu wspom-

nienia, które najbardziej utkwi³y mi
w pamiêci.

Autork¹ WPROWADZENIA
jest Pani Bo¿ena Nestor. Sk³adam jej
z g³êbi serca p³yn¹ce podziêkowanie.

Wprowadzenie jest pe³ne poez-
ji, ale i zarazem pe³ne g³êbi zro-
zumienia osobowoœci Autora, jak
i jego opowieœci. Nie zatraci³a ani
mowy ówczesnych czasów, ani ¿ar-
gonu ¿o³nierskiego. BÓG ZAP£AÆ!

[...]
Dziêkujê równie¿ P. W³adys³a-

wowi Pankiewiczowi za wykonanie
grafiki do TWARDEJ SZKO£Y

...TWARDA SZKO£A ̄ YCIA** –
to pamiêtnik œp. Józefa Paj¹ka –
mojego ojca. Pisa³ go na proœbê
najstarszego syna O. Romana Pa-
j¹ka, który by³ w zakonie OO. Kar-
melitów Bosych. Wskazuje na to
list, pisany do O. Romana na po-
cz¹tku 1948 r.: Co do pamiêtnika, to
piszê ile mam czasu w niedziele. Jeszcze
na brudno, ale jak przerobimy trochê
majsterkê, od³o¿ê j¹, to w dni robocze bê-
dê pisa³, bo w niedziele zawsze ktoœ przyj-
dzie i trzeba przerwaæ.

List nosi datê 25 lutego 1948 r.
Nie zd¹¿y³ ca³ego przepisaæ na
czysto, poniewa¿ przeszkodzi³a
temu œmieræ, która nast¹pi³a 1 mar-
ca 1952 r.

Mojego ojca bardzo dobrze pa-
miêtam. By³ cz³owiekiem szlachet-
nym, prawym i prostolinijnym. Tego
samego wymaga³ od swych dzieci. Po
nies³usznym ukaraniu dziecka, po-
trafi³ je przeprosiæ, jak siê przytrafi³o
to mnie.

Kiedy wyrabia³ tzw. puœciznê nad
Grap¹, to wzi¹³ nas, jeszcze jako ma³e
dzieci, i nosiliœmy ma³e kamienie ku
drodze. Uczy³ nas w ten sposób pra-
cowitoœci,

W zimie wyrabia³ ko³a do wo-
zów, nawet ca³e wozy z osprzêtem,
p³ugi, brony, wszystkie wiêc prawie
narzêdzia przydatne w gospodars-
twie rolnym. Ostatecznego wykoñ-
czenia dokonywa³ kowal.

Bardzo siê cieszy³ na œwiêcenia
kap³añskie O. Romana. O jego prymi-
cjach, czyli pierwszej Mszy œw. w ro-
dzinnej wiosce wspomina w swym
pamiêtniku, jak równie¿ o œlubie
syna Józefa z W³adys³aw¹ Orawin,
przybran¹ córk¹ Micha³a Wnêka.

Po œmierci taty pamiêtnik by³
w posiadaniu O. Romana. Nie mo¿na
go by³o jeszcze wydaæ ze wzglêdu na
negatywne oceny niektórych osób,
wtedy ¿yj¹cych.

O. Roman Paj¹k – karmelita bosy
zmar³ w Krakowie dnia 13 11 1980 r.
na cukrzycê.

Pamiêtnik, jak przypuszczam,
znalaz³ siê wtedy w posiadaniu
mojej siostry Julii Tekieli z d. Paj¹k.
Przechowywa³a go tak pilnie, ¿e
nawet ja, bêd¹c ju¿ ksiêdzem rów-
nie¿ w zakonie OO. Karmelitów

¯YCIA, za rekonstrukcjê domu,
który zbudowa³ ojciec Józefa Pa-
j¹ka – Pawe³ Paj¹k oraz za umiesz-
czenie na grafice czereœni przed do-
mem, o której majaczy³, le¿¹c ranny
w okopie. BÓG ZAP£AÆ!

TROCHÊ MOJEGO
WSPOMNIENIA

Wiadomo ju¿ by³o, nawet nam
dzieciom, ¿e Niemcy przegrywali
na wszystkich frontach. ̄ ywnoœæ za-
brali okupanci. Krowy, trzodê chlew-
n¹, zbo¿e. Resztê zabierali partyzan-
ci. Józek by³ przy junakach. Co dwa
tygodnie zawozi³o mu siê dwa chle-
by. Tak trzeba by³o, aby móg³ prze-
¿yæ, dopóki by³ w K³aju. My w tym
czasie karmiliœmy siê siemieniem,
czyli nasieniem lnu trochê przeœru-
towanym. Nie mogliœmy tego prze³-
kn¹æ. Tata wzi¹³ pieni¹dze i worek.
Poszed³ do pobliskich wiosek coœ ku-
piæ. Wróci³ póŸnym wieczorem. Przy-
niós³ na plecach w worku trochê
ziemniaków. Gdy wszed³ do kuchni,
po³o¿y³ worek przed sob¹. Pali³a siê
lampa naftowa. Uklêkn¹³ przy nim.
Nie p³aka³, tego nie widzia³em, na-
tomiast prze¿egna³ siê ... Nic nie mó-
wi³, ale w chybotliwym œwietle nafto-
wej lampy ogromny smutek malo-
wa³ siê na jego obliczu.

Mo¿e rok przed œmierci¹ wyszed³
na Wierchowinê. Usiad³ przy mnie.
Pas³em krowy. – Dziecko – mówi do
mnie – przecie¿ tu krowy nic nie
uskubi¹. – Tato. Wszêdzie jest tak
samo wypasione. Dalej ju¿ nie po-
szed³, bo by³ bardzo zmêczony.

Pamiêtam, ¿e na trzy godziny
przed swoj¹ œmierci¹, zawo³a³ mnie.
Poprosi³ nawet mamê, aby zosta-
wi³a nas samych. Rozmowa doty-
czy³a mnie.

Zawdziêczam swemu ojcu tak
wiele, tak bardzo wiele.

Dlatego On bêdzie zawsze szed³
przez moje serce*.

Kochany mój Ojcze! Ze czci¹ i dzi-
siaj ca³ujê Twe rêce, jak wtedy, pa-
miêtasz, przed œmierci¹, wœród nocy!

O. Eustachy Antoni Paj¹k
karmelita bosy

* Parafraza s³ów z wiersza T. Ró¿e-
wicza pt. „Ojciec”.

** Pos³owie z ksi¹¿ki opartej na rêkopi-
sie Taty znanego nam i spoczywaj¹cego
w naszej krypcie o. Eustachego Paj¹ka OCD.

TWARDA SZKO£A ¯YCIA...*
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N
iejako w wigiliê uroczystoœci
Wszystkich Œwiêtych, 29 paŸ-

dziernika br., zosta³a z³o¿ona w Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych
„Positio super vita, virtutibus et
fama sanctitatis” (Pozycja o ¿yciu,
cnotach i opinii  œwiêtoœci) s³u¿eb-
nicy Bo¿ej Kunegundy Siwiec
OCDS (1876–1955).

Proces beatyfikacyjny Kune-gundy
Siwiec, cz³onkini Œwieckiego
Zakonu Karmelitów Bosych, roz-
pocz¹³ siê w Archidiecezji Kra-
kowskiej 21 grudnia 2007 roku
i jego faza diecezjalna trwa³a do
28 paŸdziernika 2011 roku. Dnia
1 marca 2013 roku Stolica Apostol-
ska wyda³a dekret dotycz¹cy wa¿-
noœci dochodzenia diecezjalnego,
a 29 kwietnia 2016 roku relatorem
sprawy w Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych zosta³ mianowany
o. prof. Zdzis³aw Kijas OFMConv.
Prace nad zredagowaniem „Positio”
S³u¿ebnicy Bo¿ej bardzo siê jednak
opóŸni³y, gdy¿ wskazany wspó³pra-
cownik zewnêtrzny Postulacji ich
nie podj¹³. Nowym wspó³pracow-
nikiem  relatora zosta³ w 2019 r.
o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD,
i on, mianowany w miêdzyczasie
(w marcu 2020 r.) relatorem Kongre-
gacji, jest jej autorem. „Positio”

zatwierdzi³ o. Vincenzo Criscuolo
OFMCap., relator generalny Kon-
gregacji, który te¿ po odejœciu
o. Zdzis³awa Kijasa z Kongregacji
w lutym 2020 roku i objêciu prze-
zeñ pos³ugi Postulatora General-
nego OFMConv., nadzorowa³ pra-
cê o. Szczepana, któremu w drodze
wyj¹tku, jako nowo mianowanemu
relatorowi Kongregacji, pozwolono

„POSITIO” DO BEATYFIKACJI
KUNEGUNDY SIWIEC OCDS

doprowadziæ do szczêœliwego fina³u
rozpoczêt¹ wczeœniej pracê (nad
„Positio” Kunegundy).

„Positio” tworzy 578 stronic dru-
ku, nie licz¹c piêtnastostronicowej

wk³adki ilustracyjnej. Z³o¿ona
w Kongregacji „Positio” bêdzie
w swoim czasie przedmiotem dy-
skusji teologów konsultorów Kon-
gregacji, a nastêpnie biskupów i kar-
dyna³ów, jej cz³onków. Jeœli oba te
gremia stwierdz¹, ¿e przed³o¿one
w „Positio” dowody s¹ wystarczaj¹-
ce do stwierdzenia, ¿e Kunegunda
Siwiec praktykowa³a w swoim ¿y-
ciu w sposób heroiczny cnoty teolo-
galne, kardynalne i im pokrewne,
oraz ¿e istnieje w Ludzie Bo¿ym
opinia o œwiêtoœci jej ¿ycia, Papie¿
bêdzie móg³ autoryzowaæ opubliko-
wanie dekretu o tych¿e heroicz-
nych cnotach S³u¿ebnicy Bo¿ej, do
której beatyfikacji trzeba bêdzie
jeszcze wyprosiæ u dobrego Boga
cud za jej przyczyn¹.

Zaznaczmy, ¿e jakkolwiek powo-
dem w procesie beatyfikacyjnym
S³u¿ebnicy Bo¿ej Kunegundy jest
Krakowska Prowincja Zakonu Kar-
melitów Bosych, odbywa siê con
sumptem Œwieckiego Zakonu
Karmelitañskiego, reprezentowa-
nego przez Diakoniê Kunegundy
Siwiec istniej¹c¹ przy Wspólnocie
tego¿ Zakonu w Wadowicach, do
której za swego ¿ycia nale¿a³a S³u-
¿ebnica Bo¿a.

   Postulacja Zakonu
  Karmelitów Bosych
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EUCHARYSTIA DAJE ¯YCIE CZ. 3

ANNA POTOCKA

POAK

Trzyletni program „EUCHA-
RYSTIA – ŸRÓD£O, SZCZYT I MISJA

KOŒCIO£A” ju¿ obowi¹zuje od
2019 do 2022 roku. W pracach nad
tym programem uwzglêdniono
wskazania cz³onków i konsultorów
Komisji Duszpasterstwa KEP (Kon-
ferencji Episkopatu Polski) oraz dy-
rektorów Wydzia³ów Duszpasterstwa.
Najwa¿niejszymi dokumentami, do
których odnosi siê ten program pracy
duszpasterskiej w Polsce i w ca³ym
œwiecie chrzeœcijañskim s¹ dokumenty
papieskie œw. Jana Paw³a II „Ecclesia
de Eucharistia” i Benedykta XVI
„Sacramentum Caritatis”.  Na trzy kolej-
ne lata realizacji programu duszpaster-
skiego wyznaczone zosta³y tematy:

1. „Eucharystia – tajemnica wyz-
nawania”

2. „Eucharystia – tajemnica cele-
browania”

3. „Eucharystia – wezwanie do
 œwiêtowania i apostolatu”.
Razem tworz¹ nazwê: EUCHA-
RYSTIA DAJE ̄ YCIE.

Poniewa¿  2021 rok liturgicznie
poœwiêcony jest pog³êbianiu naszej
wiedzy o Ewangelii st¹d jako cz³onek
organizacji o nazwie Akcja Katolicka,
dzia³aj¹cej we wspólnocie z w³adz¹
koœcio³a, nakreœlam tych kilka zdañ
wiedzy ze spo³ecznej nauki Koœcio³a
oraz  osobistej refleksji o prze¿ywaniu
tego , co jest Ÿród³em i szczytem naszej
wiary – EUCHARYSTII.

Ka¿dy wie co to jest msza œwiêta,
nawet ma³e dziecko. Ale ju¿ wska-
zanie z jakich czêœci ona siê sk³ada
mo¿e sprawiæ pewne trudnoœci. Za-
tem dla uporz¹dkowania tego, co ju¿
wiemy: ka¿da Msza œwiêta sk³ada siê
z czterech czêœci: wstêpnych ob-
rzêdów, liturgii S³owa, liturgii Eucha-
rystii i obrzêdów koñcowych. Jednak
by dobrze j¹ prze¿yæ i w pe³ni w niej
uczestniczyæ trzeba znaæ ( i rozumieæ)
jej porz¹dek oraz gesty i symbole w niej
zawarte. W ceremonii Mszy œwiêtej
kryje siê przecie¿ ca³a ogromna wiedza
teologiczna i katolickie dogmaty wia-

ry. Przeanalizujemy poszczególne
czêœci Mszy œwiêtej krok po kroku:

u OBRZÊDY WSTÊPNE
u WEJŒCIE KAP£ANA ze œpiewem
u POZDROWIENIE O³tarza i Wiernych
u Akt Pokuty z wyznaniem grzechów
u modlitwa kyrie eleison odmawiana

po polsku jako „Panie, zmi³uj
siê nad nami”

u modlitwa Gloria in excelsis Deo
œpiewana/odmawiana jako hymn
pochwalny „CHWA£A NA WY-
SOKOŒCI BOGU”

u zaproszenie do modlitwy dnia
(tzw. Kolekta)

u CZYTANIA BIBLIJNE: Pierwsze
– ze Starego Testamentu lub Dzie-
jów Apostolskich i Drugie po-
chodzi z Dziejów Apostolskich,
z Listów lub Apokalipsy (pojawia
siê wy³¹cznie w uroczystoœci)

u œpiewany/czytany PSALM, któ-
ry ma wielkie znaczenie litur-
giczne i duszpasterskie, ponie-
wa¿ nak³ania do medytacji nad
s³owem Bo¿ym

u  SEKWENCJA czyli hymn, który
pojawia siê tylko na okreœlonych
mszach

u AKLAMACJA – przed czytaniem
Ewangelii – ma ona znaczenie
jako samodzielny obrzêd, przez
który zgromadzeni w koœciele
wierni przyjmuj¹ i pozdrawiaj¹
Pana, maj¹cego do nich przemawiaæ
oraz œpiewem wyznaj¹ wiarê

u czytanie EWAGELII (tylko kap³an)
u KAZANIE lub homilia, która

dotyczy tylko czytañ liturgicz-
nych stanowi ona pokarm ko-
nieczny dla podtrzymania chrze-
œcijañskiego ¿ycia

u „credo” czyli WYZNANIE WIARY,
wszyscy zgromadzeni po s³owie
zwiastowanym w czytaniach Pis-
ma œwiêtego  wypowiadaj¹ regu-
³y wiary katolickiej dla uczczenia
i przypomnienia wielkiej tajem-
nicy wiary

 u MODLITWA WIERNYCH, zwana
modlitw¹ powszechn¹, w której
lud zanosi do Boga b³agania za
zbawienie wszystkich

u LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

(Ofiary)
u PRZYGOTOWANIE DARÓW

OFIARNYCH – na pocz¹tku Li-

turgii eucharystycznej liturgicz-
na s³u¿ba o³tarza lub wyznaczeni
wierni przynosz¹ do o³tarza dary,
które stan¹ siê Cia³em i Krwi¹
Chrystusa.

u OKADZANIE DARÓW, O£TARZA,
KAP£ANÓW I WIERNYCH (we
Mszach œw. uroczystych) – pa-
lenie kadzid³a jest wyrazem czci
religijnej. Chleb i wino z³o¿one
na o³tarzu okadza na znak ich
przeznaczenia do œwiêtego u¿yt-
ku w ofierze eucharystycznej,
zaœ wiernych poniewa¿ s¹ cz³on-
kami eucharystycznego cia³a
Chrystusa.

u UMYCIE R¥K
u WSPOMNIENIE MISTERIUM

PASCHALNEGO
u MODLITWA NAD DARAMI
u Modlitwa eucharystyczna:

,,Prefacja”, ŒWIÊTY, ŒWIÊTY,
ŒWIÊTY

u PRZEMIENIENIE WINA

I CHLEBA W KREW I CIA£O

JEZUSA CHRYSTUSA
u „Pater noster” MODLITWA

PAÑSKA „OJCZE NASZ”
u £AMANIE CHLEBA EUCHA-

RYSTYCZNEGO
u Obrzêdy KOMUNII
u DZIÊKCZYNIENIE – wspólna

modlitwa po komunii œwiêtej
u OBRZÊDY KOÑCOWE
u OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
u POZDROWIENIE WIERNYCH,

B£OGOS£AWIEÑSTWO I ODE-
S£ANIE WIERNYCH.

Ka¿da Msza œw. w zale¿noœci od
intencji i sytuacji (œlub, chrzest, pog-
rzeb czy odpust) mo¿e zawieraæ inne
dodatkowe elementy. Bardzo szczegól-
nym rodzajem mszy s¹ Msze œw. dla
dzieci. Czytania Pisma Œwiêtego  –
Ewangelii – oraz kazania kierowane
s¹ specjalnie tylko do najm³odszych,
aby mogli oni sami aktywnie uczestni-
czyæ w nabo¿eñstwie.

Msza Œw. a zw³aszcza Eucharystia
to jedna z najwa¿niejszych wartoœci w
Koœciele. To najwa¿niejsza ofiara
sk³adana Panu Bogu. I choæ podzie-
lona jest na cztery wyraŸne czêœci to
w oczywisty sposób stanowi jeden
niepodzielny akt wiary. [...]
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LISTOPAD 2021
DODATEK DLA DZIECI

ZABAWA JEST POTRZEBNA...
sobotnie przedpo³udnie, 9 paŸdziernika odby³
siê w murach Karmelu (ze wzglêdu na niskie

temperatury, spotkanie zosta³o przeniesione do
wnêtrz klasztoru) piknik dla dzieci – rozszerzona
wersja cotygodniowych spotkañ ministranckich
i dwóch schol dzieciêcej i m³odzie¿owej. Trzy-
godzinne spotkanie by³o wype³nione wspólnym
œpiewem, zabawami i oczywiœcie smako³ykami: kie³-
baskami z grilla, s³odyczami i napojami. Okaza³o
siê, ¿e mo¿na siê œwietnie bawiæ bez telefonów ko-
mórkowych! Szczególne podziêkowania dla rodziców,
którzy zaanga¿owali siê w przygotowania i sprz¹tanie
po spotkaniu i oczywiœcie siostrze Dorocie!

przyg. o. Andrzej Cekiera OCD

... ALE NASZE DZIECI UCZESTNICZY£Y TE¯
Z WIELKIM ZAANGA¯OWANIEM W RÓ¯AÑCU ŒW.

w

fot. redakcja
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KONSERWATYZM W WYDANIU
RAFA£A KALINOWSKIEGO

BR. TOMASZ KOZIO£ OCD

Nazwanie kogoœ, czy postrzeganie go konserwatysty
na pewno nie bêdzie odebrane dobrze. Raczej bêdzie

odebrane jako zarzut, a nie komplement. Uzmys³awia
to sama definicja s³ownikowa, charakteryzuj¹c tê po-
stawê jako przywi¹zanie do tradycji, dotychczasowych
instytucji, norm, przy równoczesnej niechêci, nie-
ufnoœci, czy wrêcz wrogoœci do wszelkich zmian, czêsto
gwa³townych, rewolucyjnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
konserwatysta boi siê tego, co nowe, nieznane. Trzeba
sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e w Polsce XIX w. rozdartej
pomiêdzy trzech zaborców ma on trochê inny wydŸwiêk
bardziej narodowy. Skupia³ siê na zachowaniu katolicy-
zmu i tradycji – poszanowanie i krzewienie polskoœci.
Czym jest tak naprawdê polski konserwatyzm XIX w.
mog¹ nam uzmys³owiæ s³owa listu œw. Rafa³a Kali-
nowskiego do szwagierki Masi Kalinowskiej.

Jedn¹ z najpierwszych cnót organicznych jak spo³eczeñstw,
tak równie¿ indywiduów – jest konserwatyzm. To w³aœnie
rzuca mi siê w oczy w Studzionkach: wszêdzie poszanowanie
pami¹tek, nagromadzenie nowych, widoczny wêze³ przesz³oœci
z teraŸniejszoœci¹; rêka zachowawcza Drogiej Masi widocznie
by³a dba³¹ o zachowanie tradycji. — Umys³ przyzwyczajony,
biegiem wypadków, do ci¹g³ych zmian i przewrotów z
rozkosz¹ spoczywa na przedmiotach i porz¹dku
zachowanych bez zmiany od tylu lat. Sam domek nie tylko ¿e
siê ku staroœci nie nachyli³, ale jeszcze jakby wyprostowa³ siê i
odm³odnia³.  (List 234  Do Masi Kalinowskiej)

Rafa³ Kalinowski uzmys³awia nam coœ bardzo wa¿-
nego. Choæ wszystko p³ynie, czas ucieka, wszystko pod-
lega nieustannym zmianom, to jednak, cz³owiek, aby
¿yæ i móc siê rozwijaæ potrzebuje czegoœ sta³ego, niez-
miennego, jakiegoœ punktu odniesienia i oparcia.
Taka jest rola tradycji. Ci, co zmieniaj¹ unowoczeœ-
niaj¹ rzeczywistoœæ, musz¹ wiedzieæ, ¿e to bêdzie
mia³o prawdziw¹ wartoœæ, gdy bêdzie wspó³graæ z prze-
sz³oœci¹, bêdzie szanowaæ tradycjê i korzenie, z których
wyrastaj¹. Rafa³ Kalinowski zawsze wzdycha³ i wspo-
mina³ z sentymentem dworek w Studzionkach. Czê-
sto tam spêdza³ wakacje u swojego brata Wiktora,
przyje¿d¿aj¹c np. z Petersburga. Tutaj dosz³o do zna-
miennego spotkania z bratem Bernardynem, przy-
je¿d¿aj¹cym na kwestê Tak o tym spotkaniu
wspomina:

Ojcowie bernardyni przyje¿d¿ali chêtnie ze Msz¹ œw.
do dworów, gdzie by³y domowe kaplice.

W Studzionkach, we dworze nale¿¹cym do dóbr ra-
dziwi³³owskich, odleg³ym o parê mil od Nieœwie¿a, a zo-

staj¹cym od lat niepamiêtnych w dzier¿awie rodziców
¿ony mego œp. starszego brata, by³a w³aœnie kaplica do-
mowa. Pamiêtam, jak ksi¹dz bernardyn konno, na dziel-
nym rumaku przybywa³ i podobnie¿ wraca³ po odpra-
wieniu Ofiary Œw. Zawita³ razu jednego i kwestarz, ni-
kogo nie omija³, widz¹c mnie m³odego oficera, przyst¹pi³
œmia³o z weso³¹ postaw¹. Na nieszczêœcie nie bardzom
co mia³ przy sobie, czym by³ móg³ siê podzieliæ, wyprosi³em
siê grzecznie od kwesty i doda³em, nie bardzo myœl¹c, co
mówiê, i¿ w miejsce ofiary pieniê¿nej osob¹ w³asn¹ Koœ-
cio³owi s³u¿yæ bêdê. „Chwytam ciê za s³owo” – odrzek³ pocz-
ciwy braciszek – „pamiêtaj wykonaæ, co przyrzekasz”.
Rzecz siê sprawdzi³a w lat z gór¹ dwadzieœcia. Bóg mnie
powo³a³ do s³u¿by w Koœciele œwiêtym – tylko, czy istotnie
w duchu prawdy s³u¿ê?

Pamiêta³ o tym zdarzeniu ca³e ¿ycie. Czêsto, nawet,
jako zakonnik je wspomina³. Œw. Rafa³ Kalinowski
nigdy nie ignorowa³ przesz³oœci swojej, nie odcina³
siê od niej. Zawsze stara³ siê o niej pamiêtaæ. Histo-
ria by³a dla niego nauczycielk¹ ¿ycia, równie¿ jego
w³asna, a mo¿e szczególnie ta. Umia³ wyci¹gaæ wnio-
ski. Cierpienia obecnego ¿ycia traktowa³ jako po-
kutê i zadoœæuczynienie za swoje grzechy, uchybie-
nia i niewiernoœci. Dlaczego? Wiedzia³, ¿e gdy za-
pomnimy o przesz³oœci, historii, bêdziemy skazani na
powtarzanie tych samych b³êdów, które doprowa-
dzi³y do wielu tragedii i katastrof. Po wtóre, w takiej
atmosferze patriotycznej, w której oddycha³o siê hi-
stori¹ i czy literatura patriotyczn¹, rozpalaj¹c¹ serca
oddycha³o siê w domu Kalinowskich, szczególnie,
gdy po powstaniu listopadowym w ramach represji
zamkniêto Uniwersytet Wileñski. Nie tkwi³ jednak
tylko w przesz³oœci. Dobrze odczytywa³ znaki czasu.
Gdy tylko wyczuwa³, ¿e atmosfera w danym œrodo-
wisku jest sprzeczna z zasadami, które mu wpojono,
wrêcz jest zagro¿eniem dla nich, odchodzi z tego œro-
dowiska. Z tych powodów zrezygnowa³ z dalszej na-
uki w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach.

Wa¿n¹ kwesti¹ jest udzia³ w powstaniu stycznio-
wym œw. Rafa³a Kalinowskiego. Od pocz¹tku do
koñca by³ przeciwny powstaniu. Wiedzia³, ¿e kolejny
zryw narodowowyzwoleñczy nie ma szans powodze-
nia. Polska jest po prostu do powstania nie przygo-
towana. S³u¿y³ w wojsku carskim, wiêc zna³ sytuacjê
militarn¹ zaborcy, w Warszawie widzia³ op³akany stan
spo³eczeñstwa polskiego, marazm i przygnêbienie
panuj¹ce wœród ludzi. Absurdem zatem by³o stawa-
nie do konfrontacji i jawnej walki. Zna³ historiê. By³
œwiadom, ¿e ju¿ wiele krwi wyla³o siê na niwach Pol-
ski. To, czego teraz potrzeba to solidnej pracy ca³ego
spo³eczeñstwa, ale jak siê ¿ali w jednym z listów, m³o-
dzie¿ tego zrozumieæ nie chce. Ma racjê, ale nie po-
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zostaje bezczynny, obra¿ony, wycofany, bo nie pos³u-
chano jego rad. Prosi o dymisjê z armii carskiej
i przy³¹cza siê do powstania. Za udzia³ w powstaniu
zostaje aresztowany. Nie chc¹c nikogo wydaæ, ca³¹
winê bierze na siebie. Wyrok móg³ byæ tylko jeden.
Kara œmierci. Jednak ¿ycie uratowa³a mu w³aœnie wier-
noœæ zasadom, a nade wszystko Bogu. Zaborcy nie
chc¹c pozwoliæ na to, niby zosta³ œwiêtym mêczen-
nikiem, zamienili mu karê œmierci na 10-letni pobyt
na Syberii. W tej ziemi niczyjej, ziemi bez Boga, jak
siê wielu wydawa³o wniós³ w³aœnie
œwiat³o wiary, Bo¿ej mi³oœci, ale
i kaganek oœwiaty.

Jednak mówi¹c o Rafale Kali-
nowskim, mówi siê o nim jako
o karmelicie bosym, pierwszym po
œw. Janie od Krzy¿a i jak na razie
jedynym kanonizowanym po tym
wielkim doktorze koœcio³a. Karmel
w Polsce zawdziêcza mu wiele.
To on swoj¹ charyzm¹, œwiêtoœci¹
i pokor¹ wskrzesi³ le¿¹cy ju¿ w³aœ-
ciwie w gruzach, wyniszczony przez
zaborców zakon zreformowany
przez œw. Teresê od Jezusa. Nie-
³atwe mia³ zadanie. Trzeba by³o
z tych klasztorów nowe ¿ycie
wydobyæ i o¿ywiæ duchem pierwotnym. Œw. Rafa³
by³ tego dzie³a najwydatniejsz¹ si³¹ i podpor¹. Ca³¹
sw¹ dusz¹ umi³owa³ swój zakon. Mi³oœæ Matki
Boskiej, któr¹ zaczerpn¹³ w Wilnie u stóp cudow-
nego obrazu ostrobramskiego, najpiêkniejszej ozdoby
polskiego karmelu, przynagla³a go, aby dawn¹
œwietnoœæ zakonowi Maryi przywróciæ. Sam, choæ
chory i wyniszczony Sybirem i pokut¹, bierze pióro
do rêki pióro i szpera po kronikach i archiwach
i wydobywa stamt¹d ¿yw¹ historiê karmelu, rzuca j¹
na papier, aby ci co po nim przyjd¹, czytali, widzieli
i zachêcali siê widokiem cnót dawnych karmelitanek
i Karmelitów Bosych. Wydaje uratowane kroniki,
zbiera dzieje dawnych klasztorów, bo czuje, ¿e w ten
sposób najlepiej po³¹czy dawn¹ œwietnoœæ z nowym
¿yciem, jakie siê w odnowionym Karmelu zapocz¹-
tkowa³o. Bêd¹c wikariuszem prowincjonalnym Kar-
melitanek, nie tylko ducha w nich odnawia, podtrzy-
muje, doskonali, ale stoi na stra¿y nowych fundacji,
które siê mno¿¹ i czuwa, aby w nich œcis³a obserwa
by³a zachowana. Jego listy do karmelitanek œwiad-
cz¹ o tej trosce, a zarazem s¹ dowodem wielkiej jego
pokory. Nade wszystko jest wspania³ym, bardzo œwia-
t³ym i oddanym spowiednikiem. Jego s³owa pouczenia
by³y czêsto balsamem dla dusz wielu sióstr dawa³y œwia-
t³o, nadziejê i pozwala³y dalej kroczyæ drog¹ obra-
nego powo³ania. Oto œwiadectwo jednej z sióstr.

„Nie napisa³em jeszcze o o. Rafale jako o zwyczajnym
spowiedniku. Prawda, ¿e nied³ugo cieszy³yœmy siê tym
szczêœciem, ale wspomnienie tego jednego roku i dobro, któ-
re dobremu Ojcu zawdziêczam, nigdy nie zatrze siê w mo-
jej wdziêcznej pamiêci. Mo¿na rzeczywiœcie powiedzieæ, ¿e
szed³ za dusz¹  krok w krok, wed³ug jego w³asnego wyra-

¿enia, ¿e j¹ nosi³ na rêkach, jak Anio³ Stró¿, w obawie,
by siê gdzie nie potknê³a i nie upad³a. Ani jedno s³owo, ani
jedna myœl nie usz³a jego czynnej uwagi, a to, czego nie mo¿-
na by³o wypowiedzieæ, on potrafi³ odgadn¹æ i rozpoznaæ.
Pan Bóg dozwoli³, ¿e mia³yœmy doskona³ego Ojca i to w³aœ-
nie w czasie, gdy nasze zgromadzenie znajdowa³o siê
w bardzo przykrym po³o¿eniu, tak ciê¿kim, jakiego nie za-
zna³am w ci¹gu ca³ego mego ¿ycia. By³abym zdolna po-
pe³niæ wiele z³a, gdyby nie ten anio³ przewodnik i by³am
tak szczêœliwa pod jego kierownictwem, ¿e prawie nie

odczuwa³am przyt³aczaj¹cych nas
trosk i nie lêka³am siê ¿adnych prze-
ciwnoœci. Ich owocem by³o g³êbsze
zjednoczenie serc i umys³ów w naszym
zgromadzeniu, co, dziêki ³asce Bo¿ej
dalej trwa.”

Jaki powinien byæ nasz stosu-
nek do przesz³oœci? Jak byæ twórczym
konserwatyst¹, który na fundamen-
tach przesz³oœci, czy czasami na
zgliszczach w³asnych zmarnowa-
nych szans, talentów, czy czasu, któ-
ry nieub³agalnie ju¿ min¹³ i dalej
pêdzi naprzód, bêdzie móg³ zbudo-
waæ coœ piêknego i trwa³ego?

Jak sobie cz³owiek przypomni sw¹
przesz³oœæ i grzechy swoje i przyczyny,

jak¹ siê sta³ upadku albo utrapieñ dla swych bliŸnich,
z jak¹¿ wówczas wdziêcznoœci¹ Bogu za Jego dobroæ
i mi³osierdzie dziêkuje. (List 340 Do ojca)

Myœlê, ¿e to by³a dewiza ¿ycia œw., Rafa³a Kali-
nowskiego, która zawsze mu przyœwieca³a. On,
cz³owiek o niespokojnym sercu, d³ugo szuka³ swojej
drogi. Analizuj¹c swoje upadki, grzechy, niewier-
noœci, czy poszczególne zdarzenia, spotkania z lu-
dŸmi, doszed³ do wniosku, ¿e nic co oferuje œwiat,
go nie zaspokoi, bo pragn¹c ducha, znajdowa³
wszêdzie materiê, jak siê sam wyrazi³. Gdy jednak
spotka³ Boga i w Jego œwietle spojrza³ na swoj¹
przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ, zobaczy³ swo-
j¹ nadziejê jedynie, w poœwiêceniu siê na wy³¹czn¹
s³u¿bê dla Niego. Wiedzia³, ¿e najpewniejsz¹ drog¹
do Boga jest Maryja, która przecie¿ przyprowadzi³a
go do konfesjona³u w swoj¹ uroczystoœæ, by móg³
siê wyspowiadaæ po 10 latach, zatem pragn¹³ po-
œwiêciæ siê Bogu w Jej zakonie. Zakonie, do któ-
rego przyci¹gn¹³ go duch pokuty i modlitwy, dziêki
czemu, bêdzie móg³ odpokutowaæ grzechy swojego
¿ycia i wypraszaæ mi³osierdzie dla œwiata, Koœcio³a
i wszystkich ludzi.

na fot. œw. Rafa³ (Józef) Kalinowski jako oficer w wojsku carskim

„Bóg zagl¹da w serce cz³owieka, ³atwo siê lituje nad
s³aboœci¹ ludzk¹ i zawsze jest obecny tam, gdzie cz³o-
wiek sam wystarczyæ nie mo¿e.”

****
„W cichej modlitwie swe utrapienia zamykaj.”

****
„Bo¿e, jakim skarbem obdarzasz tych, którzy w Tobie

ufnoœæ pok³adaj¹!”
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXI)

P

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

�

MODLITWA
ZA POLSKICH EMIGRANTÓW

15 listopada – wspomnienie zmar-
³ych Zakonu Karmelitañskiego
jest równoczeœnie dniem narodzin
dla nieba œw. Rafa³a Kalinow-
skiego, polskiego karmelity bose-
go, patrona emigrantów. Jego wspo-
mnienie obchodzimy 20 listopada.
Œw. Rafa³ Kalinowski […] przemie-
rzy³ wiele dróg w Azji i w Europie.
S¹ to drogi, którymi ze œw. Rafa³em sz³o
wielu wspó³czesnych mu Polaków. To
Chrystus zagubionemu w pewnym
czasie Kalinowskiemu kaza³ iœæ. Szed³
wiêc od Wilna, przez Petersburg,
Irkuck, Tomsk, przez Francjê, Niemcy,
Italiê, Austriê, Wêgry a¿ do Wadowic.
Na tê drogê wybra³ œwiat³o karmeli-
tañskie. Ono pozwala³o jego dobroci
odnajdywaæ sposoby przynoszenia
owoców. […] To niewa¿ne, ¿e by³ in-
¿ynierem, ¿e by³ ¿o³nierzem, ¿e praco-
wa³ w warzelni soli z nogami skutymi
³añcuchem, ale wa¿ne jest to, ¿e jako
in¿ynier, jako ¿o³nierz, jako wiêzieñ,
potem jako cz³owiek wolny powiêksza³
sw¹ wiarê, pa³a³ coraz wiêksz¹ mi³o-
œci¹ potrafi³ zachowaæ szacunek dla
cz³owieka i jego godnoœci tam, gdzie
obowi¹zywa³a pogarda. Wa¿ne jest to,
¿e zawsze potrafi³ siê modliæ. (z Ho-
milii kardyna³a Józefa Glempa wyg³o-
szonej podczas Mszy œw. w bazylice œw.
Paw³a za Murami w Rzymie, dnia 18 listo-
pada 1991 roku).

Do tej listy dróg przebytych przez
œw. Rafa³a mo¿emy dodaæ Prze-
myœl, który œw. Rafa³ odwiedza³
wielokrotnie, ze wzglêdu na fun-
dacjê klasztoru karmelitanek bo-
sych (1884). W naszym koœciele
znajduje siê kaplica pod Jego wez-
waniem i tu – na pocz¹tku bardzo
skromnie – zosta³a zainicjowana
przez Œwiecki Karmel modlitwa, za
Jego wstawiennictwem, w intencji

polskich emigrantów i ich rodzin.
A pocz¹tek by³ bardzo prosty.
W 2008 r. w czasie Dró¿ek Matki
Bo¿ej na Kalwarii Pac³awskiej, pod-

czas postoju przy Domku Matki
Bo¿ej, ktoœ z uczestników wspom-
nia³ o potrzebie modlitwy za euro-
sieroty, ma³e dziewczynki z s¹sie-
dztwa, których mama wyjecha³a
do W³och, a one czêsto by³y nawet
g³odne, nie mówi¹c ju¿ o braku mi-
³oœci matczynej. – Mo¿e dajmy na
mszê w ich intencji?... – Ale jedna
msza to chyba za ma³o, one po-
trzebuj¹ sta³ej modlitwy… – Co ro-
biæ, jest tyle innych próœb… W tej
pielgrzymce akurat uczestniczy³o
polskie ma³¿eñstwo z Francji, któ-
re te¿ prosi³o modlitwê. Do Œwie-
ckiego Karmelu dociera³y te¿ proœ-
by o modlitwê: aby dzieci przeby-
waj¹ce za granic¹ nie straci³y wiary,
o ³askê wiary dla niewierz¹cych,
uwolnienie z na³ogów, o dobr¹ ¿onê

lub mê¿a, o dar potomstwa i inne.
Praktycznie nie by³o rodziny nie
dotkniêtej w jakiœ sposób proble-
mami emigracji. Nic dziwnego, ¿e
ca³a wspólnota Œwieckiego Karme-
lu zaakceptowa³a pomys³ zbiorczej
Mszy œw. za emigrantów i ich ro-
dziny, przez wstawiennictwo œw. Ra-
fa³a Kalinowskiego, patrona emi-
grantów. Przez dziewiêæ lat by³y one
odprawiane w trzecie niedziele mie-
si¹ca o godz. 17 (pierwsza – w paŸ-
dzierniku 2008). Dodatkowo, przez
kilka miesiêcy, bezpoœrednio po
Eucharystii, w kaplicy œw. Rafa³a,
by³a odmawiana litania do tego
œwiêtego w intencji emigrantów. Pod-
czas spotkañ wspólnoty zbierane
by³y intencje i ofiary, wys³ano te¿
ksi¹¿ki i czasopisma religijne do pol-
skiej parafii w Pary¿u.

Dla mnie potwierdzeniem, ¿e mo-
dlitwa za emigrantów jest wrêcz
naszym obowi¹zkiem by³a niezapo-
mniana podró¿ poci¹giem z Kra-
kowa w towarzystwie m³odych, roz-
rabiaj¹cych ch³opaków, którzy je-
chali z Holandii na krótki urlop do
domu i swoj¹ radoœæ oznajmiali na
ka¿dej stacji, wo³aj¹c przez otwarte
okno: – Jedziemy do domu, je-
dziemy do domu! Ale gdy by³a oka-
zja indywidualnej rozmowy (gdy
koledzy spali), opowiadali mi o swo-
jej ciê¿kiej pracy i ogromnej tês-
knocie za domem, ¿on¹, ma³ymi
dzieæmi, które czekaj¹…

W listopadzie 2014 r. w ,,Na Kar-
mel” znalaz³a siê wzmianka o tej
inicjatywie Œwieckiego Zakonu i za-
proszenie do modlitwy: „Eucha-
rystia jest bowiem najwiêkszym
darem i najwiêksz¹ modlitw¹ jak¹
mo¿emy ofiarowaæ za bliskich
rozrzuconych we wszystkich zak¹-
tkach œwiata. Imiona i nazwiska
oraz kraj i intencje wpisujemy do
Ksiêgi emigrantów. Modlimy siê
w intencji emigrantów równie¿ in-
dywidualnie i podczas spotkañ wspól-
noty. Radoœci¹ s¹ podziêkowania
za znalezion¹ pracê, dobr¹ ¿onê,
czy mê¿a lub narodziny potom-

amiêtaj¹c o s³owach œw. Rafa³a: Gdzie Bóg, tam siatka pajêcza
staje siê nieprzebytym murem. – gdzie nie ma Boga, tam mur zamienia

siê w pajêczynê – otoczmy bliskich naszemu sercu, a odleg³ych
przestrzeni¹, nieprzebytym murem modlitwy.

Obraz o³tarzowy w naszej kaplicy œw.
Rafa³a Kalinowskiego
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stwa. Pamiêtaj¹c o s³owach œw.
Rafa³a: Gdzie Bóg, tam siatka
pajêcza staje siê nieprzebytym murem.
– gdzie nie ma Boga tam mur
zamienia siê w pajêczynê – oto-
czmy bliskich naszemu sercu,
a odleg³ych przestrzeni¹, nie-
przebytym murem modlitwy.

Od 2018 r. Ojcowie karmelici
postanowili obj¹æ swoj¹ trosk¹
duszpastersk¹ Msze œwiête za emi-
grantów. W³¹czy³o siê te¿ Bractwo
œw. Józefa, które przygotowa³o
z tej okazji specjalne folderki. Na
stronie internetowej Karmelu prze-
myskiego w dziale Koœció³, Msze za
emigrantów, znalaz³ siê nastêpuj¹cy
tekst: W historii naszej Ojczyzny
„exodus” Rodaków powodowany by³
ró¿nymi okolicznoœciami, jak karne
zsy³ki i na tzw. roboty. Polacy wyje¿-
d¿ali równie¿ za chlebem, natomiast
obecnie, motywy finansowe s¹ niemal
wy³¹czn¹ racj¹ wyjazdów za granicê.
Oprócz pozytywów ekonomicznych,
przebywanie za granic¹ w œrodowi-
skach tak zró¿nicowanych kulturowo
i religijnie, okolicznoœci roz³¹ki z kra-
jem i najbli¿szymi nios¹ równie¿ za-
gro¿enia, jak: nostalgia za Ojczyzn¹
i bliskimi, kryzysy ma³¿eñskie, kryzysy
to¿samoœci oraz wiary (wrêcz zanik wia-
ry), czy wrêcz zaniedbanie ¿ycia du-
chowego i troski o zbawienie.

Pragnieniem przemyskich kar-
melitów bosych by³o nawi¹zanie
kontaktu z rodzinami emigrantów
z Prze-myœla i okolic oraz kontaktu
modlitewnego z rodakami na ob-
czyŸnie, by wiedzieli, ¿e maj¹ re-
gularne modlitewne wsparcie.

(fot. za Radio Fara)

Pierwsz¹ uroczyst¹ Mszê œw.
w intencji emigrantów w dniu
21 stycznia 2018 r. odprawi³ ks.
Arcybiskup Adam Szal, który po-
chwali³ inicjatywê organizowania
comiesiêcznych Mszy œw. za emi-
grantów sugeruj¹c odczytanie tej

inicjatywy jako pewien rodzaj po-
wo³ania do zatroszczenia siê o tych,
którzy s¹ poza granicami naszej
archidiecezji. Cieszy³ siê, ¿e wielu
naszych rodaków uczêszcza na ob-
czyŸnie na Msze œw., nieraz poko-
nuj¹c przy tym wiele kilometrów,
dziêki czemu koœcio³y têtni¹ ¿y-
ciem. Zauwa¿y³ jednak, ¿e: s¹ nie-
stety i tacy nasi rodacy, którzy w po-
goni za pieni¹dzem zapominaj¹
o tym, ¿e jest niedziela, którzy nie od-
najduj¹ drogi do Pana Boga i sak-
ramentów œwiêtych. Mo¿e nawet zag-
³uszaj¹ g³os sumienia wobec Bo¿ych
przykazañ, zapominaj¹ o praktykach
religijnych, zapominaj¹ o wiernoœci ma³-
¿eñskiej, wiernoœci swoim dzieciom,
swojej rodzinie, czy swoim bliskim. To
dlatego pojawiaj¹ siê eurosieroty.

Od 21 stycznia 2018 r. w ka¿d¹
III-ci¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 1000

jest odprawiana tzw. Msza œw.
zbiorowa w intencji emigran-
tów, ich rodzin oraz zmar³ych
na obczyŸnie za wstawienni-
ctwem œw. Rafa³a Kalinow-
skiego. Jest to jedna intencja
mszalna, do której w³¹czane s¹
osobiste proœby za bliskich przeby-
waj¹cych za granic¹. Proœby te s¹
odczytywane przed Eucharysti¹, na-
tomiast przed b³ogos³awieñstwem
koñcowym jest odmawiana krótka
modlitwa za emigrantów.

Na stronie internetowej https://
przemysl.karmel.pl/ znajduje siê

W klasztorze karmelitów bosych naszej Prowincji w Munster, Indiana, USA w ostat-
ni¹ niedzielê wrzeœnia br. obchodzono ³¹cznie odpust œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
i œw. Micha³a Archanio³a. Uroczystoœæ uœwietnili górale, poniewa¿ œw. Micha³ jest
Patronem Ko³a „Dêbno Podhalañskie”. Przybyli oni t³umnie w piêknych regionalnych
strojach ze swoimi sztandarami i góralsk¹ muzyk¹.

(inf. Zofia WoŸniczka OCDS) –  fot. Ed Hegelda

informacja, ¿e proœby, które zostan¹
w³¹czone do Mszy œw. zbiorowej
mo¿na zapisywaæ w zakrystii i na
furcie oraz z³o¿yæ dobrowoln¹ ofiarê.
Mo¿na je równie¿ przesy³aæ na adres
e-mail przemyslkarmel@gmail.com)
lub przes³aæ na konto bankowe
klasztoru (Karmelici Bosi, ul. Kar-
melicka 1, 37-700 Przemyœl), a w ty-
tule wp³aty wpisaæ treœæ proœby z zaz-
naczeniem, ¿e jest to na Mszê œw.
w intencji emigrantów polskich.

  
Nr konta bankowego: 94

2030 0045 1110 0000 0090 6430
Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL94 2030 0045

1110 0000 0090 6430

Figura œw. Rafa³a Kalinowskiego w na-
szym ma³ym wirydarzu
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (VIII)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

Z
anim opowiem, co dzia³o siê po
moim powrocie z Polski do

Rwandy, który mia³ miejsce 11 listo-

pada 1993 r. i o póŸniejszych strasz-
nych wydarzeniach, chcê przypom-
nieæ najwa¿niejsze wezwania i ostrze-
¿enia Matki Bo¿ej z Kibeho. Wspo-

mina³em ju¿ o nich w wakacyjnym
numerze gazetki, ale wracam do
tego tematu jeszcze raz, gdy¿ w tym

roku w listopadzie bêdziemy ob-
chodziæ czterdziest¹ rocznicê tych,
zatwierdzonych przez Koœció³, ob-
jawieñ które trwa³y od 1981 do 1989 r.

Jestem przekonany, ¿e dziœ trzeba na
pewno jeszcze raz ws³uchaæ siê w po-
s³anie Maryi – Nyina wa Jambo – i tam
poszukiwaæ drogi ¿ycia. I na pewno
nie jest to tylko rozwi¹zanie dla Rwan-
dyjczyków.

Kiedy przylecia³em do Rwandy
26 marca 1986 r. z lotniska zabra³ mnie
o. Eliasz Tryba³a i pojechaliœmy do
Butare. By³ to wówczas nasz dom
formacyjny w trakcie rozbudowy.
W tym miejscu spêdzi³em oko³o dwa
miesi¹ce, ucz¹c siê w szkole belgij-
skiej jêzyka kinyarwanda. W tym
czasie przejêliœmy now¹ parafiê
na pó³nocy Rwandy w Gahunga
(1.04.86). Wczeœniej przejêliœmy
parafiê Rugango od benedyktynów,
gdy¿ jej proboszcz, o. Jean Gualbert,
by³ ju¿ w podesz³ym wieku i musia³
wyjechaæ do Europy. Nasz¹ delega-
tur¹ w tym czasie kierowa³ o. Eliasz.
On to wys³a³ mnie do Rugango. By³a
to parafia ju¿ dobrze zorganizowana.
Bardzo ¿ywymi grupami by³y grupy

m³odzie¿owe, zw³aszcza grupa œw.
Franciszka, grupy charyzmatyczne
i grupy Legionów Maryi.

 Zdjêcia z mojej pielgrzymki do Kibeho w 1986 r. – Figura Matki Bo¿ej, podium, pielgrzymi, jedna z póŸniejszych „widz¹cych”
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Szybko dowiedzia³em siê od tej
m³odzie¿y o objawieniach Matki
Bo¿ej w Kibeho. Byli oni pe³ni
entuzjazmu do wszelkich nabo¿eñ-
stw maryjnych organizowanych
w naszej parafii. Objawienia ma-
ryjne w tym czasie by³y dosyæ czêste,
dlatego postanowi³em pojechaæ tam
i na miejscu to zobaczyæ. Rozen-
tuzjazmowana m³odzie¿ modli³a siê
w wielkim skupieniu. Da³a œwia-
dectwo prawdziwie modl¹cych siê
ludzi. Nie zna³em jeszcze dobrze
jêzyka, ale ju¿ wtedy proszono
mnie o spowiedŸ. Po tym pierw-
szym doœwiadczeniu w Kibeho
pojecha³em na naukê jêzyka do
ojców bia³ych w Kigali. Tam bardzo
du¿o mówiono na temat objawieñ
Matki Bo¿ej w Kibeho. Mimo tego,
¿e objawienia te nie by³y jeszcze
zatwierdzone przez biskupa Butare,
to jednak on na spotkaniach z ksiê-
¿mi zachêca³ nas do asystowania
temu nowemu ruchowi religijne-
mu. Widaæ by³o, ¿e biskup z sym-
pati¹ patrzy na te wydarzenia. Dla-
tego chcia³ aby ksiê¿a towarzyszyli
m³odzie¿y i tam na miejscu udzielali
Sakramentów Œwiêtych.

Krótko tylko wspomnê, ¿e wszy-
stko rozpoczê³o siê 28 listopada 1981 r.
w szkole œredniej sióstr Benebikira
(Córki Maryi). Matka Bo¿a objawi³a
siê pobo¿nej, szesnastoletniej dziew-
czynie, Alphonsinie Mumureke, która
pochodzi³a z parafii Zaza. W czasie
obiadu, gdy Alphonsina us³ugiwa³a,
us³ysza³a skierowane do niej s³owa
i wywi¹za³ siê dialog:

– Dziecko moje.
– Pani – Kim jesteœ?
– Jestem Matk¹ S³owa.
– Co w religii jest najbli¿sze

twemu sercu?
– Kocham Boga i Jego Matkê,

która da³a nam Dzieciê, które nas
odkupi³o.

Alphonsina mia³a kierowaæ swe
orêdzie do konkretnych osób i zgro-
madzeñ. Alphonsina oœwiadczy³a, ¿e
Matka Bo¿a przyby³a do Rwandy,
aby przygotowaæ œwiat na przyjœcie
swego Syna. Zbli¿a siê koniec œwia-
ta. Nie jest on kar¹! Trzeba siê przy-
gotowaæ: cierpieæ z Jezusem, modliæ
siê i byæ aposto³ami.

„Dziecko Maryi nie rozstaje siê ze
swoim krzy¿em” –  to przes³anie Maryi
z Kibeho.

Dwukrotnie (15 sierpnia 1983 i 28
listopada 1983 r.) Alphonsine us³y-
sza³a wezwanie do nieustannej mo-
dlitwy za Koœció³, poniewa¿ w naj-
bli¿szym czasie czekaj¹ go powa¿ne
przykroœci.

„Wiara i brak wiary przyjd¹ nie-
postrze¿enie”. To jedno z tajem-
niczych zdañ, które Maryja powie-
dzia³a Alphonsine wiêcej ni¿ raz
w pocz¹tkach objawieñ, z proœb¹, by
je powtórzyæ ludziom.

G³ówn¹ cech¹ rozmów Alphonsiny
z Matk¹ Bo¿¹ jest delikatnoœæ, pro-
stota, wielka mi³oœæ i przyjaŸñ z Ma-
ryj¹. Zwraca³a siê do Maryi: Mubyeyi
(Mamo) i Disi we (Ukochana).

Ostatecznie Alphonsine wyjecha³a
z Rwandy i w 2003 r. zosta³a zakon-
nic¹, klarysk¹ kapucynk¹, w Abi-
d¿anie (Wybrze¿e Koœci S³oniowej).

Alphonsine, 15 sierpnia 1982 r.

Inn¹ widz¹c¹ jest Nathalia Muka-
mazimpaka, urodzona w s¹siedniej
parafii, pobo¿na, siedemnastoletnia
dziewczyna, nale¿¹ca do Legionów
Maryi.

12 stycznia 1982 zamiast iœæ do
refektarza, Nathalie uda³a siê do sy-
pialni, aby odmówiæ ró¿aniec, a do
niej spontanicznie do³¹czy³y inne
uczennice. W pewnym momencie
w oœlepiaj¹cym œwietle Nathalie us³y-
sza³a g³os: „Nathalie, moje dziecko,
módl siê bardzo, módl siê bar-
dzo, módl siê bardzo, b³agaj¹c za
œwiat, gdy¿ jest on w z³ym stanie!”

„Œwiat jest chory. Musimy mo-
dliæ siê za œwiat i ¿a³owaæ za grze-
chy”. ,,Œwiat pod¹¿a bardzo z³¹
drog¹; pope³nia siê wiele grzechów,
króluj¹ perfidia i rywalizacja, nie ma

zgody. [...] Œwiat zmierza do tego, by
zapaœæ siê w otch³añ, zlewa siê w jedno
obrzydliwe pañstwo; i jeœli nie bêdziecie
¿a³owaæ i nie przemienicie waszych serc,
wszyscy zapadniecie siê w otch³añ”. „ Na
œwiecie króluje egoizm, nienawiœæ,
nieczystoœæ i bezbo¿noœæ. Z tego powodu
nale¿y niezw³ocznie ¿a³owaæ, nie zat-
wardzaæ serca, wyrzec siê grzechu i prak-
tykowaæ Bo¿e Przykazania.”

Nathalie 15 sierpnia 1982 r.

Nathalie cechowa³a pokora, goto-
woœæ pe³nienia woli Bo¿ej, mi³oœæ,
modlitwa. Matka Bo¿a mówi³a do
niej o chrzeœcijañskim sensie cier-

Od lewej: kard. Ivan Dias, Nathalie i bp Au-
gustin Misago. Kibeho,  28 listopada 2007 r.

pienia: „Poprzez cierpienie ratuje siê
siebie i innych ludzi, poniewa¿ w cier-
pieniu daje siê dowód prawdziwej
mi³oœci.” „Gdy dziecko siê zgubi, to
bardziej rodzice czuj¹ niepokój.”
„ObudŸcie siê!”

Dziœ Nathalia ¿yje obok sanktu-
arium w Kibeho, którym siê opie-
kuje. Poœwiêca siê modlitwom
i umartwieniom w intencji piel-
grzymów i w ekspiacji za œwiat.

�
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Maria Claire pokazuje pielgrzymom
ró¿aniec tradycyjny i Ró¿aniec do Siedmiu
Boleœci, 31 maja 1982 r.

Trzecia wizjonerka Maria Claire
Mukangango – dwudziestoletnia,
spontaniczna, niesforna, by³a w tej
samej klasie co Nathalie. Po 1983 r.
otrzyma³a dyplom nauczycielki
i podjê³a pracê. By³a przeciwniczk¹
objawieñ, a Alfonsinê uwa¿a³a za
chor¹ psychicznie.

Od 2 marca 1982 r. – do 15 wrze-
œnia 1982 r. mia³a objawienia Matki
Bo¿ej. Us³ysza³a m.in.: „Trzeba
rozwa¿aæ Mêkê Pañsk¹ i g³êboki ból
Matki. Trzeba odmawiaæ ró¿aniec
i koronkê do Siedmiu Boleœci NMP,
aby otrzymaæ ³askê ¿alu za grzechy”.
„¯a³uj za grzechy”.

15 sierpnia 1982 r. Marie Claire,
w czasie objawienia, siedem razy
wpad³a w cierniste krzaki. Otrzyma³a
przes³anie do ca³ego œwiata: „Œwiat
jest chory, musicie siê umartwiaæ,
¿eby pomóc Jezusowi w zbawieniu
œwiata”.

Marie Claire wysz³a za m¹¿ w 1987 r.
Ma³¿eñstwo nie doczeka³o siê dzieci.
W czasie masakr 1994 r. wizjonerka
zosta³a wraz z mê¿em brutalnie za-
mordowana.

Matka Bo¿a p³acz¹c zapowiedzia³a
widz¹cym tak¿e to, co bêdzie dzia-
³o siê w Rwandzie. Dziewczêta
widzia³y morduj¹cych siê wzajemnie
ludzi, porzucone, zmasakrowane
cia³a ludzkie.

Matka Bo¿a prosi³a widz¹cych,
aby du¿o modlili siê za œwiat, nauczyli
innych jak siê modliæ i modlili siê za-
miast tych, którzy siê nie modl¹. Pro-
si³a o modlitwê z wiêksz¹ gorliwoœci¹
i szczerze.

Podczas ostatniego objawienia,
28 listopada 1989 roku Matka Bo¿a
skierowa³a swe przes³anie do polity-
ków rz¹dz¹cych œwiatem: Mówiê do
was, którzy posiadacie w³adzê, a którzy
reprezentujecie naród: ratujcie ludzi, a nie
b¹dŸcie ich oprawcami. Nie okradajcie
ich, dzielcie siê z innymi. Uwa¿ajcie, aby
nie tyranizowaæ tych, którzy chc¹ wytkn¹æ
wam b³êdy. Mówiê to do was, powtarzam
wam: nie wolno nic z³ego czyniæ tym,
którzy kochaj¹ bliŸnich, staj¹ w ich
obronie, walcz¹ o poszanowanie dla
ich ¿ycia i dla prawdy, s¹ dobrzy i walcz¹
o to, aby Bóg by³ kochany i czczony.

Rok 1988 Jan Pawe³ II ustana-
wia rokiem Maryi. Z jednej strony
w Rwandzie organizuje siê procesje
maryjne, odnawia siê kapliczki ma-
ryjne. Z drugiej strony jest to czas,
kiedy protestanci niszcz¹ te symbole
przy naszym koœcio³ach. Kiedy Ma-

rie Claire mówi o trudnym czasie
w Rwandzie, kiedy Natalia mówi
o ukazanych jej przez Maryjê pomor-
dowanych ludziach, w tej atmosferze
walki protestantów z Koœcio³em ka-
tolickim wszyscy mówiliœmy o woj-
nie religijnej. Nikt nie przypuszcza³
jeszcze wtedy, ¿e na pó³nocy w Ugan-
dzie przygotowuje siê konflikt etni-
czny. Dopiero w ostatnich miesi¹cach
1989 roku prezydent Juvénali Haby-
arimana nam to uzmys³owi³ w prze-
mówieniu w Butare. Na tym spotkaniu
by³ równie¿ prezydent Ugandy Joeli
Museveni. Zapewnia³ on prezydenta

i Rwandczyków o swojej sympatii,
a te plotki uzna³ za obel¿ywe.

M³odzie¿ w Rugango i ich odno-
wa religijna, a zw³aszcza pragnienie
odmawiania ró¿añca na wszystkich
spotkaniach by³y przekonywuj¹cym
dowodem za prawdziwoœci¹ tych

Obecna figura w sanktuarium Matki Bo¿ej z Kibeho zosta³a wykonana ju¿ po zat-
wierdzeniu objawieñ i poœwiêcona 28 listopada 2003 r. Wed³ug opisu wizjonerek Matka
Bo¿a ukazywa³a siê jako Kobieta niezwyk³ej piêknoœci, a karnacja jej skóry nie by³a ani
bia³a, ani czarna ani mulatki, by³a czymœ poœrodku
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wydarzeñ w Kibeho. Koœció³ bada³
te objawienia prosz¹c o cierpliwoœæ.
Nie mo¿na by³o zbyt pochopnie po-
dejmowaæ decyzji w tak trudnej, a za-
razem wa¿nej sprawie. Ze wzglêdu na
¿yczliwoœæ biskupów rwandyjskich
w 1992 r. zosta³o wydane pozwole-
nie na wybudowanie kaplicy obok
miejsca objawieñ. Do tego jednak
nie dosz³o z powodu tragicznej his-
torii 1993 r. Tak wiêc miejscem mo-
dlitwy pozosta³y budynki szkolne
i wybudowane przy nich podium.

Na oficjalne zatwierdzenie ob-
jawieñ trzeba by³o czekaæ do 29 czer-
wca 2001. Dwa lata póŸniej Stolica
Apostolska potwierdza objawienia.
Koœció³ uzna³, ¿e Dziewica Maryja ob-
jawi³a siê w Kibeho w dniu 28.11.1981 r.
i w ci¹gu nastêpnych miesiêcy – do
koñca 1983 r. Tylko trzy wizjonerki,
tj. Alphonsine, Nathalie i Marie
Claire zosta³y uznane za autentyczne,
a kolejne osoby „widz¹ce” i nastêpne
objawienia po roku 1983, nie wnio-
s³y niczego nowego do pos³ania Ki-
beho.

Dodam jeszcze, ¿e Matka Bo¿a
prosi³a, aby zw³aszcza m³odzi, którzy
tak chêtnie przyjmowali chrzest, t¹
swoja gorliwoœæ utrzymywali przez
ca³e ¿ycie, wiernie odmawiaj¹c mod-
litwy, zw³aszcza ró¿aniec. Trzeba
stwierdziæ, ¿e lata 80 – te w Koœciele
rwandyjskim by³y bardzo ¿yzne
w chrzty. Modne by³o byæ chrzeœ-
cijaninem wszyscy wiêc, zw³aszcza
w szkole podstawowej, zg³aszali siê
do katechumenatu aby byæ ochrz-
czeni. Nie zawsze ³¹czy³o siê to
z wewnêtrznym przyjêciem nauki
ewangelicznej. Dla wielu powodem
mog³o byæ nawet posiadanie dru-
giego imienia (chrzcielnego). Nie s¹
to powody wystarczaj¹ce, ale Koœció³
wykorzystuj¹c t¹ ich chêæ chcia³ na
tym budowaæ mocny Koœció³. Ale do
tego trzeba by³o du¿o czasu. Gwa³-
towne i tragiczne wydarzenia, które
nast¹pi³y wkrótce, pokaza³y jak s³aby
jeszcze by³ to Koœció³. – LUDO-
BÓJSTWO.

Dlatego dziœ trzeba dziêkowaæ
Bogu i Maryi, ¿e Rwanda nie kojarzy

Znak krzy¿a:
1. Modlitwa wstêpna:

Bo¿e mój, ofiarujê Ci ten Ró¿aniec do Siedmiu
 Boleœci na Œwiêt¹ Chwa³ê Twoj¹ i na uczczenie
Twojej Œwiêtej Matki, rozwa¿aj¹c i dziel¹c z Ni¹
jej Boleœæ. B³agam Ciê, udziel mi ¿alu za grzechy,
które pope³ni³em, pomó¿ mi byæ mi³ym i pokor-
nym, jak powinienem, bym móg³ otrzymaæ wszyst-
kie odpusty, które on posiada.

2. Akt ¿alu za grzechy:
Panie, ¿a³ujê za wszystkie grzechy, które pope³-
ni³em przeciw Tobie, poniewa¿ wprowadzaj¹
mnie one w niezgodê z Tob¹ i oddzielaj¹ mnie od
Ciebie, który utrzymujesz mnie przy ¿yciu i który
ci¹gle przychodzisz mi z pomoc¹; ¿a³ujê za nie,
poniewa¿ to one spowodowa³y zabicie Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, którego mi³ujesz. Ojcze
zbaw mnie od nich, nie chcê ich powtarzaæ, chcê
do Ciebie nale¿eæ. Amen.

3. Zdrowaœ Maryjo (3x)
4. Matko Mi³oœciwa, przypominaj mi ka¿dego

dnia o Mêce Jezusa

Cierpienia Jezusa zbawi³y œwiat,
a Maryja w tym cierpieniu wspó³ucze-
stniczy³a. Jej cierpienie ma moc po-
œredniczki zbawienia i Ona zaprasza
nas do wspó³uczestnictwa w cierpie-
niach, które nas spotykaj¹, abyœmy
przez ni¹ ofiarowali Bogu nasze cier-
pienia i w ten sposób naszymi cierpie-

5. Siedem Boleœci:
1. Starzec Symeon mówi Maryi, ¿e miecz boleœci

przeszyje jej serce
2. Ucieczka Jezusa do Egiptu
3. Boleœæ Serca Maryi w czasie zaginiêcia Jezusa
4. Dziewica Maryja spotyka Jezusa nios¹cego

Krzy¿
5. Dziewica Maryja przy Krzy¿u Jezusa
6. Dziewica Maryja otrzymuje Cia³o Jezusa

w swoje rêce
7. Dziewica Maryja sk³ada Cia³o Jezusa do grobu.

Po ka¿dej Boleœci mówimy: Ojcze nasz (1x); Zdro-
waœ Maryjo (7x); Matko mi³oœciwa, przypominaj
mi ka¿dego dnia o Mêce Jezusa.

6. Modlitwa na zakoñczenie:
7. Królowo Mêczenników, Twoja dusza zosta³a doœ-

wiadczona w oceanie Boleœci, b³agam Ciê, racz
udzieliæ mi i wszystkim grzesznikom doskona³ego ¿alu.

8. Serce Dziewicy Maryi niezmiernie Boleœciwe i Nie-
pokalane, módl siê za nami, którzy siê do Ciebie
uciekamy (3x).

Ró¿aniec do Siedmiu Boleœci Dziewicy Maryi

niami dope³niali udrêk krzy¿a Chry-
stusowego. Cierpienie, które nas do-
tyka, ofiarowane Bogu ma moc zbaw-
cz¹. W przeciwnym wypadku nasze
cierpienia prze¿ywamy tylko na nasze
ludzkie konto. Dlatego Maryja wzy-
wa, abyœmy cierpienia prze¿ywali z Ni¹
i z jej Synem. Widz¹cy doœwiadczali

cierpieñ Chrystusa w Drodze Krzy¿o-
wej, zw³aszcza Jego upadków, st¹d te
d³ugie dialogi przerywane s¹ ich wy-
czerpuj¹cymi upadkami.

cdn
fot. Autora. Fotografie widz¹cych pocho-

dz¹ z ksi¹¿ki ks. A. Jakackiego SAC, Kibeho Dla-
czego p³aczesz Maryjo?, wyd. ,,Apostolicum”, 2013.

siê tylko z ludobójstwem ale równie¿
z objawieniami, które s¹ tam jedy-
nymi w Afryce. Czas ludobójstwa
pokaza³, ¿e by³y przypadki okrucieñ-
stwa, ale by³y te¿ przypadki odda-
wania ¿ycia za bliŸnich z innego ple-
mienia. Z³o jest jednak bardziej krzy-
kliwe, a o dobru, które mia³o miejsce
w czasie tej tragicznej historii jeszcze
nie przyszed³ czas by o tym pisaæ.

Dziœ mo¿emy porównywaæ pos³a-
nia maryjne z ró¿nych miejsc obja-
wieñ. Za ka¿dym razem Maryja wzy-
wa nas do odnowy naszej wiary i do
powrotu do pierwotnej gorliwoœci.
Coœ jednak szczególnego jest w tych
objawieniach z Kibeho – jest to
wezwanie do odmawiania koronki do
Siedmiu Boleœci Maryi. Mówi¹c wiêc
na temat Kibeho czujê siê zobowi¹-
zany przypomnieæ sposób odmawia-
nia tej koronki, w której ³¹czymy siê
w naszych cierpieniach z cierpienia-
mi Maryi. Jest to sposób zredago-
wany przez Nathalie Mukamazim-
paka, jedn¹ z widz¹cych.
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(30)

ZBIÓR MSZY ŒWIÊTYCH
O NAJŒWIÊTSZEJ
MARYI PANNIE

wuroczystoœæ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej,
15 sierpnia 1986 r., ukaza³ siê w Rzymie Zbiór

Mszy o Najœwiêtszej Maryi Pannie, stanowi¹cy osobn¹
ksiêgê liturgiczn¹, zawieraj¹c¹ formularze 46 Mszy
œwiêtych maryjnych. W wydaniu polskim (Pallotti-
num, Poznañ 1998) ksiêgê uzupe³niono jeszcze dwo-
ma formularzami mszalnymi: o Najœwiêtszej Maryi
Pannie, Królowej Polski i o Najœwiêtszej Maryi Pan-
nie Czêstochowskiej. Jak czytamy we Wprowa-
dzeniu teologicznym i pastoralnym do tej¿e ksiêgi
liturgicznej, „Zbiór Mszy o Najœwiêtszej Maryi Pan-
nie, zatwierdzony przez Jana Paw³a II i og³oszony
przez Kongregacjê Kultu Bo¿ego, zmierza g³ównie
do tego, aby w kulcie oddawanym Maryi Dzie-
wicy mieæ na wzglêdzie te obchody, które odzna-
czaj¹ siê nauk¹, wyró¿niaj¹ siê bogat¹ treœci¹ i w spo-
sób w³aœciwy przywodz¹ na pamiêæ wydarzenia
zbawcze, dokonane przez Pana Boga w Najœwiê-
tszej Dziewicy ze wzglêdu na tajemnicê Chrystusa
i Koœcio³a” (nr 19). Znajdujemy te¿ we Wprowa-
dzeniu informacjê, ¿e zbiór „sk³ada siê w du¿ej
czêœci z formularzy Mszy o Najœwiêtszej Maryi Pan-
nie, które istniej¹ w msza³ach w³asnych Koœcio³ów
partykularnych, Instytutów zakonnych i w samym
Mszale rzymskim” i przeznaczony jest przede
wszystkim dla sanktuariów maryjnych, gdzie czêsto
odprawia siê Msze o Najœwiêtszej Maryi Pannie
[...] i dla wspólnot koœcielnych, które pragn¹ od-
prawiaæ Mszê o Najœwiêtszej Maryi Pannie w so-
boty Okresu Zwyk³ego” (nr 20–21). Wszystko zaœ
po to, aby „pielêgnowano autentyczn¹ pobo¿noœæ

wzglêdem Matki Pana i aby tê pobo¿noœæ przenika³
prawdziwy duch liturgii” (nr 29).

Zauwa¿my, ¿e formularz nr 32, zatytu³owany
„Najœwiêtsza Maryja Panna Matk¹ i Mistrzyni¹
¿ucia duchowego” zosta³ wziêty, z drobnymi zmia-
nami, z msza³u w³asnego Zakonu Karmelitów Bo-
sych, o czym sk¹din¹d informuje w zbiorze wstêp
do tego¿ formularza (s. 140). Równoczeœnie ze zbio-

rem ukaza³ siê te¿ Lekcjonarz do Mszy o Najœwiêtszej
Maryi Pannie (Pallottinum, Poznañ 1998), „stanowi¹cy
obszerny i urozmaicony corpus, który powsta³ w ci¹-
gu wieków dziêki staraniu wspólnot koœcielnych
staro¿ytnych i nowych” (Wprowadzenie, nr 2).

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Intencja szczegó³owa:
Za zmar³ych z naszych rodzin i parafii.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Intencja szczegó³owa:
W intencji nienarodzonych dzieci, których ¿ycie jest zagro¿one.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Intencja szczegó³owa:
By ka¿dy wierny mia³ odwagê byæ misjonarzem w swo-

im œrodowisku.

Intencje
¯ywego Ró¿añca –

– listopad

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

Intencja papieska:
Módlmy siê, aby osoby cierpi¹ce na depresjê znajdowa³y

u wszystkich wsparcie i œwiat³o, otwieraj¹ce na ¿ycie.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Intencja szczegó³owa:

Za zmar³ych ojców i braci, którzy pos³ugiwali w tej
œwi¹tyni.
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L I S T O PA D  2021
Pn.

Wt.

Cz.

Pt.
So.
Wt.

Œr.

Cz.
Pt.

Nd.

Pn.

Œr.

So.

Nd.

Pn.

Œr.

So.

Nd.
Wt.

1.

2.

4.

5.
6.
9.

10.

11.
12.

14.

15.

17.

20.

21.

22.

24.

27.

28.
30.

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 grudniowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH

(uroczystoœæ).
Wspomnienie Wszyst-
kich Zmar³ych. (Dzieñ
Zaduszny).
Œw. Karola Boromeusza, bpa.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Rocznica Poœwiêcenia Ba-
zyliki Laterañskiej. (œwiêto).
W r. † 1985 o. Bogus³aw od
Mi³osierdzia Bo¿ego (WoŸ-
nicki), prze³o¿ony w Prze-
myœlu od r. 1957 do 1969).
Œw. Leona Wielkiego, pa-
pie¿a i dra Koœcio³a.
Œw. Marcina z Tours, bpa.
Œw. Jozafata, bpa i mê-
czennika.
NIEDZIELA. Dzieñ Soli-
darnoœci z Koœcio³em Prze-
œladowanym.
Wszystkich Œwiêtych Za-
konu Karmelitañskego.
(œwiêto).
W r. 1907 † œw. Rafa³ Ka-
linowski.
Œw. El¿biety Wêgierskiej,
zakonnicy.
Œw. Rafa³a Kalinowskiego,
prezbitera.
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓ-
LA WSZECHŒWIATA.
Œw. Cecylii, dziew. i mêcz.
patronki muzyki koœcielnej.
Œwiêtych mêczenników
Andrzeja Dung-Lac, prez-
bitera i Towarzyszy.
W r. 2008 † o. Ambro¿y od
Najœw. S. Jezusa (Stok³osa).
I NIEDZIELA ADWENTU.
Œw. Andrzeja, aposto³a.

WYPOMINKI
w naszym koœciele:
NIEDZIELE o 16:30

W DNI  POWSZEDNIE

o 17:30.

Wieczne odpoczywanie
racz Im daæ Panie

a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj Im œwieci.

Niech odpoczywaj¹
w pokoju wiecznym.

Amen.

†

Figura Chrystua Króla
w Œwiebodzinie

O JCOWIE :
KAROL MORAWSKI OCD (4 bm.)

ANDRZEJ RUSZA£A OCD (30 bm.)

ANDRZEJ CEKIERA OCD
ORAZ

ANDRZEJ GUT OCD
OD 25 LAT BÊD¥CY Z ,,NA KARMEL”

niech dobroæ Bo¿a otacza Solenizantów ³askami

do pe³nienia pos³ugi kap³añskiej

     Wspóbracia, Parafianie i Wierni naszego koœcio³a
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(43)

RADOCZA

P

�

rzez Radoczê – po³o¿on¹ w do-
linie rzeki Skawy nieopodal Wa-

dowic w Ma³opolsce – najprawdo-
podobniej prowadzi³a w pierw-
szych wiekach po Chrystusie jed-
na z odnóg rzymskiego szlaku ku-
pieckiego, ³¹cz¹cego dawne te-
reny Imperium z ziemiami nadba³-
tyckimi. Jeden z odcinków pro-
wadzi³ z Orawy przez prze³êcz
Spytkowick¹ i nastêpnie dolin¹
Skawy na ca³ej jej d³ugoœci. Wy-
niki badañ archeologicznych do-
wodz¹, i¿ te tereny – w tym i Ra-
docza – by³y miejscem osadni-
czym zasiedlonym w zasadzie od
póŸnej epoki kamienia, a¿ po cza-
sy wspó³czesne. W drewnianym
koœció³ku króluje Matka Bo¿a £as-
kawa, w znaku szkaplerza œwiê-
tego ³askami obdarowuj¹ca przy-
bywaj¹cych z wiar¹ i prosz¹cych
pokornie z moc¹.

KO Œ C I O £Y

Pierwsza pisemna wzmianka
o Radoczy, z³o¿onej pod koniec
XIII wieku, pochodzi z roku 1326,
kiedy by³a ona w³asnoœci¹ Ra-
dosza Radwanity (herbu Rad-
wan) – od którego te¿
wziê³a sw¹ nazwê.

Wieœ, któr¹ zamie-
szkiwa³o podówczas
210 osób znajdowa³a
siê w granicach ksiê-
stwa oœwiêcimskiego
i zatorskiego.

Pierwsza wzmian-
ka o parafii Rado-
cza – pod wezwa-
niem œw. Klemensa
– pochodzi z roku
1350. Pierwszym zna-
nym z imienia pro-
boszczem tej¿e para-
fii by³ Sulco (XIV w.).
Kroniki wspomi-
naj¹, ¿e ok. 1430 ro-
ku oddzia³y husy-
tów zniszczy³y tutej-
sz¹ drewnian¹ œwi¹-

tyniê. W roku 1535 ukoñczono bu-
dowê nowego – równie¿ drewnia-
nego – koœcio³a, o konstrukcji zrê-
bowej z wie¿¹ na s³up, istniej¹cego
do dzisiaj – po kilkunastu ró¿nych
remontach i przebudowach.

W latach 1568–1598 za spraw¹
w³aœciciela Radoczy Jerzego Aj-
chingera, koœció³ zosta³ zamienio-
ny na zbór kalwiñski i dopiero
w 1624 roku bp krakowski Miko³aj
Oborski ponownie konsekruje
œwi¹tyniê katolick¹. W okresie
rozbiorowym w latach 1770–1804
koœció³ przeszed³ gruntown¹ restau-
racjê z polecenia i pomoc¹ finan-
sow¹ Justyny ¯arnowieckiej, w³aœ-
cicielki ziemskiej Radoczy.

W latach 1865–1870 wykonano
o³tarz g³ówny, w którym umiesz-
czono obraz Przemienienia Pañ-
skiego malowany wed³ug Rafaela
Santi, a za nim umieszczony zo-
sta³ wizerunek Matki Bo¿ej £aska-
wej, Szkaplerznej Pani Radockiej.
W roku 1882 rzeŸbiarz Jêdrzej
Sikora wykona³ dla koœcio³a now¹
ambonê. W tym samym roku spro-
wadzono z Rzymu relikwie pa-
pie¿y mêczenników: œw. Feliksa
i œw. Klemensa (patrona œwi¹tyni).
W 1884 r. zakupiono do koœcio³a

– do bocznego o³tarza – obraz Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz
œw. Józefa, a rok póŸniej poœwiê-
cona zosta³a Droga Krzy¿owa
przez o. Czes³awa Guñkê z klasz-
toru oo. Reformatów z Kêt.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

Nieznane s¹ pocz¹tki historii wi-
zerunku Matki Bo¿ej w Radoczy.
Prawdopodobnie powsta³ on gdzieœ
na pocz¹tku XVIII wieku. W ak-
tach wizytacji biskupiej z 1728 ro-
ku zanotowano, ¿e obraz ju¿ by³
i to odziany w srebrn¹ sukienkê
i koronê oraz, ¿e przy obrazie za-
wieszone by³y wota dziêkczynno-
-przeb³agalne. Najwiêcej jednak
wotów pochodzi z pocz¹tku XIX
wieku, a wiêc kult siê nieustannie
rozwija³.

Obraz olejny malowany na de-
sce jod³owej wysoki na 172 cm i sze-
roki na 104 cm – a wiêc w ksz-
ta³cie prostok¹ta stoj¹cego – zam-
kniêty jest ³ukiem wklês³o-wy-
puk³ym z uskokami, oprawiony
w ramy drewniane, profilowane
z³ocone. Matka Bo¿a ukazana jest
w pó³postaci z Dzieci¹tkiem Je-
zus na lewym rêku, z jab³kiem
w prawej d³oni (przys³oniêtym
sukienk¹), z g³ow¹ delikatnie prze-
chylon¹ na lewe ramiê i wzro-
kiem skierowanym na widza (piel-
grzyma oranta, tj. modl¹cego siê).
Twarz Maryi o delikatnych rysach

Radocza – koœció³ parafialny œw. Klemensa
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Najœwiêtsza Maryjo, w chwale swojej jesteœ wynie-
siona ponad wszystkie chóry anielskie, a Twa dos-
kona³oœæ przewy¿sza œwiêtoœæ wszystkich anio³ów,
œwiêtych i b³ogos³awionych w niebie. Przez Tw¹
godnoœæ macierzyñsk¹ jesteœ pe³n¹ potêgi Królow¹
nieba i ziemi, a jako Matka Zbawiciela jesteœ tak¿e
nasz¹ Matk¹, Poœredniczk¹ i Opiekunk¹. Troszczysz
siê o nas w ka¿dej chwili ¿ycia naszego, ochraniasz
przed atakami z³ego i wspierasz w walce. Spra-

wiedliwym wypraszasz si³ê i ³askê wytrwania,
a b³¹dz¹cych wprowadzasz na drogê pokuty. Jesteœ
Matk¹ mi³osierdzia dla dusz czyœæcowych i Ucie-
czk¹ grzeszników, Uzdrowieniem chorych i Pocie-
szycielk¹ strapionych, Przyczyn¹ naszej radoœci i nasz¹
Bram¹ do nieba. Rozpal w naszych sercach tê praw-
dziw¹ mi³oœæ ku Tobie i Synowi Twemu, niech
stanie siê ona dla nas pobudk¹ do dobrego i drogow-
skazem na drodze zbawienia. Amen.

z drobnymi ustami, d³ugim nosem
i zarumienionymi policzkami. Dzie-
ci¹tko ukazane jest w pozycji sie-

dz¹cej, zwrócone trzy czwarte w pra-
wo, praw¹ r¹czk¹ czyni gest b³o-
gos³awieñstwa, lew¹ zaœ opiera na
ksiêdze Prawa. Lico Dzieci¹tka owal-
ne, pe³ne z d³ugim noskiem i pó³-
kolistymi ³ukami brwiowymi, po-
liczki silnie zarumienione. Karna-
cje twarzy blade. Na postacie Matki
i Dzieciêcia na³o¿one s¹ metalo-
we, z³ocone i srebrzone sukienki,
dekorowane w motywy floralne
(kwieciste), a tak¿e korony w ty-
pie zamkniêtym ze szlifowanymi
kamieniami ró¿nokolorowymi.
Pod praw¹ d³oni¹ Maryi i pod le-
w¹ d³oni¹ Jezusa szkaplerz poz-
³acany z t³oczonymi monogramami
MARYA oraz IHS. Ca³oœæ przed-
stawiona jest na ciemnym tle, w któ-
rym wyró¿niaj¹ siê promieniste,
z³ocone nimby wokó³ g³ów Ma-
ryi i Jezusa. Obraz umieszczony
jest na niebieskim tle, obwiedzio-
nym wi¹zkami metalowych, z³o-

Radocza – wnêtrze koœcio³a

£askawa i Szkaplerzna MB z Radoczy

conych promieni oraz wisz¹cych
wotów.

Obraz Matki Boskiej z Dzie-
ci¹tkiem w koœciele w Radoczy jest
najprawdopodobniej jedn¹ z wie-
lu kopii gotyckiego wizerunku Ma-
tki Bo¿ej Opolskiej, który pocho-
dzi z Piekar Œl¹skich – a obecnie
znajduje siê w bazylice katedral-
nej Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-
tego w Opolu. Orygina³ ukazuje
Maryjê w typie Hodegetrii w³os-
ko-bizantyñskiej. Oba wizerunki
przedstawiaj¹ podobny uk³ad kom-
pozycji, u³o¿enia postaci, gestów
i drapowania szat. Maryja ma na-
³o¿ony ciemno-szmaragdowy ma-
forion z w¹sk¹, z³ot¹ lamówk¹,
spod którego wystaje nad czo³o r¹-

bek bia³ej tkaniny. Najbardziej jed-
nak interesuj¹cym elementem obu
dzie³ jest trzymane w d³oni przez
Matkê Bo¿¹ jab³ko. Owoc ten po-
jawia siê równie¿ na innych wize-
runkach maryjnych w Polsce w tym

w karmelitañskich œwi¹tyniach: w Kra-
kowie na Piasku oraz w Woli Gu³o-
wskiej na LubelszczyŸnie.

Jab³ko jest z³o¿onym symbolem
nawi¹zuj¹cym so wielu aspektów:
wiecznoœci, ca³oœci, Ziemi, nieœ-
miertelnoœci, wiosny, pocz¹tku, m¹-
droœci, wiedzy, wtajemniczenia,
obecnoœci boskiej, odkupienia, w³a-
dzy królewskiej oraz mi³oœci, ale
te¿ i grzechu, œmierci, koñca,
pokusy, czy niebezpieczeñstwa.
W Biblii, w historii kuszenia Ewy
przez wê¿a (Rdz 3,1–6) mowa jest
o „owocu z drzewa”, ale póŸniej-
sza tradycja przypisa³a rolê zaka-
zanego i skosztowanego na zgubê
przez pierwszych rodziców owo-
cu – jab³ku, jako symbolowi grze-

chu. W symbolice chrzeœcijañskiej
jab³ko w rêku Chrystusa jest atry-
butem odkupienia grzechu pier-
worodnego i podobnie w rêku
Maryi jest oznaczeniem Jej pre-
figuracji, jako nowej Ewy.
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

I

Chrzeœci jañska
nadzieja. . .

U W A G A !
ZMIENILIŒMY

ADRES STRONY

INTERNETOWEJ:

www.przemysl.karmel.pl

FURTA  CZYNNA :
oprócz SOBÓT,

NIEDZIEL i ŒWI¥T
od poniedzia³ku do czwartku

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

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

Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a pw.
œw. Teresy od Jezusa w Przemyœlu. Redakcja:
o. Krzysztof Górski OCD, o. Andrzej Cekiera
OCD, Alicja Kalinowska OCDS, Anna

Potocka POAK; Czes³aw Sza³yga (DTP)
Adres e-mail: krzysztof.gorski.ocd@gmail.com
Adres pocztowy redakcji: Karmelici Bosi, ul. Kar-

melicka 1; 37-700 Przemyœl, tel. (16) 678 60 14.
Redakcja nie wyp³aca honorariów, nie zwraca materia³ów

nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do ich skracania
oraz opracowania tekstów przyjêtych do druku.

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

 dê przygotowaæ wam
miejsce… powiedzia³ Je-

zus.
To nie jedyne miejsce

w Piœmie Œwiêtym, w któ-
rym Bóg zapewnia cz³o-
wieka o swojej trosce o je-
go losy, gdy nast¹pi ko-
niec jego przebywania na
Ziemi.

W Starym Testamen-
cie Bóg na pytanie Moj-
¿esza o imiê, otrzymuje
w odpowiedzi: Jestem,
który Jestem. I na to imiê
powo³uje siê Jezus: Ja
JESTEM. Nie doœæ na
tym, na innym miejscu tej
œwiêtej ksiêgi, czytamy:
Bóg Moj¿esza, Izaaka i Ja-

kuba. Bóg jest Bogiem ¿ywych a nie umar³ych. Zatem,
ci którzy opuœcili ten œwiat zamieszkuj¹ inny, s¹
na podobieñstwo anio³ów. Podczas przemienienia
na górze Tabor towarzyszyli Jezusowi Moj¿esza i Eliasz,
wielcy prorocy Starego Testamentu, prowadz¹c z Nim
rozmowê.

Zatem œwiat ziemski i niebiañski s¹ na równi
rzeczywistoœci¹, jeden namacaln¹, poddaj¹c¹ siê
fizycznym doœwiadczeniom – ten drugi, doœwiad-

czeniom duchowym.
Bóg troszczy siê o cz³o-

wieka od jego poczêcia
po wiecznoœæ. O tym do-
wiadujemy siê z kolei
z innego fragmentu Pis-
ma Œwiêtego: utka³em ciê
w ³onie matki. Wyszliœ-
my z r¹k Ojca, aby daæ
o Nim œwiadectwo na-
szym ¿yciem.

Niech wiêc listopa-
dowe zadumanie nad
losem cz³owieczym i na-
sze odwiedziny grobów
a tak¿e wypominkowe
modlitwy za drogich
zmar³ych by³y przeœ-
wietlone t¹ chrzeœcijañ-
sk¹ nadziej¹: Idê przy-
gotowaæ wam miejsce…

POLSKIE CMENTARZE – W WILNIE I WE LWOWIE
Warto pamiêtaæ o tych miejscach, gdzie znaj-

duj¹ siê prochy Polaków…i jeœli tylko nadarzy siê
taka sposobnoœæ odwiedziæ, by oddaæ ho³d…

Brama wejœciowa na cmentarz Na Rossie w Wilnie
Nagrobek Marii Konopnickiej na cmentarzu £ycza-

kowskim we Lwowie
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Msza œwiêta z okazji 75. lat
od odzyskania koœcio³a w 1946 r.

fot. Robert M³ynarski


