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REKOLEKCJE ADWENTOWE

w tym roku prze¿yjemy

w dniach od 12 do 14 grudnia.

Bêdzie to jednoczeœnie przygotowanie do uroczystoœci

œw. Jana od Krzy¿a.

Homilie wyg³osi o. Andrzej Rusza³a.
Serdecznie zapraszamy!!!

Zapraszamy
na zakoñczenie „Roku œw. Józefa”

8 grudnia godz. 18.00

Po Mszy œw. opiece œw. Józefa powierz¹ siê
poszczególne stany naszej parafii:

Ma³¿onkowie i rodziny, starsi, chorzy,
wspólnoty parafialne, osoby konsekrowane.

dyby chcieæ dos³ownie przet³umaczyæ s³owo
ADWENT, trzeba by by³o odnieœæ siê do s³ów
Ewangelii wg œw. £ukasza: „Czuwajcie i módl-
cie siê w ka¿dym czasie”. Adwent nie jest bier-

nym czekaniem, jest dynamicznym patrzeniem, s³u-
chanie, modlitw¹. Nie wystarczy
powiedzieæ czuwaæ oznacza nie
spaæ. To zdecydowanie za ma³o.
By³oby równie¿ bardzo niepoko-
j¹ce, gdybyœmy w pewnym mo-
mencie doszli do wniosku, ¿e na-
sza wiara jest ju¿ wystarczaj¹ca,
nasza modlitwa jest ju¿ wystar-
czaj¹ca. Nie ma takiego poziomu
wiary, w której byœmy nie odkry-
wali czegoœ wiêcej i pragnêli czegoœ wiêcej.

Œwiêty £ukasz mówi: „czuwajcie i módlcie siê”. To
idzie w parze, nie mo¿e istnieæ osobno. Dlatego, ¿e
gdybyœmy czuwali bez modlitwy, szybko skupili-
byœmy siê na sobie. A na modlitwie tak naprawdê
patrzymy na Boga, nie na siebie. A gdy patrzymy na
Boga, zaczynamy widzieæ w odpowiedni sposób, z do-
brej perspektywy wszystko co dzieje siê dzisiaj. Gdy

patrzymy na „Pana przychodz¹cego z przysz³oœci”,
zaczynamy w odpowiednim œwietle odczytywaæ nasz¹
codziennoœæ.

Jednym z najwa¿niejszych znaków Adwentu jest
œwiat³o. Dlatego w naszej œwi¹tyni pojawi siê adwen-

towy wieniec – z czterema œwie-
cami zapalanymi kolejno w ko-
lejnych tygodniach, by osi¹gn¹æ
pe³niê œwiat³a na progu Bo¿e-
go Narodzenia. Przy o³tarzu za-
p³onie te¿ œwieca roratnia – znak
Maryi, która ju¿ w sobie (w swo-
im ³onie) nosi wcielone S³owo,
dla innych jeszcze niewidoczne.
W czasie rorat bêdziemy trzymaæ

w rêku œwiat³o, by rozœwietliæ ciemnoœci, w jakiej
pogr¹¿ona bêdzie nasza œwi¹tynia. Adwent to czas
odkrycia na nowo, ¿e bez Boga nasze ¿ycie równie¿
mo¿e byæ mroczne. Dlatego zapraszamy Ciê do
wspólnego trwania, dynamicznego, œwiadomego, pe³-
nego wiary.

   o. Krzysztof Górski
 proboszcz



Nr 12 (2021)Str. 2 N A  K A R M E L

Papie¿ Benedykt XVI zwra-
ca³ uwagê, ¿e liturgia tych dni
prowadzi ku ostatniemu wo³aniu
z Pisma Œwiêtego: „PrzyjdŸ,
Panie Jezu!” (Ap 22,20). Uczy
nas zatem têsknoty za Bo¿ym
Narodzeniem, ale te¿ za ostate-
cznym przyjœciem Chrystusa na
koñcu czasów (paruzja). I w³aœ-
nie te dwa oczekiwania choæ w od-
wrotnej kolejnoœci naznaczaj¹
tak¿e liturgie S³owa adwento-
wych dni. Do 16 grudnia domi-
nuj¹ teksty opisuj¹ce koniec cza-
sów i apokaliptyczne zapowie-
dzi paruzji oraz zwi¹zane z tym
obietnice Bo¿ej troski i wyba-
wienia dla wierz¹cych. Od 17 zaœ
grudnia przygotowujemy siê ju¿
bezpoœrednio do Bo¿ego Naro-
dzenia przez proroctwa zapowia-
daj¹ce to wydarzenie.

Bardzo charakterystycznym zwy-
czajem adwentowy, zw³aszcza
Koœcio³a w Polsce s¹ msze œw. ku
czci Matki Bo¿ej, zwane popular-
nie „roratnimi”, które choæ powin-
no odprawiaæ siê o tu¿ przed wscho-
dem s³oñca, to jednak coraz czêœ-
ciej s¹ przenoszone(g³ównie ze
wzglêdów praktycznych, a mo¿e
naszej wygody?) na wieczór. Ich wy-
dŸwiêk jest zwi¹zany z gr¹ œwiate³.
P³omyki œwiec w naszych d³o-
niach poœród ogarniaj¹cej wszy-
stko ciemnoœci to symbol chrzeœ-
cijañskiej nadziei i oczekiwania
na ostateczny triumf Chrystusa,
S³oñca które nie zachodzi, i wy-
bawienie nas z niewoli (ciem-
noœci) grzechów i b³êdów. Ja-
ko chrzeœcijanie mamy byæ noœni-

kami i œwiadkami tego œwiat³a
w dzisiejszym œwiecie.

Uczestnictwo dzieci w Mszach
roratnich wi¹¿e siê ze zwyczajem po-
dejmowania ró¿nych adwento-
wych postanowieñ i wykonywa-
nia dobrych uczynków. Maj¹ one
wyra¿aæ wewnêtrzne przygotowa-
nie do Bo¿ego Narodzenia i chêæ
przemiany ¿ycia. W naszej œwi¹-
tyni bêdzie to wzmocnione jesz-
cze zaproszeniem dzieci do akcji
„niewidzialna rêka”, dobrych uczyn-
ków, ale bez zwracania na siebie
uwagi, w ukryciu, bez chêci od-
p³aty…  a Ojciec, który widzi
w ukryciu odp³aci, jak uczy Ewan-
gelia.

Z Roratami zwi¹zany jest zwy-
czaj zapalania specjalnej œwiecy

ozdobionej mirtem, nazywanej ro-
ratk¹. Symbolizuje ona Maryjê,
która jako jutrzenka zapowiada
przyjœcie pe³nego œwiat³a – Chry-
stusa. Innym zwyczajem jest umie-
szczanie przy o³tarzu wieñca z czte-
rema œwiecami oznaczaj¹cymi
cztery niedziele Adwentu. Z up³y-
wem kolejnych tygodni podczas
Rorat zapala siê odpowiedni¹ licz-
bê œwiec. Œwiece i lampiony tak
czêsto u¿ywane w liturgii adwen-

towej wyra¿aj¹ czuwanie. Nawi¹-
zuj¹ one do ewangelicznych przy-
powieœci m.in. o pannach m¹dr-
ych i g³upich. Œwiat³o jest te¿ wy-
razem radoœci z bliskiego ju¿ przyj-
œcia Chrystusa.

Nazwa „roraty” pochodzi od
pierwszego s³owa ³aciñskiej pieœni
na wejœcie œpiewanej w okresie
Adwentu – „Rorate coeli” (Nie-
biosa, spuœæcie rosê). Woda w kul-
turze Bliskiego Wschodu to znak
szczególnego Bo¿ego b³ogos³a-
wieñstwa. To tak¿e „ostatnia de-
ska ratunku”, gdy przez kilka mie-
siêcy nie pada deszcz, ale poranna
rosa pozwala przetrwaæ ma³ym roœ-
linkom. (Dlatego w Biblii symbo-
lem ostatecznego wyniszczenia
jest spêkana ziemia, w³aœnie z po-
wodu braku rosy.)

niedzielê, 28 listopada w Koœciele katolickim rozpo-
czynamy Adwent, który jest pocz¹tkiem nowego roku

liturgicznego. Zmienia siê kolor liturgiczny, zaczyna domi-
nowaæ fiolet, wyra¿aj¹cy pewn¹ powœci¹gliwoœæ i oczekiwa-
nie na pe³niê – w tym wypadku na pe³niê czasów (Ga 4,4) czyli
narodzenie Bo¿ego Syna. Jest to okres bogaty w symbolikê,
radosny (tym ró¿ni siê od fioletu Wielkiego Postu), choæ i pe-
³en zadumy. Pamiêtam, gdy w dzieciñstwie mój katecheta
zawsze zadawa³ podchwytliwe pytanie o d³ugoœæ tego okresu.
Chodzi³o mu, aby dookreœliæ, i¿ ka¿dego roku jego d³ugoœæ jest
zmienna. Zatem nie cztery tygodnie, lecz okres miêdzy
czterema niedzielami. 

ADWENTOWE PRZYGOTOWANIE

W

O. ANDRZEJ

CEKIERA OCD



Nr 12 (2021) Str. 3N A  K A R M E L

ZAPRASZAMY NA RORATY

Roraty „przy œwiecachprzy œwiecachprzy œwiecachprzy œwiecachprzy œwiecach” – codziennie o godz. 18.00

Roraty dla dzieci –
we wtorki i czwartki o godz. 16.30

W liturgii adwentowej obowi¹-
zuje fioletowy kolor szat liturgicz-
nych. Jako barwa powsta³a ze zmie-
szania b³êkitu i czerwieni, które
odpowiednio wyra¿aj¹ to co ducho-
we i to co cielesne. To po³¹czenie do-
konuje siê przez Wcielenie Chry-
stusa, zjednoczenie tego co boskie
i tego co ludzkie. Wyj¹tkiem jest
III niedziela Adwentu – tzw. Nie-
dziela „Gaudete” („radujcie siê”).
Obowi¹zuje w niej ró¿owy kolor
szat liturgicznych, który wyra¿a
przewagê œwiat³a, a tym samym bli-
skoœæ Bo¿ego Narodzenia.

Pierwsze informacje nt. Adwentu
jako okresu przygotowania do œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia pochodz¹ z IV w.
W Rzymie zwyczaj ten znany by³ od
VI w. i obejmowa³ cztery tygodnie
przed œwiêtami. Przez pewien czas
Adwent by³ okresem postu, co dalej
jest zachowywane w liturgii Koœcio-
³ów wschodnich.

PRZYS£OWIA NA ADWENT:

Gdy w adwencie szadŸ
na drzewach siê pokazu-
je, to rok urodzajny nam
zwiastuje.
Gdy w adwencie szadŸ na
drzewie siê pokazuje, to
rok urodzajny nam zwia-
stuje.
Jak co zamorzysz w ad-
wencie, tego nie dobêdziesz
po œwiêcie.
Kto siê zaleca w adwenta,
ten bêdzie mia³ ¿onê na
œwiêta.
Kto wpada w adwenta,
bêdzie gotów na œwiêta.
Kto ziemiê w adwenta
pruje, ta mu trzy lata
choruje.
W adwenta same posty
i œwiêta.

u

u

u

u

u

u

u
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e s³owa, bêd¹ce cytatem z po-
wieœci J.R.R. Tolkiena „Silma-

rillon”, mog¹ wydawaæ siê nie-
prawdziwe. Mo¿na mniemaæ, ¿e
ktoœ, kto je pisa³ nie zna³ Ewan-
gelii o Narodzeniu Jezusa. Wiemy
bowiem, ¿e to w³aœnie Mêdrcy –
trzej Magowie, wypatrywali usilnie
gwiazdy, a, gdy j¹ dostrzegli za jej
przewodem a¿ szli do Betlejem,
gdzie znaleŸli „Dzieciê owiniête w
pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie”. Ow-
szem, dotarli tam, ale tylko dlatego,
¿e wczeœniej wypatrywali cierpli-
wie na wschodnim niebie gwiazdy,
gdy j¹ dostrzegli, pozwolili siê przez
ni¹ poprowadziæ. O jej pojawieniu
dowiedzieli siê z ksi¹g i proroctw,
które starannie studiowali. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e staj¹ oni w jednym
szeregu z ludŸmi wierz¹cymi w pro-
roctwa Starego Testamentu, wycze-
kuj¹cymi Swego Zbawcy i Odku-
piciela i nami, czekaj¹cymi, wypa-
truj¹cymi powtórnego przyjœcia
Chrystusa, ju¿ nie jako Dzieci¹tko,
ale triumfuj¹cego w chwale na koñ-
cu czasów, o czym przypomina³y
nam czytania liturgiczne w I czêœci
Adwentu. Kim jest to Dzieciê,
przed którym k³aniaj¹ siê królowie
i sk³adaj¹ Mu dary? Kogo w Nim
rozpoznaj¹? Pozwólmy, by na to py-
tanie odpowiedzieli nam mistycy,
czyli ci, którym Bóg da³ siê bar-
dziej poznaæ, bo te¿ oni pozwolili
Mu siê bardziej zbli¿yæ do siebie
i uchyliæ r¹bek tej niezg³êbionej,
odwiecznej tajemnicy. Oddajmy
zatem g³os dwóm œwiêtym – Dok-
torowi Koœcio³a œw. Janowi od
Krzy¿a i polskiej siostrze zakonnej
œw. Faustynie Kowalskiej. Nie pi-
sz¹ oni traktatu teologicznego na
ten temat, ale poematy, by w sub-
telnym jêzyku poezji opowiedzieæ
o tym wielkim misterium Boga.

Na pocz¹tku pragn¹ opowiedzieæ
nam o ¿yciu Boga o Jego wielko-
œci, majestacie i bóstwie, o tej wiel-
kiej wymianie mi³oœci, jaka za-
chodzi miêdzy Trzema Osobami
równymi sobie w godnoœci. Œwiêty
z Fontiveros wychodzi od prologu
Ewangelii œw. Jana, mówi¹c o S³o-
wie, które od wieków spoczywa³o

w ³onie Ojca. Œw. Jan od Krzy¿a
mówi jeszcze coœ bardzo wa¿nego.
Ojciec rodzi Syna, by Ten objawia³
Jego chwa³ê, a z kolei w maje-
stacie Ojca wyra¿a siê chwa³a Jego
Syna. Tak, kto kocha drugiego, to
nie wykorzystuje go do promocji,
afirmacji samego siebie. Pozwala,
by w nim, dziêki niemu ukaza³a
siê wielkoœæ, piêkno drugiego. Jest
¿ycie w Bogu, pe³nia ¿ycia, bo jest
tam mi³oœæ, a ona jest potêg¹ ¿ywot-
noœci. Kto jest szczêœliwy, pragnie
siê podzieliæ swym szczêœciem
z innymi, wiêcej, pozwoliæ, by rów-
nie¿ inni mieli wspó³udzia³ w tym
jego szczêœciu. Nie chce tylko sam,
b¹dŸ w w¹skim gronie dzieliæ tego
szczêœcia. Jeœli chwa³¹ Ojca jest
Syn, a Syna Ojciec, to chc¹ naw-
zajem, by jak najwiêksza iloœæ stwo-

rzeñ wiedzia³a o ich szczêœciu
i mia³a w nim wspó³udzia³. Œwiêty
karmelita bosy, jako król poetów
hiszpañskich, wk³ada w usta Ojca
i Syna przepiêkny, wzruszaj¹cy
dialog, w którym Ojciec pragnie
daæ Synowi Oblubienicê – stwo-
rzyæ dla niego œwiat, który Ten
obsypie obfitoœci¹ darów i ³ask.
Œw. Faustyna dodaje, ¿e zrobi³ to
w absolutnej wolnoœci. Stworzy³
œwiat w³aœnie taki, a nie inny, takie
stworzenia umieœci³ na nim, a nie
inne, choæ móg³, bo takich zapra-
gn¹³. Zatem to nie przypadek, b³¹d,
kaprys, ale czysta, bezinteresowna,
Mi³oœæ powo³a³a to wszystko do

istnienia. Stworzenie z kolei ma
g³osiæ chwa³ê i potêgê Stwórcy.
Œwiêta s. Faustyna dodaje coœ jesz-
cze. Pisze o dramacie, tragedii,
która rozegra³a siê na pocz¹tku
stworzenia – o grzechu. Wœród
rzeszy anio³ów, przeczystych du-
chów, znalaz³ siê ten, który oœmie-
li³ siê nie uznaæ wielkoœci, maje-
statu Boga, uznaæ, ¿e jest od Nie-
go zale¿ny, ale w swej pysze po-
czu³ siê równy Bogu i z anio³a œwia-
t³oœci przemieni³ siê w szatana. Jest
tutaj powiedziane coœ jeszcze. Py-
cha, Jak ka¿dy inny grzech jest z³y,
wrêcz ohydny. Bóg jest piêkny,
grzech brzydki, szkaradny, straszny.
Taki jest szatan, bo jest uosobie-
niem grzechu i takiego go widzia³a
œw. Faustyna. Koron¹ stworzenia

t

,,GDY MÊDRCY ZAWODZ¥…
O TAJEMNICY WCIELENIA

SYNA BO¯EGO”

BR. TOMASZ

KOZIO£ OCD
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jest cz³owiek. Obdarzony natur¹
i ³ask¹, umieszczony miêdzy anio-
³ami i szatanami, mo¿e wznieœæ siê
na wy¿yny œwiêtoœci, czy przez py-
chê zostaæ str¹cony w otch³añ pie-
k³a. On nie wyszed³ zwyciêsko
z próby. Da³ siê skusiæ. Pan Bóg
okaza³ mu jednak mi³osierdzie, nie
str¹ci³ na dno piek³a, jak upad³ych
anio³ów. W cz³owieku zatem ob-

jawi³a siê potêga mi³osierdzia Bo-
¿ego. Poprzez wszystkich proro-
ków Bóg wzywa³ do nawrócenia,
a nade wszystko odpowiada³ na
wszelkie têsknoty, wzdychania, b³a-
gania cz³owieka i zes³a³ mu upra-
gnionego Odkupiciela i Zbawi-
ciela, który wniós³ w ten œwiat po-

gr¹¿ony w grzechach radoœæ i na-
dziejê, przez to, ¿e sta³ siê jednym
z nas, podobnym do nas we wszy-
stkim oprócz grzechów. Œw. Jan od
Krzy¿a zdaje siê nie mówiæ o grze-
chu wprost. Pisze jedynie, ¿e miê-
dzy ludŸmi a Bogiem i duchami
niebieskim jest du¿a przestrzeñ
Bóg z anio³ami jest na wy¿ynach,

cz³owiek na nizinach. Tym samym
odpowiada na te w¹tpliwoœci teolo-
giczne, gdyby nie zaistnia³ grzech,
potrzebne by³oby wcielenie i zba-
wienie? Tak, bo cz³owiek nigdy
nie by³ równy Bogu, nie dzieli³ Je-
go szczêœcia w pe³ni. Na wy¿szy po-
ziom obcowania z Bogiem i wspó³-
udzia³ w Jego szczêœciu, móg³ byæ
dopuszczony jedynie z ³aski mi³o-
sierdzia Bo¿ego. Sta³a siê jednak
rzecz nieprawdopodobna. Bóg, od-
powiadaj¹c na têsknoty cz³owieka,
nie wyniós³ go do wy¿yn nieba, ale
sam sta³ siê cz³owiekiem, by dziêki
temu l¿ejszym wydawa³y siê cz³o-
wiekowi wszelkie bóle, krzy¿e i stra-
pienia. Bóg sta³ siê cz³owiekiem,

by pokazaæ ludziom piêkno i mi-
³oœæ samego Boga i uzmys³owiæ
mu w ten sposób, ¿e tylko tego po-
trzebuje on naprawdê do szczêœcia,
poczuæ siê znowu, na powrót dzie-
ckiem Boga.

Na koniec przywo³ajmy ten
cytat z powieœci Tolkiena „Silma-
rillion”. Wiele jest na œwiecie dziwnych
przypadków – odpar³ Mithrandir –
i czêsto pomoc przychodzi z rêki s³abej
istoty, gdy Mêdrcy zawodz¹.

Niejednokrotnie mo¿na us³yszeæ
z ust ludzi wierz¹cych, którzy pra-
gn¹ widzieæ Boga we wszystkim,
co ich spotyka i w ka¿dym, kogo
Pan Bóg stawia na ich drodze, ¿e
w ¿yciu nie ma przypadków, przy-
padki s¹ tylko w gramatyce. Jest
to prawda i to zdaje siê potwier-
dzaæ j¹ J.R.R Tolkien. Tych „dziw-
nych przypadków” pe³no w Sta-

rym Testamencie. Wspomnijmy cho-
cia¿by przejœcie Izraelitów przez Mo-
rze Czerwone, spektakularne wrêcz
zwyciêstwa  narodu wybranego nad
liczniejszymi wrogami w epoce sê-
dziów, pokonanie fa³szywych pro-
roków przez Eliasza na górze Kar-
mel. Im bli¿ej wype³nienia pro-
roctw, tym znaki mniej widowi-
skowe, mniej przera¿aj¹ce. Mil-
cz¹cy i niedostêpny Bóg filozofów
w Jezusie Chrystusie sta³ siê Bogiem
bliskim, widzialnym, s³yszalnym,
tym, który przemówi³ do cz³owieka
ludzkim jêzykiem.

Dlaczego? Jako Stwórca i Pan
wiedzia³, ¿e Jego stworzenie nie
potrafi ¿yæ bez Niego. Im bardziej

ludzie chcieli przekonaæ siebie i mo-
¿e Boga, ¿e potrafi¹ jednak sami ¿yæ,
tym bardziej siê gubili, tym tra-
giczniejsze by³y ich losy i losy œwia-
ta. Po drugie, On, jako mi³uj¹cy Oj-
ciec, nie potrafi ¿yæ równie¿ bez
swojego Stworzenia, które wywiód³
z nicoœci, w³aœnie powodowany tyl-
ko i wy³¹cznie czyst¹, bezintere-
sown¹, odwieczn¹ mi³oœci¹. Niech
jako ostatni akord naszych rozwa-
¿añ zabrzmi¹ s³owa naszej polskiej
mistyczki œw. s. Faustyny Kowal-
skiej.

„Nie umiem ¿yæ bez Boga, ale czu-
jê, ¿e i Bóg nie mo¿e zaznaæ szczê-
œcia beze mnie, chocia¿ absolutnie
sam sobie wystarcza”. (Dz 1120)

Chciejmy o tym pamiêtaæ i tak
¿yæ nie tylko w ten szczególny czas
Bo¿ego Narodzenia.

Œw. Jan od Krzy¿a

Œw. s. Faustyna Kowalska
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onad 27 lat temu, bo
24 kwietnia 1994 r., œw. Jan

Pawe³ II beatyfikowa³ Izydora
Bakanjê (zm. 1909), kongijskiego,
niespe³na 25.letniego mêczennika
szkaplerza karmelitañskiego, któ-
ry zosta³ œmiertelnie ubiczowany
przez kongijskiego pracodawcê-
-kolonizatora, za noszenie szka-
plerza i modlitwê ró¿añcow¹. Na-
tomiast niedawno, bo 16 paŸdzier-
nika 2021 r., w grupie 127 ofiar
przeœladowania komunistycznego
z lat trzydziestych ub. wieku na
Pó³wyspie Iberyjskim, zosta³ be-
atyfikowany kolejny mêczennik
szkaplerza karmelitañskiego. Be-
atyfikacja odby³a siê w Kordobie

w Hiszpanii, pod przewodnic-
twem kard. Marcello Semeraro,
prefekta Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych z Rzymu. Wœród
wpisanych w poczet b³ogos³a-
wionych mêczenników diecezji
Kordoba znalaz³o siê  81 kap³anów
(w tym dwóch franciszkañskich),
5 seminarzystów, jeden brat za-
konny (franciszkanin), jedna sio-
stra zakonna (ze zgromadzenia
opieki œw. Józefa) i 39 osób œwie-

P

KOLEJNY MÊCZENNIK
SZKAPLERZA

KARMELITAÑSKIEGO

ckich (29 mê¿czyzn i 10 kobiet).
Najm³odszym z tego grona jest
w³aœnie licz¹cy zalewie 15 lat
i siedem miesiêcy b³. Franciszek
García León (ur. 20.12.1920, zm.
22 lipca 1936).

Komuniœci aresztowali najpierw
ojca b³. Franciszka i po godzinie
przybyli by aresztowaæ jego wu-
ja, którzy byli zaanga¿owani
w dzia³alnoœæ religijn¹ w parafii.
Jeden z przeœladowców zauwa¿y³,

¿e Franciszek posiada szkaplerz
karmelitañski. Nakaza³ mu wiêc
„to”, wyrzuciæ, ale Franciszek od-
mówi³. Nie wyrzuci³ szkaplerza,
pomimo groŸby, ¿e zostanie are-
sztowany i uwiêziony: odpowie-
dzia³ stanowczo, ¿e szkaplerza
siê nie pozbêdzie. Trafi³ wiêc do
wiêzienia. By³o to 20 lipca 1936 r.
Dwa dni póŸniej zosta³ zamor-
dowany wraz z innymi mêczen-
nikami.

Podczas procesu beatyfikacyj-
nego podkreœlono „dalsze” przy-
gotowanie b³. Franciszka do mê-
czeñstwa, tj. ¿e od najm³odszych
lat „wyró¿nia³ siê szczególn¹ po-
bo¿noœci¹ i mi³oœci¹, zw³aszcza
w odniesieniu do osób starszych
potrzebuj¹cych”. Nadto, ¿e w trud-
nych okolicznoœciach przeœlado-
wañ w lipcu 1936 r., kiedy trwa³a
hiszpañska wojna domowa, „by³
jednym z niewielu m³odych lu-
dzi w mieœcie, którzy codziennie

chodzili na Mszê œw. i przyjmo-
wali komuniê. Zawsze okazywa³
radoœæ i uprzejmoœæ, nawet w tych
trudnych czasach straszliwej woj-
ny”.

Niech wstawia siê przed Bo-
¿ym tronem za wszystkimi czci-
cielami Matki Bo¿ej z Góry
Karmel i nosz¹cymi Jej szkaple-
rzn¹ szatê.

o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD
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GRUDZIEÑ
DODATEK DLA DZIECI

KONKURS

CZEMU MILCZYSZ?

Czemu milczysz? Czemu siê ukrywasz?
To jakbyœ wstydzi³ siê wielkoœci swej.
Swego wybrania, Bo¿ego planowania,
drogi, na któr¹ zaprosi³ Ciebie Bóg.

Ref. Jesteœ wielki w swym milczeniu,
jesteœ wielki w swym istnieniu,
zawsze jesteœ blisko nas.

Nie milcz, proszê! Ju¿ siê nie ukrywaj!
Do swego ¿ycia zaprosiæ Ciebie dziœ chcê.
Œwiêty Józefie prowadŸ mnie do Boga,
stañ z Maryj¹ obok nas, obok mnie.

RORATY DLA DZIECI I RODZIN, wtorek i czwartek – godz. 16.30.

Nasza schola m³odzie-
¿owa „Karmelowe Anio-
³y”, pod kierownictwem
s. Doroty wziê³a udzia³
w archidiecezjalnym kon-
kursie piosenki i pieœni
ku czci œw. Józefa „Oj-
cowskim sercem”, który
odby³ siê 20.XI.2021 r.
w parafii salezjañskiej
w Przemyœlu. Nasza
uzdolniona m³odzie¿ zdo-
by³a III miejsce!

Serdecznie gratulu-
jemy!

Ju¿ niebawem zawita œw. Miko³aj
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dniach 17–19.11.2021 r.
prze¿ywaliœmy w naszym Kar-

melu Triduum, ku czci œw. Rafa³a
Kalinowskiego, które poprowadzi³
br. Tomasz Kozio³ z Czernej. W cza-
sie tych trzech dni, br. Tomasz przy-

bli¿y³ nam postaæ o. Rafa³a Kalinow-
skiego OCD, jako Józefa Kalinow-
skiego – cz³owieka samotnego, nie-
spokojnego, poszukuj¹cego, prze-
pe³nionego pragnieniem. Mieliœmy
niepowtarzaln¹ okazjê poznaæ wiele
szczegó³ów z ¿ycia naszego Œwiêtego,

które dot¹d nie by³y nam znane lub
gubi³y siê w g¹szczu informacji.

Zanim wst¹pi³ do klasztoru, szu-
ka³ swego miejsca na ziemi i wiele
wycierpia³, by w koñcu zrozumieæ,
¿e szukaj¹c siebie i swojego zado-
wolenia, jest siê tu³aczem bez celu,

nie maj¹cym swego miejsca. Tak jak
ka¿dego z nas, Bóg powo³a³ Józefa
Kalinowskiego do œwiêtoœci, a On
na to powo³anie odpowiada TAK.
Bóg zbudowa³ jego œwiêtoœæ na na-
turze, bo Józef Kalinowski, z wyk-

szta³cenia in¿ynier, do koñca zosta³
„in¿ynierem dusz”, przez ca³e ¿ycie
formuj¹c w³asne wnêtrze i innych.

W wieku 42 lat Józef Kalinowski
wstêpuje do Zakonu Karmelitów Bo-
sych, by tam ca³kowicie poœwiêciæ
siê Bogu i ludziom. Tam te¿ w póŸniej-

szym czasie zosta³ nazwany „wiêŸ-
niem konfesjona³u”. Cnoty œw. Ra-
fa³a Kalinowskiego – umi³owanie
ascezy, pokora, a nade wszystko
mi³oœæ Boga i bliŸniego sta³y siê
fundamentem odnowy Zakonu
w Polsce.

S I £ A  M O D L I T W Y
TRIDUUM KU CZCI

ŒW. RAFA£A KALINOWSKIEGO

w

Te trzy dni obcowania ze œw.
o. Rafa³em Kalinowskim bardzo
nas ubogaci³y. By³ on jednym z nas,
wierzy³ w Boga, ludzi i si³ê mod-
litwy. Bardzo zale¿a³o Mu na szczê-
œciu cz³owieka, pragn¹³ ka¿dego
przyprowadziæ do Boga, pomóc staæ
siê œwiêtym, bo jak mówi³ br. To-
masz Kozio³ „œwiêtoœæ jest piêkna,
poci¹gaj¹ca, bo ma zapach Boga”.

Trzydniowe przygotowania do
wspomnienia œw. Rafa³a Kalinow-
skiego zakoñczy³y siê w sobotê
20.11.2021 r. uroczyst¹ Msz¹ Œw.,
której przewodniczy³ o. Sylwester
Potoczny OCD, a koncelebrowali
ojcowie karmelici bosi z zaproszo-
nym goœciem ks. Mieczys³awem
Faruniem, opiekunem Sybiraków,
którym œw. Rafa³ szczególnie patro-
nuje. Przybyli liczni czciciele œwiê-
tego, cz³onkowie Œwieckiego Zako-
ny Karmelitañskiego, Sybiracy i wier-
ni z ró¿nych grup dzia³aj¹cych przy
klasztorze.

Na zakoñczenie, w kaplicy, przed
wizerunkiem œw. Rafa³a zosta³a
odmówiona litania w intencji tych,
którym ten œwiêty patronuje.

Bogus³awa Kruk
fot. karmelprzemysl
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Zaduszki norwidowskie

W pi¹tkowy wieczór 12 listopada w „Piwnicy
duchowej” naszego klasztoru spotkali siê
mi³oœnicy twórczoœci Cypriana Kamila Norwida.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Przemyœlu oraz Urzêdu Miasta prze¿ywaliœmy

„Zaduszki Norwidowskie”. Mia³y przypomnieæ
o 200 rocznicy urodzin Poety oraz zainspirowaæ
do odkrywania ró¿nych form patriotyzmu. Nie
mo¿na go bowiem odmówiæ Norwidowi, któ-
ry rzeczywiœcie tworzy³ dla Polaków i o Polsce,
budz¹c tym samym nadziejê, dodaj¹c otuchy i za-
grzewaj¹c do wewnêtrznej walki o wiernoœæ
OjczyŸnie.

„Teatrum Sacrum” wyst¹pi³o w sk³adzie:

Maria Giba³a
Janusz £ukasiewicz

Mateusz Pieni¹¿ek
Mieczys³aw Szabaga

Tadeusz T³uœcik
Antoni Trojanowski.

Na gitarze zaprezentowa³ swój talent m³o-
dziutki Jakub Chachura, o którym zapewne
mieszkañcy Przemyœla i nie tylko nie raz jeszcze
us³ysz¹.

„Zaduszki Norwidowskie” poprzedzone by³y
Eucharysti¹, w czasie której polecaliœmy Panu
Bogu Cypriana Kamila Norwida.
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zêsto modlimy siê o nowe,
œwiête powo³ania kap³añskie,

zakonne.. i bardzo dobrze robimy.
Jesteœmy odpowiedzialni jako Ko-
œció³ za narodziny i dojrzewanie
powo³añ, a Benedykt XVI w orê-
dziu NA 48. ŒWIATOWY
DZIEÑ MODLITW O POWO-
£ANIA napisa³: „Pan potrzebuje
waszej wspó³pracy, aby Jego wez-
wanie dotar³o do serc tych, których
wybra³. Zw³aszcza obecnie, gdy g³os
Pana zdaje siê byæ zag³uszany przez
«inne g³osy», a propozycja, by pójœæ
za Nim i ofiarowaæ Mu swoje ¿ycie
mo¿e wydawaæ siê zbyt trudna, ka¿-
da wspólnota chrzeœcijañska i ka¿dy
wierz¹cy powinni podj¹æ œwiadomie
zadanie wspierania powo³añ. Jest
wa¿ne, by dodawaæ odwagi i wspie-
raæ tych, którzy przejawiaj¹ jasne
znaki powo³ania do kap³añstwa czy
do ¿ycia zakonnego, aby czuli wspar-
cie ca³ej wspólnoty w powiedzeniu
«tak» Bogu i Koœcio³owi”.

Te s³owa tycz¹ siê bez w¹tpie-
nia œw. Rafa³a Kalinowskiego,
jego drogi ¿yciowej, mo¿na po-
wiedzieæ, niejako j¹ streszczaj¹.
On, sam o sobie mówi³, ¿e jest
cz³owiekiem o niespokojnym ser-
cu, którego, jak przeczuwa³ nic,
co jest na œwiecie nie zaspokoi.
Bêd¹c na studiach w Petersbur-
gu, daleko od domu rodzinnego,
wydostawszy siê spod kurateli
ojca, jako cz³owiek œwiat³y, inteli-

gentny, znaj¹cy wiele jêzyków
obcych, szczególnie po¿¹dany
wœród arystokracji, francuski, by³
ulubieñcem salonów Uczêszcza³
do teatru i opery. Oddawa³ siê
lekturze i rozrywce, potem odsu-
n¹³ siê od kolegów i zamieszka³
samotnie, ale wtedy to samotnoœæ
zaczê³a mu dokuczaæ. W tym
czasie ¿adna z jego przyjaŸni nie
przerodzi³a siê w trwa³y zwi¹zek
w odró¿nieniu do szczêœliwej mi-
³oœci jego brata Wiktora do Ma-
rii Gruszeckiej. Jego listy z tego
okresu pe³ne s¹ w¹tpliwoœci roz-
czarowañ. Pisa³ do brata Wiktora.
Byæ mo¿e teraz, kiedy to piszê, siedzisz
samotny przy kominku i rozmyœlasz
nad tym, jak to by³oby dobrze mieæ
obok siebie kogoœ, przy kim œwiat ca³y
dla Ciebie jest niczym, kto jest w sta-
nie zape³niæ sob¹ wszystkie dnie i go-
dziny Twego ¿ycia; Lecz ca³a poezja
ma³¿eñskiego po¿ycia prêdko siê rozp-
ryska przed prozaiczn¹ rzeczywistoœ-

ci¹ drobnych szczegó³ów jego; Bo co
do mnie, to czujê, ¿e nigdy siebie nie
zaspokojê, zawsze mi bêdzie czegoœ
brakowaæ. W innym liœcie tak pisze:
[...] zazdroszczê Ci Twego szczêœcia,
Twego niezale¿nego ¿ycia, Twej Masi,
tak bogatej g³ow¹ i sercem [...] Niech
znajdê kobietê choæ trochê przybli¿aj¹c¹
siê do Twej z³otej ¿ony, to dzisiaj siê
o¿eniê, je¿eli tylko przyj¹æ mnie zechce
za mê¿a. Jego serce szuka, pragnie
prawdziwej, szczerej, odwzajem-

POWO£ANIE
RAFA£A KALINOWSKIEGO

(1)

C

nionej mi³oœci. W liœcie do brato-
wej ¿ali³ siê: Moje nieszczêœcie polega
na tym, ¿e szukam ducha, a znaj-
dujê materiê.

Jednak, jak pisze we wspom-
nieniach o tych czasach wspomina
równie¿ do pobo¿noœci jednak wew-
nêtrznej popêd tu i ówdzie mocno,
acz przechodnio, w duszy siê budzi³.
Owszem, mia³ niespokojne, ale te¿
bardzo wra¿liwe i wyczulone na
wszelki powiew duchowoœci i spraw
Bo¿ych serce. O tym œwiadczy fakt,
jak bardzo cierpi, boli go to, ¿e je-
go wybranka serca wybiera, za na-
mow¹ ojca bogatszego, lepiej sy-
tuowanego adoratora. Wtedy wy-
rywaj¹ siê z jego piersi wspomnia-
ne ju¿ s³owa o szukaniu ducha,
a znajdowaniu tylko tego, co mate-
rialne. Tak, czuje siê przyt³oczony
regu³ami tego œwiata, wartoœciami,
konwenansami, którym ho³duje
œwiat.

(cdn)
Br. Tomasz Kozio³ OCD

Powy¿szy odcinek jest pierwszym
na temat drogi i pocz¹tków kap³añ-
stwa, dzia³alnoœci, ¿ycia w zakonie…
œw. Rafa³a Kalinowskiego.

Autor, br. Tomasz Kozio³ OCD jest dla
przemyskiego Karmelu osob¹ znan¹ bo
u nas w Postulacie formowa³o siê Jego
powo³anie. Maj¹c to na uwadze bê-
dziemy z miesi¹ca na miesi¹c wyczeki-
waæ nowych odcinków
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ak co roku w listopadzie cz³onkowie naszej wspólnoty Œwie-
ckiego  Karmelu udali siê na cmentarze przemyskie, by pomo-

dliæ siê i zapaliæ znicze przy tych grobach œwieckich karmelitów
bosych, które uda³o siê odnaleŸæ w Przemyœlu. Pocz¹tki wspólnoty
siêgaj¹ bowiem roku 1895 kiedy to profesjê w III Zakonie z³o¿y³
Dr Jakub Glazer (w Zakonie Brat Jakub od œw. Józefa), Kanonik
gremialny, Proboszcz Przemyski, póŸniejszy biskup pomocniczy
przemyski w latach 1887–1898. U niego zatrzymywa³ siê w³aœnie
œw. Rafa³ Kalinowski, kiedy przyje¿d¿a³ do Przemyœla, w zwi¹zku
z fundacj¹ klasztoru sióstr karmelitanek bosych. Jego grób znajduje
siê w pobli¿u kaplicy.

ZADUSZKI KARMELITAÑSKIE

J

Przy grobie Kapitu³y przemy-
skiej pomodliliœmy siê za naszych
zmar³ych asystentów i kap³anów,
którzy byli Dyrektorami lub na-
le¿eli do III Zakonu karmelitañ-
skiego. Spoczywaj¹ tu m.in. ks. Pra-
³at Stefan Momid³owski (1872–
–1958), Dyrektor wspólnoty
w latach 1943–1946, ks. Biskup
Tadeusz B³aszkiewicz i ks. Inf.
Dr Stanis³aw Zygarowicz.

Wspomnieliœmy w tym miejscu
ks. biskupa Jerzego Ablewicza,
pochowanego w katedrze w Tar-
nowie oraz bohaterskiego ks. Mi-
ko³aja  Dru¿backiego (w Zako-
nie Jan od Krzy¿a), pierw-
szego Dyrektora III Zakonu
w latach 1934–1936, który
w czasie I wojny œwiatowej wal-

czy³ jako ochotnik Legionów Pol-
skich, potem walczy³ w obronie
Przemyœla i Lwowa (1918–1920),
a w czasie nalotów na Warszawê
we wrzeœniu 1939 r. z nara¿eniem

¿ycia zaopatrywa³ rannych
na ulicach stolicy, na w³as-
nych ramionach nosi³ ich
do szpitali i miejsc opa-
trunkowych. Zgin¹³ 11 wrze-
œnia 1939 r. w drodze
ewakuacyjnej na Wschód
od od³amka niemieckiej
bomby podczas nalotu
w £ucku (Wo³yñ, Ukrai-
na) i tam zosta³ pocho-
wany.

Przy kaplicy, w miejscu
gdzie spoczywa³ do czasu
beatyfikacji (18.VIII.2002)
b³. ks. Jan Wojciech
Balicki, Dyrektor na-
szej wspólnoty w latach
1936–1943, tradycyjnie
pomodliliœmy siê przez Je-
go wstawiennictwo w in-
tencji naszej wspólnoty.

Na Cmentarzu G³ównym od-
wiedziliœmy równie¿ groby:
Teresy Olechowej, wieloletniej
mistrzyni nowicjatu, £ucji Gro-
niewskiej, wieloletniej prze³o¿o-
nej, Walerii Buczkowskiej, sy-
biraczki, wychowawczyni m³odzie-
¿y, represjonowanej za zwi¹zki
z Karmelem, czcicielki œw. Rafa³a
Kalinowskiego, Micha³a £abza-
ka, koœcielnego na B³oniach, na-
grodzonego przez Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II orderem „PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE”
i przyjaciela sióstr karmelitanek,
którym zawsze spieszy³ z pomoc¹
materialn¹, gdy by³y w potrzebie,
Tadeusza Sawickiego, b. pre-
zydenta, inicjatora budowy prze-
myskiego Krzy¿a Zawierzenia,
grób sióstr karmelitanek zew-
nêtrznych, z których dwie s. Julia
Baranowska (Anastazja od Dzie-

ci¹tka Jezus) i  s. Maria Daruk
(Maria Józefa od Najœwiêtszego
Serca Jezusowego), w myœl prze-
pisów przedpoborowych z³o¿y³y
profesjê w III Zakonie.

Na Cmentarzu Zasañskim po-
modliliœmy siê przy grobach by³ej
przewodnicz¹cej Alicji Mróz,
niedawno zmar³ej El¿biety
Szabaga oraz Marii Krzysik,
która nale¿a³a do wspólnoty po-
nad szeœædziesi¹t lat.

Modlitw¹ objêliœmy tak¿e sio-
stry i braci, których groby znajdu-

j¹ siê poza Przemyœlem, a Msza
Œw. za naszych zmar³ych zosta³a
odprawiona 15 listopada w dzieñ
Wspomnienia Zmar³ych Zakonu
Karmelitañskiego.

B³. ks. Jan Balicki Grób œp. Walerii Buczkowskiej
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXII)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

„Dziewica Przenajœwiêtsza
Ze S³owem Bo¿ym w ³onie
Do ciebie przyjdzie z drogi
Jeœli Jej dasz schronienie”.

ak œpiewa³ œw. Jan od Krzy¿a
w noc Bo¿ego Narodzenia, ob-

chodz¹c cele zakonników, w roli
œw. Rodziny poszukuj¹cej schro-
nienia. Karmelitañski doktor Koœ-
cio³a podkreœla³, ¿e: „Trzeba mieæ
ci¹g³e pragnienie naœladowania
we wszystkim Chrystusa...”  „Staraæ
siê upodabniaæ swoje ¿ycie do Je-
go ¿ycia, nad którym trzeba czê-
sto rozmyœlaæ, by je umieæ  naœla-
dowaæ i zachowaæ we wszyst-
kich okolicznoœciach tak, jak on
by siê zachowa³”. (DK I 13, 3)  

W latach dziewiêædziesi¹tych
ub. wieku oprócz rekolekcji, dni
skupienia czy seminariów ewan-
gelizacyjnych trzeba podkreœliæ
szczególn¹ rolê spotkañ modli-
tewnych na Karmelu, które by³y
przede wszystkim okazj¹ – dla
niektórych po raz pierwszy w ¿y-
ciu – do poznania Chrystusa po-
przez czytanie i rozwa¿anie S³owa
Bo¿ego i dzielenia siê nim, a tak-
¿e do poznania zdrowej nauki
œwiêtych Karmelu. Wed³ug Re-
gu³y Karmelu „Wszyscy maj¹ prze-
bywaæ osobno w swoich celach
lub przy nich, oddaj¹c siê w dzieñ
i w nocy rozwa¿aniu Prawa
Bo¿ego (por. Ps 1,2; Joz 1,8) i czuwa-

niu na modlitwach (por. 1 P 4,7),
chyba ¿e czymœ innym s³usznym
wypadnie siê zaj¹æ”.

Takiego codziennego systema-
tycznego trwania przy S³owie Bo-
¿ym wielu nauczy³o siê w³aœnie
na Karmelu i do dzisiaj s¹ temu
wierni. Nie rozstawaliœmy siê z Bi-
bli¹. Niektórzy mieli jedn¹ w do-
mu, inn¹ w torebce, w plecaku lub
np. na dzia³ce. Pomoc¹ by³y spe-
cjalnie opracowane przez modera-
tora KREM, o. Jana Ewangelisty
Krawczyka, proste schematy do czy-
tania Pisma Œwiêtego. Takich bro-
szurek by³o wiele. Podam tylko kil-
ka przyk³adów. Na okres wakacji
(czerwiec–sierpieñ) 1994 r. ka¿dy
otrzyma³ ma³¹ broszurkê, w której

zosta³y wyznaczone teksty z Pis-
ma Œwiêgo na ka¿dy dzieñ wraz
z wyjaœnieniami: „JAWNY ZNAK
to pomoc dla ciebie w codziennej
modlitwie porannej i wieczornej
oraz brama do doœwiadczenia cu-
dów w twoim codziennym ¿yciu.
B¹dŸ wytrwa³y! Nie opuszczaj co-
dziennych czytañ, rozwa¿añ i mod-
litw. Ustal sobie sta³e pory modli-
twy porannej i wieczornej. Jeœli
nie mo¿esz wiêcej (najlepiej by³o-
by 30 minut), to oddaj chocia¿ 15 min.
rano i 15 min. wieczorem dla s³u-
¿by Bo¿ej, dla uwielbienia i mod-
litwy do Boga”. Wed³ug innej
broszurki, PÓJDŸ ZA MN¥,
cz³onkowie grupy modlitewnej roz-

wa¿ali wyznaczone na szeœæ tygo-
dni wybrane fragmenty Starego
Testamentu, zw³aszcza fakty, które
poprzedzi³y przyjœcie Jezusa,
zapowiedzianego przez proroków.
Broszurka „MATKA” to cztery ty-
godnie rozmyœlañ i studium S³owa
Bo¿ego skupionego na ¿yciu rodzin-
nym Józefa, Maryi i Jezusa – a¿
do odejœcia Jezusa nad Jordan do
Jana. SZUM Z NIEBA – to osiem
tygodni czytania i rozwa¿ania
Dziejów Apostolskich, a CIASNA
BRAMA I W¥SKA DROGA
czyli Biblijna Szko³a Sprawnoœci
Duchowej to kilka miesiêcy
czytania Listów Apostolskich.

Wiemy, ¿e œw. Teresa od Jezu-
sa rozumia³a modlitwê jako relacjê
przyjaŸni dwóch osób – cz³o-
wieka i Chrystusa – które na sie-
bie patrz¹ i które siê mi³uj¹. Mó-
wi³a: „Nie proszê was o nic, jak tyl-
ko o to, byœcie na Niego patrzy-
³y”. Tego w³aœnie uczyliœmy siê
w grupie modlitewnej.

Broszurka „STUDNIA JAKU-
BA” nawi¹zywa³a do opisanego
w Ewangelii œw. Jana spotkania
Jezusa z Samarytank¹ przy studni
zwanej Jakubow¹. Schemat czy-
tañ na ka¿dy dzieñ sk³ada³ siê
z jednego Psalmu, fragmentu No-
wego Testamentu i „Naœladowa-
nia Chrystusa”. We wstêpie znala-
z³y siê m.in. takie s³owa: „T¹
studni¹ Jakuba jest Pismo Œwiête
i Naœladowanie Chrystusa Tomasza
á Kempis. Z tych studni duchowych
pi³y i pij¹ ca³e pokolenia chrzeœ-
cijan, nie tylko katolików. B³ogo-
s³awiona ta chwila, kiedy otwiera-
j¹c karty tych Bo¿ych S³ów, obok
siebie spotkasz Jezusa, prosz¹cego:
Daj Mi piæ  (por. J 4). PrzyjdŸ i pij
wodê S³owa Bo¿ego codziennie –
w towarzystwie Jezusa, rozmawia-
j¹c z Jezusem o tym, co chce to-
bie daæ, co chce w tobie zmieniæ,
w co chce, byœ uwierzy³, o co chce,
abyœ prosi³ i co On chce, byœ prze-
mieni³ w swoim ¿yciu. Czas ten
jest dla ciebie dalszym etapem dro-
gi g³êbszego poznania i upodob-

t

PRZY S£OWIE BO¯YM...

Pielgrzymi
w Wadowicach
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nienia twojego ¿ycia do Jezusa.
Celem tego etapu jest ogólne poz-
nanie ¿ycia Jezusa Chrystusa, fak-
tów i wydarzeñ, bowiem na nich
musi siê oprzeæ twoja wiara”.

Szczególnie wa¿na by³a SY-
KOMORA,  czyli 142 dni
patrzenia na Jezusa (rok 1997).
Tytu³ nawi¹zywa³ do biblijnej sy-
komory, na któr¹ wspi¹³ siê zwierz-
chnik celników Zacheusz, by zoba-
czyæ Jezusa (£k 19, 1–5). „[…] wejdŸ

na SYKOMORÊ, czyli otwórz
EWANGELIÊ, czytaj i modl¹c
siê oczekuj na Jezusa. Ewangelia
da ci perspektywê, by zobaczyæ
Jezusa. Ewangelia jest jak drze-
wo, z którego mo¿esz zobaczyæ
Jezusa. […] Wiara rodzi siê tylko
ze s³uchania S³owa Bo¿ego. Wiara
rodzi siê z patrzenia na osobê Je-
zusa Chrystusa. Dlatego chce te-
raz, abyœ czêsto wpatrywa³ siê w Je-
go ¿ycie! Jezus bêdzie ciê uczy³,
jeœli ty bêdziesz patrzy³ na Niego,
rozwa¿a³ Jego czyny i s³owa”.
Ewangelie napisane przez œwiad-
ków Jezusa s¹ wiarygodne, bo jak
mówi œw. Jan: „To wam oznaj-
miamy, co by³o od pocz¹tku, coœmy
s³yszeli o S³owie ¯ycia, co ujrzeliœmy
w³asnymi oczami, na co patrzyliœmy
i czego dotyka³y nasze rêce – bo
¿ycie objawi³o siê. Myœmy je wi-
dzieli – o nim œwiadczymy i g³o-
simy wam ¿ycie wieczne, które by-
³o w Ojcu, a nam zosta³o obja-
wione...” (1 J 1, 1–3)

SYKOMORA to by³o codzien-
ne, poranne czytanie rozdzia³u
Ewangelii i wybranie jednego krót-
kiego fragmentu na ca³y dzieñ i na

rachunek sumienia, a wieczorem
rozmyœlanie i robienie notatek w ze-
szycie oraz kontemplacja ¿ycia
i s³ów Jezusa, odkrywanie Jego cha-
rakteru, osobowoœci, relacji z ludŸ-
mi, rozmyœlanie nad swoim ¿y-
ciem, odkrywanie w czym jesteœ-
my niepodobni Jezusa. Dziœ pra-
wie nie chce siê wierzyæ, jak to mo¿-
liwe, aby osoby w ró¿nym wieku,
o ró¿nym wykszta³ceniu, pracuj¹-
ce, ucz¹ce siê, obci¹¿one obowi¹z-

kami rodzinnymi, by³y w stanie sy-
stematycznie, codziennie czytaæ
jeden rozdzia³ Ewangelii, modliæ
siê i robiæ notatki, a co tydzieñ z ra-
doœci¹ spotykaæ siê w ma³ych gru-
pach, by podzieliæ siê swoimi od-
kryciami, wys³uchaæ dzielenia in-
nych, przedyskutowaæ kwestie nie-
jasne i pomóc sobie wzajemnie,
by lepiej i skuteczniej móc naœla-
dowaæ ¿ycie Jezusa i kierowaæ siê
Jego nauk¹ na co dzieñ. Po kilku
miesi¹cach trudu, nagrod¹ dla uczest-
ników Studium Biblijnego ,,SYKO-
MORA” by³a pielgrzymka do Kal-
warii Zebrzydowskiej, Wadowic
i £agiewnik (VIII 1997).

Broszurki, przepisywane praco-
wicie przez animatorów KREM,
pocz¹tkowo na maszynie, póŸniej
na komputerze (nieraz po nocach)
i ca³e doœwiadczenie z modlitew-
nych spotkañ KREM zosta³o wy-
korzystane w ksi¹¿ce o. Jana
Ewangelisty Krawczyka OCD, pt.
DRABINA JAKUBA – praktyka
karmelitañskiej modlitwy biblijnej,
Flos Carmeli 2011, z której ko-
rzysta³y równie¿ nowicjaty innych
zgromadzeñ zakonnych, Œwiecki
Karmel i Bractwa Szkaplerzne.

Na dró¿kach
w Kalwarii Zebrzydowskiej
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (IX)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

Kiedy w Afryce przychodzi
grudzieñ, czyli okres Adwen-

tu, ca³y nasz wysi³ek duszpasterski
jest skupiony wokó³ dwóch spraw:
rekolekcji adwentowych i odwie-
dzania chorych. Parafia Gahunga
podzielona by³a na  czêœci, w ka¿-
dym wiêc tygodniu zapraszaliœmy
jedn¹ czeœæ tych ludzi, we wtorki
m³odzie¿, w pi¹tki kobiety, w œro-
dy mê¿czyzn. Ten podzia³ na

czêœci by³ spowodowany tym, ¿e
w tych dniach nale¿a³o parafian po
nauce i ró¿añcu jeszcze wyspowia-
daæ. Dla osób nale¿¹cych do grup
duszpasterskich (Legiony Maryi,
charyzmatycy i inni) rekolekcje
by³y organizowane odrêbnie. Na
pocz¹tku, chêtnych na rekolekcje
przychodzi³o niewielu, ale pod ko-

niec uczestnicy rekolekcji byli bar-
dzo liczni. Najczêœciej, jako pro-
boszcz, g³osi³em  nauki rekolekcje,
a do spowiedzi w³¹czali siê inni
misjonarze.

Odwiedzaliœmy chorych w oœro-
dku zdrowia w naszej parafii, udzie-
laj¹c im sakramentów.

W poniedzia³ki i czwartki by³y
rekolekcje dla chorych w poszcze-
gólnych centralach naszej parafii.
Chorzy i starsi, którzy mogli przyjœæ
do kaplicy w swojej centrali, mieli
Mszê Œwiêt¹, naukê, ró¿aniec i spo-
wiedŸ. Zdarza³o siê, ¿e niektórzy,
nawet na czworakach, jakoœ do-
chodzili do koœcio³a! Potem pyta-

liœmy, gdzie s¹ chorzy, którzy nie
mog¹ przyjœæ. Odwiedzanie cho-
rych przez kap³ana dotyczy³o do-
ros³ych ludzi w podesz³ym wieku,
którzy zupe³nie nie mieli si³, aby
przyjœæ do koœcio³a. To byli ci,
którzy w ogóle nie wychodzili z do-
mu ze wzglêdu na powa¿n¹ cho-
robê, czy brak si³. Oni przyjmowali
kap³ana w domu i otrzymywali sa-
kramenty. Odwiedzanie chorych
by³o animowane przez Legiony
Maryi i grupê Serca Pana Jezusa.
Do nich nale¿a³o wczeœniejsze przy-
gotowanie chorego, zrobienie po-
rz¹dku ko³o – i w domu. Potem
dwóch – trzech legionistów przy-
chodzi³o, aby odmówiæ ró¿aniec
podczas odwiedzin chorych. Od-
wiedzanie chorych w domach by-
³o bardzo mêcz¹ce, gdy¿ teren tej
parafii to zbocza wulkanów. Czê-
sto do domu wracaliœmy dopiero
wieczorem. W grudniu jest pora
deszczowa. Parasol na te deszcze
nie zawsze wystarcza³.

Z tym odwiedzaniem chorych
równie¿ ³¹czy³a siê pomoc bied-
nym. Ludzie doroœli niekoniecznie
s¹ biednymi w Europie. W Afryce

jednak biedny oznacza ten, który
ju¿ nie mo¿e uprawiaæ ziemi. To
biedni rodzice, którzy rozdali ju¿
swoje pola dzieciom, przekazali
spadek dzieciom, a sobie zostawili
ma³¹ czêœæ, ale i tego nie s¹ w sta-
nie uprawiaæ. Czêsto nie mog¹
liczyæ na pomoc w³asnych dzieci.

 Spowiada o. Marcin Sa³aciak Odwiedziny chorych i starszych, którzy nie mieli si³ przyjœæ do kaplicy, by im udzieliæ
Sakramentów Œwiêtych
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Córki id¹ bowiem do mê¿ów. Ni-
gdy córka nie przyprowadza mê¿a.
Czasami jest tak, ¿e córka, któr¹
m¹¿ wyrzuci³, zamieszka z rodzi-
cami. Synowie mieszkaj¹ w pob-
li¿u, na otrzymanej od ojca parceli,

ale rzadko pomagaj¹ rodzicom.
Takimi okazjami do pomocy jest
kiedy robi¹ piwo. Dlatego czêsto
w zwyczajach afrykañskich takim
biednym dziadkom pomaga wnu-
czka. Ta dziewczynka nie pójdzie
ju¿ do szko³y. Jej zajêciem bêdzie
przynoszenie wody, sprz¹tanie,
zajmowanie siê dziadkami, którzy
nie maj¹ si³y. Jest wielka potrzeba
pomocy takim biednym ludziom
przez Caritas parafialny. Wiadomo
jednak, ¿e parafia nie by³a w sta-
nie udŸwign¹æ takiego ciê¿aru, po-
moc parafialna by³a tylko doraŸn¹
(punktowa). Dlatego uwra¿liwia-
liœmy s¹siadów i ludzi dobrego
serca na pomoc tym biednym.

Inn¹ grup¹ szczególnej troski,
by³y sieroty – i to nie tylko zwi¹-
zane z wojn¹. Liczba sierot po woj-
nie bardzo wzros³a  do tego stop-
nia, ¿e w 2002 r. kiedy robiliœmy spis
parafii znaleŸliœmy ok. 500 sierot.
PóŸniej jednak okaza³o siê, ¿e
liczba ta by³a zawy¿ona, liczono
bowiem równie¿ dzieci pozosta-
wione np. babci, przez matkê, któ-
ra posz³a do innego mê¿czyzny. Ak-
cja „Adopcji Serca” sierot by³a pro-
pozycj¹ ksiê¿y pallotynów. Wpraw-
dzie ju¿ wtedy w Rwandzie zna-
liœmy organizacjê hindusk¹ Maitri,
ale ze wzglêdu na dziwne pocho-
dzenie, nie chcieliœmy siê z nimi
wi¹zaæ, tym bardziej ¿e ksiê¿a pal-

lotyni z Polski (ks. Kuraciñski) za-
proponowali nam rozszerzenie ado-
pcji serca równie¿ na nasz¹ parafiê
Gahunga. W parafiach pallotyñ-
skich ta akcja dzia³a³a ju¿ od pew-
nego czasu i raczej by³a udana. Na

miejscu, na pó³nocy Rwandy od-
powiedzialnymi za ni¹ byli ks. Zbi-
gniew Paw³owski oraz ks. Antoni
Myjak. Nie by³o powodu by nie
ufaæ polskim ksiê¿om. Z pocz¹tku
bardzo skromnie, a póŸniej coraz
bardziej, akcja „adopcji serca” za-
korzeni³a siê w naszej parafii. Istot-

nie by³ to wspania³y sposób na
wychowanie dzieci, które mia³y tru-
dne dzieciñstwo. Ich rodzice zgi-
nêli, a dzieci czêsto by³y tego œwia-
dkami. Dziêki naszemu anima-
torowi parafii Emmanuelowi Munya-
ziboneye, który temu dzie³u ca³-
kowicie siê odda³, w naszej parafii
dzie³o to szybko siê rozwija³o. W ka¿-
dym miesi¹cu mieliœmy spotkanie
z dzieæmi, t³umacz¹c im zasady wspó³-
istnienia ze starszymi opiekunami.
Starsi zaœ byli gwarantem ich do-
brego wychowania. Uwra¿liwia-
liœmy starszych opiekunów, aby
oni zagwarantowali, ¿e dobrze wy-
chowaj¹ sieroty. Dziêki Adopcji
Serca dzieciom tym pomagali
adopcyjni rodzice z Polski. Rodzi-
na w Polsce czêsto interesowa³a
siê swoim przybranym dzieckiem,
pisz¹c do niego od czasu do czasu
list. Jednym z wielu naszych obo-
wi¹zków by³o przeczytanie i od-
pisanie na ten list. Na pocz¹tku
sam zajmowa³em siê t¹ korespon-
dencj¹. Aby zró¿nicowaæ treœæ tych
listów poprosi³em nauczycieli, aby
w jêzyku francuskim odpisywali
z dzieckiem na list do adopcyj-
nych rodziców. Poniewa¿ chêtnych
na adopcjê by³o bardzo wielu i po-

Pomoc w naturze dla biednych

Comiesiêczne spotkanie z sierotami. Moderator Kariopi mi pomaga

Sierotami na miejscu opiekowali sie dziadkowie, inni cz³onkowie rodziny lub przygarnia³y je
rodziny, które ju¿ mia³y w³asne dzieci. Rodzice adopcyjni z Polski op³acali ich wykszta³cenie
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niewa¿ ¿yczliwoœæ dla dzieci by³a
wyczuwalna, dlatego z pallotynami
postanowiliœmy pomagaæ równie¿
pó³sierotom, które by³y w szkole
œredniej. Wspó³praca z nimi by³a
³atwiejsza, a skutki by³y wiêksze.

W 2007 r. opuœci³em Rwandê,
po jakimœ czasie pojawi³y siê prob-
lemy i adopcja zosta³a zamkniêta,
jednak do dziœ dostajê listy,
szczególnie od tych, którzy byli
w œredniej szkole. S¹ wdziêczni
za wykszta³cenie i ¿e dziêki te-
mu teraz maj¹ pracê. Takie po-
dziêkowanie nale¿y siê jednak
nie mnie, lecz dobrodziejom –
rodzicom adopcyjnym – którzy
im pomagali w wykszta³ceniu.

Christine, jedna sierot, napisa³a
do mnie pod koniec 2019 r.: „[…]
Teraz skoñczy³am szko³ê œredni¹
z ekonomii. Nie staæ mnie na op³acenie
studiów. Ogólnie jestem dobre-

go zdrowia. Mieszkam
w domu sama. Dotych-
czas nie znalaz³am pracy.
W Rwandzie trudno jest
o pracê. Mimo mojego
ubóstwa w przysz³ym ro-
ku wyjdê za m¹¿ [2020].
Nawet ceremonie œlubne
s¹ utrudnione ze wzglê-
du na brak rodziców.
Naprawdê dziêkujê Ci
za tê wielk¹ pomoc. To
dziêki tej pomocy mam
nadziejê na pouk³adanie
sobie mojego ¿ycia. Po

utracie moich rodziców, bez Twojej
pomocy by³oby mi bardzo trudno. To
co dla mnie uczyni³eœ przechodzi moj¹
zdolnoœæ, aby Ci podziêkowaæ. Ale Bóg
to wie i On Ci odp³aci. Koñcz¹c mam
nadziejê, ¿e u Ciebie wszystko jest
dobrze. Wysy³am Ci moje zdjêcie,
aby Ci pokazaæ jaka jestem dzisiaj.
Jestem ju¿ doros³¹ i co tu dodaæ –
raczej ³adn¹ dziewczyn¹, dziêki rów-
nie¿ Twojej pomocy. Pokój i b³ogos³a-
wieñstwo Boga niech zawsze bêd¹
w Twym sercu. Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i szczêœliwego Nowego
roku 2020.

Twoje dziecko Christine
  Nyirarukundo”

Adwent
i Bo¿e Narodzenie

O ostatnich dniach Adwentu, przy-
gotowaniach do Œwi¹t w naszej
misyjnej, afrykañskiej rzeczywi-
stoœci i o tym jak my, misjonarze,
obchodziliœmy Bo¿e Narodzenie na
prze³omie XX i XXI w. najlepiej
„opowiedz¹” fragmenty kroniki
naszej parafii Gahunga:

(19.12.2001) O. Sylwester mia³
zebranie z odpowiedzialnym za
wszystkie grupy chrzeœcijan w naszej
parafii. Przypomina im o ich obo-
wi¹zkach jakie podjêli. Przygotowujemy
sieroty do chrztu na Bo¿e Narodzenie.
O. Proboszcz zaj¹³ siê sierotami.
Stara siê dla nich o pomoc materialn¹
i ma na uwadze ich chrzeœcijañskie
wychowanie.

(20.12.2002 – pi¹tek) Jak w ka¿-
dy pi¹tek na Mszê Œw. przychodz¹
kobiety i potem zostaj¹ na naukê. Dzi-
siaj przysz³o ich bardzo du¿o, aby
skorzystaæ ze spowiedzi. Spowia-
daliœmy we trzech 2 i pó³ godziny.
O. Bart³omiej kupi³ rybê na wigiliê.
Odpowiednio j¹ przyrz¹dzi³, aby siê
nie zepsu³a. Tutaj nie mamy lodówki,
bo nie mamy pr¹du. Przygotowujemy
siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia my
sam i nasi parafianie. Dziœ przyszli
na naukê rodzice i chrzestni tych dzieci,
które w dniu œwiêta bêd¹ ochrzczone.
Naukê dla nich mia³ o. Sylwester.

(21.12.2000 – czwartek) Odwie-
dzanie chorych w centrali Gahunga.
Do chorych poszli oo. Bart³omiej
i Sylwester. O. Marcin spowiada na
miejscu w koœciele. Ma problemy
z nogami. O. Bart³omiej cierpi na
pó³paœca. O. Sylwester oprócz pracy
duszpasterskiej poch³oniêty jest prac¹
przy budowie koœcio³a. Zale¿y mu,
aby by³ ³adnie zrobiony. Br. Ryszard
pracuje wraz z robotnikami. Ka¿dy z nas
jest bardzo zaanga¿owany w dzie³o
budowy tego m³odego Koœcio³a.

(23.12.1997 – œroda) Przygotowa-
liœmy szopkê i ¿³óbek w koœciele, jak
i przyozdobiliœmy nasz¹ kaplicê do-
mow¹ refektarz choinkami. Przez te
kilka dni chodziliœmy do chorych. […].

(23.12.1999) OO. Marcin i Syl-
wester Ÿle siê czuj¹. S¹ to objawy ma-
larii. Mimo, ¿e na rann¹ Mszê Œw.
przysz³o du¿o ludzi i potem chcieli siê
wyspowiadaæ, przeprosiliœmy ich i pro-
siliœmy, aby przyszli jutro. My poje-
chaliœmy do Nyakinama do oœrodka
zdrowia. Po zbadaniu krwi okaza³o
siê, ¿e mamy zaawansowan¹ malariê
Dostaliœmy lekarstwa i zdecydowa-
liœmy siê mimo wszystko pojechaæ do
Kampanga, gdzie obiecaliœmy ludziom,
¿e ich dzisiaj wyspowiadamy.
SpóŸniliœmy siê, ale ludzie cierpliwie
czekali odmawiaj¹c Ró¿aniec. I tak
spowiadaliœmy od 11 do 15 godz. Na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia o. Sylwester
pozostawa³ w ³ó¿ku przez 5 dni.
O. Marcin zastêpowa³ go pe³ni¹c jego

Ojciec Sylwester z sierotami
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dy¿ur w koœciele i podczas uroczystego
rozpoczêcia jubileuszu, który on przy-
gotowa³. Po po³udniu przyjecha³ o. Da-
mian Fedor, delegat naszej misji. Po-
maga³ nam podczas nastêpnych dni.

(23.12.2000) Wierni otoczyli nas
przed biurem prosz¹c o spowiedŸ. Spo-
wiadaliœmy w trzech dwie i pó³ godzi-
ny. Przez ca³y adwent roku jubi-
leuszowego poczuliœmy „smak” ka-
p³añstwa spowiadaj¹c setki ludzi
u nas i w innych parafiach – Kinoni,
Mwange, Kampanga. Dzisiaj zosta³y
zakoñczone g³ówne prace przy posze-
rzaniu koœcio³a w Gahunga. Po 10 ty-
godniach pracy ludzie mog¹ ju¿ swo-
bodnie wejœæ do koœcio³a. Maj¹ nad
g³ow¹ dach i nowy o³tarz, solidny z ¿e-
laza, a nie z cegie³. Jest ³adna du¿a
zakrystia. Woda pod³¹czona do koœ-
cio³a. Chrzcielnica zrobiona jest
z drzewa fikusowego, które ros³o obok
naszego domu. Ma ona kszta³t bêbna.
Bêben dla Rwandyjczyków to symbol
królestwa. Przez chrzest œwiêty wcho-
dzimy do Królestwa wiecznego. Na po-
cz¹tku tej budowy modliliœmy siê, abyœmy
mogli na Bo¿e Narodzenie wejœæ do
poszerzonego koœcio³a. I tak siê sta³o.

(23.12.2002 – poniedzia³ek)
Przygotowania do Bo¿ego Narodzenia.
O. Bart³omiej zrobi³ zakupy. Po po³u-
dniu wraz z o. Marcinem wêdzili miêso.

(23.12.2006 – sobota) Drugi
dzieñ rekolekcji. Przed ich rozpoczêciem
spowiadaliœmy doros³ych. Po nauce
rekolekcyjnej g³oszonej przez o. Sylwe-
stra spowiadaliœmy dzieci. Jest ich oko³o
300. PóŸniej w domu przygotowaliœmy
choinki. Koœció³ zosta³ wymyty przez
m³odzie¿ szkó³ œrednich.

Wigilia, Bo¿e Narodzenie,
imieniny proboszcza

(24.12.1995 – niedziela) Wigilia.
Spêdziliœmy j¹ u Sióstr od Anio³ów
w Nyakinama w towarzystwie ksiê¿y
Palotynów i dwóch lekarzy niemieckich.
Siostry przygotowa³y wspania³y po-
si³ek, przeró¿nie przyrz¹dzone ryby,
sa³atki, ciasta, napoje no i oczywiœcie
prezenty dla ka¿dego z nas. Dwa Anio-
³y przylecia³y w bia³ych ubraniach
i uroczyœcie nam je wrêczy³y. Nie mog-
liœmy zostaæ u Sióstr zbyt d³ugo ze
wzglêdu na brak bezpieczeñstwa i ju¿

o 21 wróciliœmy do domu. W katedrze
po po³udniu charyzmatycy przedstawili
jase³ka w swym oryginalnym stylu.

(24.12.1999) Wigilia Bo¿ego
Narodzenia. Wieczorem o. Damian
przewodniczy³ Mszy Œw. Powiedzia³
kazanie i z³o¿y³ ¿yczenia œwi¹teczne
przy skromnym wigilijnym stole, który
nasi kucharze przygotowali starannie.

 (24.12.2002 – wtorek) Wigilia.
O. Marcin ubra³ choinki do kaplicy
i do salonu. Przygotowa³ te¿ figurkê
Dzieci¹tka Jezus. OO. Bart³omiej
i Sylwester spowiadali jeszcze spóŸ-
nionych wiernych. O. Bart³omiej na-
stêpnie z kucharzami przygotowa³
smaczn¹ kolacjê. Wieczorem odpra-
wiliœmy w kaplicy domowej Mszê Œw.
wigilijn¹. Po z³o¿eniu ¿yczeñ i po³a-
maniu siê op³atkiem przyst¹piliœmy do
wigilijnej kolacji. Z okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia otrzymaliœmy od
o. Prze³o¿onego „gwiazdkê”.

(24.12.2003 – œroda) Wigilia.
Zrobiliœmy porz¹dki. Przygotowaliœmy
figurkê Dzieci¹tka Jezus w kaplicy i w
Sali rekreacyjnej, dwie choinki.
Kucharze przygotowali nam skromn¹
wigilijn¹ kolacjê. Nieszpory mieliœmy
o 18. Potem kolacja. O godzinie
22 odprawiliœmy tak jak w Betlejem
w koœciele œw. Katarzyny u Ojców
Franciszkanów Mszê Œw. – Pasterkê.
Wszystko bardzo skromnie. Jest nas w

tym roku tylko dwóch. Czujemy
zadowolenie w skromnej atmosferze
afrykañskiego dnia. Nie ma zimy, ani
mrozu. Zwyk³a choinka, cyprys bez
ozdób. Po czasie wzmo¿onych prac w
okresie Adwentu, dziœ mo¿emy w
spokoju ducha modliæ siê za naszych
czarnych braci w wierze, za nasze
rodziny i zmar³ych Rodziców.

(25.12.2002 – œroda – Uroczy-
stoœæ Bo¿ego Narodzenia) Ka¿dy
z Ojców odprawi³ stosownie do liturgii
dwie Msze Œw. Na trzeciej Mszy Œw.
by³ chrzest ma³ych dzieci. OO. Marcin
i Sylwester udzielali tego sakramentu.
Wierni przepiêknie œpiewali. O. Syl-
wester przewodniczy³ Mszy Œw. i po-
wiedzia³ piêkn¹ homiliê zwi¹zan¹ ze
chrztem œw. – narodzenie Chrystusa
jako wezwanie dla œwiata, aby naro-
dziæ siê do ¿ycia Bo¿ego. Po Mszy Œw.
przemówi³ nasz chory animator Em-
manuel Munyaziboneye. Podziêkowa³
wszystkim za modlitwê. Teraz jego
¿ycie zale¿y tylko od Boga. Ludzie byli
wzruszeni jego s³owami. Dzieci do
¿³óbka Jezusa przynios³y dary o³tarza.
Po Mszy Œw. zanios³y je biednym lu-
dziom. Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
up³yn¹³ nam w œwi¹tecznej atmosferze.
Tutaj odczuwa siê brak zimy, brak
bliskich i daleko od Ojczyzny. Patrz¹c
na twarze naszych czarnych Braci –
chrzeœcijan, którzy ¿yj¹ radoœci¹ wiary,
Bóg rekompensuje nam tamte braki.

(31.12.2000) Imieniny o. Sylwe-
stra. Zjechali siê misjonarze i misjo-
narki z s¹siednich parafii: ksiê¿a Ma-
rianie i Siostry od Anio³ów z Nyaki-
nama, ksiê¿a Pallotyni z Kinoni oraz
administrator – wójt z gminy Nkum-
ba. Imieniny przebiega³y w duchu
polskiego zwyczaju bo¿onarodze-
niowego. Kuchni¹ dyrygowa³ o. Bart³o-
miej. Po trudach pracy adwentowej
i wielu uroczystoœciach jubileuszowych
misjonarze polscy z naszego regionu
Ruhengeri czuli siê swobodnie i rado-
œnie w naszym domu Gahunga. Wie-
czorem by³a Msza Sw. koncelebro-
wana. Dziêkowaliœmy Dobremu Bogu
za 2000 lat chrzeœcijañstwa, za 100
lat chrzeœcijañstwa w Rwandzie i za
14 lat naszej obecnoœci w parafii
Gahunga. Wspólnie odmówiliœmy TE
DEUM LAUDAMUS.

Cdn
fot. autor

Nasza choinka
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(31)

ELEMENTY MARYJNE
W LITURGII GODZIN

Œw.
Pawe³ VI podkreœli³, ¿e „odnowiona ksiêga
modlitwy brewiarzowej, mianowicie Liturgia

Godzin”, której reformê zobowi¹zany przez Sobór
nakaza³ i j¹ zatwierdzi³, „dostarcza wspania³ych
dowodów czci dla Matki Chrystusa” (MC 13).

Oczywiœcie wszystkie uroczystoœci maryjne ciesz¹
siê w³asnymi tekstami Liturgii Godzin, podobnie jest
tak¿e w przypadku œwi¹t i niektórych wspomnieñ.
Jeœli ich brakuje we wspomnieniu w³asnym, mo¿na
pos³u¿yæ siê bogato rozbudowanymi Tekstami
wspólnymi o Najœwiêtszej Maryi Pannie, zamiesz-
czonymi w ka¿dym tomie ksiêgi Liturgia Godzin –
– Codzienna modlitwa Ludu Bo¿ego.

Nadto w¹tków maryjnych nie brak te¿ w codzien-
nym oficjum brewiarzowym. Najwa¿niejszym z nich,
ju¿ od V wieku, jest codzienne odmawianie pieœni
Matki Bo¿ej – Magnificat (£k 1,68-79) podczas niesz-
porów. Pieœñ ta – jak zaznaczy³ Pawe³ VI – jest
szczególn¹ modlitw¹ Maryi i w³aœciw¹ pieœni¹ czasu

mesjañskiego, w której ³¹czy siê œwi¹teczna radoœæ
starego i nowego Izraela. Albowiem, jak zdaje
siê wskazywaæ œw. Ireneusz, w pieœni Najœwiêtszej
Maryi po³¹czy³y siê radoœci Abrahama przeczu-
waj¹cego Chrystusa, z proroczo antycypowanym
g³osem Koœcio³a: Raduj¹c siê, Maryja wo³a³a,
prorokuj¹c w imieniu Koœcio³a: Wielbi dusza moja Pana
(MC 18).

Papie¿ wskaza³ nadto inne miejsca dokumen-
tuj¹ce czeœæ Maryi w codziennym oficjum, przy-
pominaj¹c, ¿e jawi siê ona „naprzód w hymnach,
wœród których nie brak bynajmniej œwietnych
pomników literatury (…); dalej w proœbach Modlitwy
porannej i Nieszporów, w których Koœció³ bardzo
czêsto z ufnoœci¹ ucieka siê do Matki pe³nej mi³o-
sierdzia; wreszcie na licznych i troskliwie wybranych
stronicach pobo¿noœci maryjnej, których autorzy ¿yli
albo w samych pocz¹tkach religii chrzeœcijañskiej, al-
bo w œredniowieczu i nowszych czasach” (MC 13).

Ojciec Œwiêty nie pomin¹³ te¿ obecnoœci tzw.
maryjnych antyfon koñcowych, które œpiewa siê po
komplecie, czyli po brewiarzowej modlitwie na
zakoñczenie dnia, lub – jak czytamy w rubryceli –

– „po nieszporach, jeœli te odmawia siê wspólnie,
a kompletê indywidualnie” (por. MC 13). Powsta³e
w ci¹gu stuleci, niektóre z tych antyfon przypisane
s¹ poszczególnym okresom roku liturgicznego, jak
np. Alma Redemptoris Mater na czas adwentu i Bo-
¿ego Narodzenia, Stabat Mater dolorosa na Wielki
Post (w niektórych krajach), czy Regina coeli na czas
Wielkanocy. Wœród tych antyfon nale¿y szczególnie
odnotowaæ Sub Tuum praesidium, najstarsz¹ maryj-
n¹ modlitwê Koœcio³a, bo powsta³¹ ju¿ w III stu-
leciu, a nadto samo Pozdrowienie anielskie – Ave
Maria, czy te¿ bardzo popularne antyfony: Salve

Regina, Ave Regina coelorum (w³asna na uroczystoœæ
Wniebowziêcia), lub u¿ywane w niektórych Koœ-
cio³ach lokalnych Inviolata, Salve Mater misericordiae,
Virgo parens Christi i Memorare, a w Polsce Bo-
gurodzica.

W odniesieniu do antyfony Memorare (Pomnij),
znanej jako Modlitwa œw. Bernarda, badacze
wspó³czeœni twierdz¹, ¿e modlitwa ta nie jest au-
torstwa œw. Bernarda (wielkiego jej propagatora),
gdy¿ powsta³a o wiele wczeœniej (pomiêdzy VIII
a X stuleciem) na Wschodzie (por. A. M. Buono, Naj-
piêkniejsze modlitwy maryjne. Ich historia, znaczenie i zastosowanie,
Sandomierz 2007, s. 104). Z kolei antyfona Sub Tuum
praesidium zasadniczo koñczy siê s³owami Virgo
gloriosa et benedicta. W wersji polskiej ubogacona jest
poprzez dodanie do niej wezwania: „O Pani nasza,
Orêdowniczko nasza, Poœredniczko nasza, Pocie-
szycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Sy-
nowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi [w nie-
których regionach: najmilszemu] nas oddawaj”.
U¿ywa siê jej tak¿e podczas nabo¿eñstw maryjnych,
zw³aszcza po litanii loretañskiej, zgodnie z wytycz-
nymi podanymi w Agendach liturgicznych, a tak¿e
w sekcji Dodatki ró¿ne w ka¿dym z czterech tomów
Liturgii Godzin, gdzie znajdujemy jeszcze dwie mod-
litwy do Matki Bo¿ej, jako przygotowanie do Eu-
charystii i dziêkczynienie po jej celebrowaniu.

Dzieñ Imienin jest szczególny
bo solenizant otrzymuje ³aski

i dodatkow¹ troskê modlitewn¹
do której do³¹cza siê przemyski Karmel

dla P.T.
o. Szczepana T. Praœkiewicza OCD
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GR U D Z I E Ñ  2021 OTWARTE SPOTKANIA
GRUP DUSZPASTERSKICH

DZIA£AJ¥CYCH
PRZY KOŒCIELE

ŒW. TERESY OD JEZUSA
(KARMELICI BOSI):

AKCJA KATOLICKA
– ka¿dego 16-go dnia

miesi¹ca po wieczor-
nej Mszy œw.

BRACTWO SZKAPLERZNE
– trzeci¹ sobotê miesi¹ca

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

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

GRUPA BIBLIJNA
– w poniedzia³ki po wie-

czornej Mszy œw. (sala nad
zakrysti¹).

KARMELITAÑSKI RUCH EWAN-
GELIZACYJNO-MODLITEWNY
(KREM)

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

MINISTRANCI
– w soboty o 9:00 (w za-

krystii).
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE

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

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

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

ŒWIECKI ZAKON KARMELI-
TÓW BOSYCH (OCDS)

– 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 styczniowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

Œr.

Cz.
Pt.

So.

Nd.

Pn.
Wt.

Œr.

Nd.

Pn.

Wt.

Cz.

Nd.

Pt.

So.

Nd.

Pn.

Wt.

Pt.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

12.

13.

14.

16.

19.

24.

25.

26.

27.

28.

31.

W r. 1978 † o. Bazyli od œw.
Anzelma (Jab³oñski).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œw. Franciszka Ksawere-
go, prezbitera.
W r. 1981 † o.  Feliks od
œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus (Bielecki).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Œw. Barbary. Dzieñ mo-
dlitw za bezrobotnych.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
II NIEDZIELA  AD-
WENTU.
Dzieñ modlitw w intencji
Koœcio³a na Wschodzie.
Œw. Miko³aja.
Œw. Ambro¿ego, bpa i dra
Koœcio³a.
NIEPOKALANE POCZÊCIE NAJ-
ŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY

(uroczystoœæ).
W r. 2003 † o.  Cherubin
od Najœw. Maryi Panny
(Pikoñ).
III NIEDZIELA  AD-
WENTU (Gaudete).
Dni Modlitw o ¯ycie
Chrzeœcijñskie Rodzin.
Œw. £ucji, dziew. i mêczn.
40. Rocznica Stanu Wo-
jennego (13.XII.1981 r.)
UROCZYSTOŒÆ ŒW.
JANA OD KRZY¯A,
kap³ana i dra Koœcio³a,
Ojca naszego.
Rozpoczyna siê Nowen-
na do Dzieci¹tka Jezus.
IV NIEDZIELA  AD-
WENTU
WIGILIA. Adama i Ewy.
W r. 2006 † br. Brokard
od Najœw. Serca Jezuso-
wego (Krupnik).

U R O C Z Y S T O Œ Æ
N A R O D Z E N I A
PA Ñ S K I E G O .
NIEDZIELA Œwiêtej
Rodziny: Jezusa, Ma-
ryi i Józefa.
Œw. Jana, aposto³a i Ewan-
gelisty. (œwiêto)
Œwiêtych M³odzianków
Mêczenników. (œwiêto)
Œw. Sylwestra, papie¿a.

Koñczy siê okres
ADWENTU

8.XII. Godzina £aski – 12:00 – 13:00

Œw. Jan od Krzy¿a

Nowy witra¿
w naszym koœciele

Nasz Drogi Ojcze
Sylwestrze Potoczny OCD

w Dniu Imienin
pe³ne grono naszych Parafian

i Sympatyków szczególnie
dziêkuje Ci za tak ofiarn¹

pos³ugê w klasztorze
i przy o³tarzu, które wiemy,

¿e nie s¹ dla Ciebie ofiar¹
tylko wyrazem wdziêcznoœci

Panu Bogu za pe³nienie
dla Niego pos³ugi

a ¿e przez wiele lat czyni³eœ to
na kontynencie arykañskim
to oprócz podziwu i dumy
jest podziêka, ¿e w³aœnie

Europejczyk, Polak
niós³ tam tê pos³ugê

przemyski karmel
     ps. Plurimos annos w dobrym zdrowiu
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(44)

KORYTA

Na mapie Polski znaleŸæ mo¿na
co najmniej 12 wsi, osad, miej-

scowoœci lub czêœci miejscowoœci
(dzielnica, rola, przysió³ek czy re-
jon), które nosz¹ nazwê KORY-
TA. Nas interesuje miejscowoœæ,
która jest po³o¿ona ok. 20 km na
pó³nocny-zachód od Ostrowa Wiel-
kopolskiego w granicach diecezji
kaliskiej. Chocia¿ obecny koœció³
klasycystyczny pochodzi z pocz¹-
tku XIX wieku, posiada jednak
dok³adnie 25 cennych zabytków
(wpisanych do rejestru zabytków
województwa wielkopolskiego),
a poœród nich znajduje siê obraz
Matki Bo¿ej Szkaplerznej z XVII
wieku, na który warto zwróciæ
uwagê.

KOŒCIO£Y

Po raz pierwszy wielkopolskie
Koryta zosta³y wymienione w ro-
ku 1335 jako Koritha, w doku-
mencie dotycz¹cym podzia³u dóbr
pomiêdzy Dzierzkiem z Grabosze-

wa, Micha³em z Koszanowa i Jêdr-
kiem z Czacza. Ostatecznie w³aœ-
cicielem wsi zosta³ ostatni z wymie-
nionych i a¿ do drugiej po³owy
XVI wieku miejscowoœæ ta nale-
¿a³a do rodziny Czackich. W 1579

roku przesz³a w posiadanie Piotra
Miedzianowskiego i Floriana Nie-
wieskiego, a w 1618 roku Stani-
s³awa Miedzianowskiego i Zofii
Radoliñskej. PóŸniej w³aœciciele wsi
czêsto siê zmieniali.

Z pozostawionych Ÿróde³ do-
wiadujemy siê, ¿e pierwsza œwi¹-
tynia w Korytach by³a drewniana.
W dokumencie z 1399 roku wymie-
niany jest miejscowy proboszcz Jan.
W pocz¹tkach istnienia parafii do
Koryt nale¿a³y s¹siednie wsie: Ko-
rytnica, Ligota i Trzebowa. Obe-
cnie przynale¿y jeszcze Bugaj.
W 1514 roku w³aœciciele wsi – Czac-
cy ufundowali kolejn¹ drewnian¹
œwi¹tyniê parafialn¹, która nosi³a
wezwanie œw. Miko³aja, biskupa.
Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e koœció³
uleg³ zniszczeniu w wyniku po¿a-
ru. Oko³o 1800 roku staraniem ks.
proboszcza Teodora Mikstackiego
wzniesiono murowan¹, klasycy-
styczn¹ œwi¹tyniê. Najpierw wybu-
dowano prezbiterium, do które-
go oko³o po³owy XIX wieku do-
budowano nawê. Tak w³aœnie pow-

sta³ obecnie istniej¹cy koœció³,
któremu patronuj¹ œw. Miko³aj,
biskup oraz Matka Bo¿a Szkap-
lerzna.

Œwi¹tyniê w Korytach tworz¹
prostok¹tna nawa i nieco od niej

ni¿sze, wyd³u¿one, szerokie prez-
biterium, które zosta³o zamkniête
prost¹ œcian¹. Do œciany frontowej
przylega kruchta, nakryta dwuspa-
dowym dachem. Natomiast od
pó³nocy i po³udnia do nawy zos-
ta³y dostawione dwie boczne kap-
lice (MB Szkaplerznej i Najœwiê-
tszego Serca Pana Jezusa – tak
jak zazwyczaj widzimy to na szka-
plerzu karmelitañskim, czy me-
daliku szkaplerznym). We wnê-
trzu œwi¹tyni mo¿emy podziwiaæ
o³tarz g³ówny poœwiêcony œw. Mi-
ko³ajowi, patronowi parafii. Drew-

niany, rzeŸbiony, polichromowany
i z³ocony, podobnie jak o³tarze bocz-
ne powsta³ w XVIII wieku w war-
sztacie wielkopolskim. O³tarz zo-
sta³ równie¿ udekorowany p³asko-
rzeŸbionymi medalionami z popier-
siami œw. Józefa, Dzieci¹tka Jezus
i Matki Bo¿ej, ujêtymi w obramie-
nia miêdzy innymi z motywów roœ-
linnych. Obok przedstawienia Œwiê-
tej Rodziny w o³tarzu spotkamy
jeszcze drewniane, polichromowa-
ne i poz³acane rzeŸby œwiêtych. Po-
chodz¹ z XVII i XVIII wieku.
I tak wœród nich jest œw. Stani-
s³aw, biskup z pastora³em w d³oni,
który b³ogos³awi. U jego stóp znaj-
duje siê pó³postaæ Piotrowina. Dru-
gim biskupem jest œw. Wojciech.
Przez rzeŸbiarza zosta³ on przedsta-
wiony w stroju biskupa i z wio-
s³em w rêku. W o³tarzu g³ównym
spotkamy tak¿e przedstawicielki

Koryta – koœció³ parafialny

Fresk szkaplerzny na suficie
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która
pa³aj¹c szczególn¹ mi³oœci¹ ku dzieciom odzia-
nym Szkaplerzem œwiêtym, nawiedzasz ich du-
sze, pocieszasz je s³owem i przyk³adem – uproœ
nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan
nasz, Jezus Chrystus, sw¹ Bosk¹ œwiat³oœci¹ roz-
proszy³ ciemnoœci naszych umys³ów; abyœmy poz-
nali wartoœæ Jego mi³oœci ku nam zwróconej i ser-
decznie Go mi³owali; abyœmy zrozumieli donio-

s³oœæ naszych obowi¹zków i sumiennie je wype³-
niali, abyœmy wszystkie nasze myœli i s³owa oraz
czyny kierowali ku wiêkszej chwale Bo¿ej i ku
zbudowaniu naszych bliŸnich.

Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas drê-
czy, niepokoi i boli. Ufamy, ¿e przyjmiesz to jak
kochaj¹ca Matka i dasz naszym duszom i ser-
com niezm¹cony pokój!

Amen.

œwiêtych kobiet, które umieszcz-
ono poni¿ej postaci biskupów.
Obie rzeŸby powsta³y oko³o 1630
roku. I tak po prawej stronie zo-
baczymy œw. Barbarê, natomiast
po lewej œw. Katarzynê. Obie ubra-
ne zosta³y w dopasowane w gorsie
suknie. Œw. Barbara ukry³a j¹ pod
p³aszczem. Na rozpuszczonych w³o-
sach Œwiêta ma za³o¿on¹ koronê,
a w d³oniach trzyma wie¿ê, jeden
z atrybutów, po którym mo¿na j¹
rozpoznaæ. Z kolei œw. Katarzyna
ma p³aszcz narzucony na ramiona,
równie¿ koronê na g³owie, a w d³o-
niach trzyma ksiêgê i miecz.

Od strony po³udniowej w bocz-
nej kaplicy znajduje siê o³tarz
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
rokokowy z 1776 roku z obrazami
Serca Jezusowego – zewnêtrznym
i Ecce Homo – jako spodni.

OBRAZY MATKI BO¯EJ

SZKAPLERZNEJ

Od strony pó³nocnej w kaplicy
poœwiêconej Matce Bo¿ej Szkap-
lerznej znajduje siê w boczny (ru-
chomy, przenoœny) o³tarz stylizo-
wany na barokowy, dwukondy-
gnacyjny. Na mensie o³tarzowej
(antepedium) umieszczony jest
ozdobny monogram Maryi, a w nas-
tawie o³tarzowej w centralnej czê-
œci – pomiêdzy dwoma kolumien-
kami w stylu korynckim – podzi-
wiaæ mo¿emy namalowany na ne-
utralnym tle, wizerunek Madonny
trzymaj¹cej na lewym rêku b³ogo-
s³awi¹ce Dzieci¹tko Jezus. Drug¹
d³oni¹ Maryja podaje szkaplerz.
To propozycja od Niej dla nas –
Jej dzieci. Przedstawiona jest w ty-
pie Hodegetrii (Przewodniczki) i na-
wi¹zuje do obrazu Matki Bo¿ej

z koœcio³a Santa Maria Maggiore
w Rzymie. Zwana Œnie¿n¹ b¹dŸ
Salus Populi Romani (Wyzwoli-
cielka Ludu Rzymskiego) uka-
zana jest w 2/3 postaci z rêkami
skrzy¿owanymi tak, aby lepiej
by³o trzymaæ Dzieci¹tko. Matka
Bo¿a i Dzieciê Jezus przyozdobio-
ne s¹ na³o¿onymi na obraz sreb-
rnymi sukienkami i koronami z pier-
wszej po³owy XVIII wieku. Wyko-
nane zosta³y przez wielkopol-
skiego z³otnika – o nieznanym imie-
niu – który je udekorowa³ moty-
wami stylizowanej wici roœlinno-
-kwiatowej oraz winoroœli.

Jest jeszcze drugi obraz – nieco
póŸniejszy – z XVIII stulecia jako
zas³ona, który generalnie jest po-
dobny do spodniego za wyj¹tkiem:
jest nieco wiêkszy (Matka Bo¿a
przedstawiona jest niemal w ca³ej
postaci); nie ma ozdobnych sukie-
nek (Maryja ma szatê zewnêtrzn¹
niebiesk¹ ozdobion¹ z³otymi gwia-
zdami z wyszczególnion¹ sw¹ wiel-
koœci¹ z³ot¹ gwiazd¹ na ramieniu,
a spodni¹ ¿ó³to-z³ot¹; Jezus w z³o-

tej szacie. Maryja w lewej rêce trzy-
ma szkaplerz, a Jezus w lewej rê-
ce trzyma Ksiêgê, praw¹ rêk¹ b³ogo-
s³awi. Oboje w koronach zamkniê-
tych); jako t³o s³u¿y niebo z uwido-
cznionymi chmurkami i dwoma

anio³ki podtrzymuj¹cymi koronê
Matki Bo¿ej; u podnó¿ka Madon-
ny wstêga bez jakiegokolwiek
napisu.

Z obrazu ze zwieñczenia lewe-
go o³tarza bocznego spogl¹da na
nas œw. Pawe³, aposto³. Brodaty
Œwiêty w tunice okrytej p³asz-
czem, wspiera o ramiê miecz, któ-
rym zosta³ œciêty w Rzymie.

Natomiast na suficie poœród po-
lichromii wykonanych przez Wa-
c³awa Piotrowskiego w 1953 roku
znajduje siê fresk ukazuj¹cy Mat-
kê Bo¿¹ Szkaplerzn¹ z Dzieci¹t-
kiem Jezus stoj¹cym na Jej kola-
nach i œw. Szymona Stock’a w ek-
statycznej pozie, który otrzymuje
z r¹k Maryi, Matki i Królowej
Karmelu szkaplerz œwiêty. U pod-
nó¿a œwiêtego mnicha le¿y otwar-
ta Ksiêga i Krzy¿ Pañski. Na ob-
³okach igraj¹ anio³ki.

Koryta, MB Szkaplerzna

MB Szkaplerzna w sukience
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zas najpiêkniejszy w roku zbli¿a siê… i dla wie-
lu z nas bêdzie to czas, gdy radoœæ z Naro-

dzenia Bo¿ej Dzieciny, przetykana bêdzie cicho p³y-
n¹cymi po twarzy ³zami. Bo nasta³ czas trudny, czas,
gdy tak wielu odesz³o…a wielu z nich w samot-
noœci, bez po¿egnania… Dla tych jest ta kolêda
i dla nas… zatem pos³uchajmy:

A nadzieja znów wst¹pi w nas,
Nieobecnych pojawi¹ siê cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie.
I choæ przygas³ œwi¹teczny gwar,
Bo zabrak³o znów czyjegoœ g³osu.
PrzyjdŸ do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu.

Daj nam wiarê, ¿e to ma sens,
¯e nie trzeba ¿a³owaæ przyjació³.

¯e gdziekolwiek s¹ dobrze im jest,
Bo s¹ z nami choæ w innej postaci.
I przekonaj, ¿e tak ma byæ,
¯e po g³osach tych wci¹¿ dr¿y powietrze,
¯e odeszli po to by ¿yæ
I ty razem bêd¹ ¿yæ wiecznie.

PrzyjdŸ na œwiat,
By wyrównaæ rachunki strat.
¯eby zaj¹c wœród nas,
Puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyæ siê dzieckiem w nas,
I zapomnieæ, ¿e s¹ puste miejsca przy stole.

A nadzieja znów wst¹pi w nas…

Nadzieja ta oparta jest o autorytet Jezusa. Po to siê
narodzi³, aby zanurzyæ siê w nasze cz³owieczeñstwo…

Œwiêtujmy zatem ten wyj¹tkowy czas pe³ni nadziei…

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Intencja szczegó³owa:
W intencji chorych, cierpi¹cych, samotnych.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Intencja szczegó³owa:
W intencji broni¹cych granic naszej ojczyzny i o pokój

w ojczyŸnie.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Intencja szczegó³owa:
W intencji przeœladowanych za wiarê.

Intencje
¯ywego Ró¿añca –

– grudzieñ

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

Intencja papieska:
Módlmy siê za katechetów, powo³anych do g³oszenia

S³owa Bo¿ego – aby byli jego odwa¿nymi i kreatywny-
mi œwiadkami z moc¹ Ducha Œwiêtego.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Intencja szczegó³owa:
O dobre przygotowanie naszych serc do œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia.
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Œwiêty Józefie, mój
najmilszy Ojcze, po
Jezusie i Maryi naj-
dro¿szy mojemu sercu,
Tobie siê powierzam
i oddajê, jak powie-
rzyli siê Twej opiece
Bo¿y Syn i Jego Prze-
czysta Matka. Przyj-
mij mnie za swoje
dziecko, bo ja na ca³e
¿ycie obieram Ciê za
Ojca, Opiekuna, Ob-
roñcê i Przewodnika
mej duszy. O mój
najlepszy Ojcze, œwiê-
ty Józefie, prowadŸ
mnie prost¹ drog¹ do
Jezusa i Maryi.
Naucz mnie kochaæ
wszystkich czyst¹ mi-
³oœci¹ i byæ gotowym
do poœwiêceñ dla
bliŸnich. Naucz wal-

czyæ z pokusami cia-
³a, 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 Chry-
stusa. Czuwaj nade
mn¹, jak strzeg³eœ Dzie-
ci¹tka Jezus, a ja Ci
przyrzekam wiernoœæ,
mi³oœæ i ca³kowite po-
s³uszeñstwo, bo ufam,
¿e za Twym wstawien-
nictwem bêdê zbawio-
ny. Nie patrz na moj¹
nêdzê, ale dla mi³oœci
Jezusa i Maryi przyj-
mij mnie pod sw¹ Ojco-
wsk¹ opiekê.
Amen.

AK T  P O Œ W I Ê C E N I A  S I Ê

Œ W I Ê T E M U  J Ó Z E F O W I



Nr 12 (2021)Str. 24 N A  K A R M E L

We wspomnienie

œw. Rafa³a

Kalinowskiego

w Eucharystii

wieczornej

uczestniczyli

przedstawiciele

Zwi¹zków

Sybiraków, którym

On patronuje.

W uroczystoœæ

Jezusa Chrystusa,

Króla Wszechœwiata,

do grona ministrantów

do³¹czyli trzej ch³opcy:

Kamil, Kacper i Olek.
Gratulujemy

i ¿yczymy wytrwa³oœci!

W oknach

prezbiterium

naszego

koœcio³a

zaczê³y

pojawiaæ siê

odnowione

witra¿e.


