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2022

PRZEMYSKI KARMELNA  KARMEL

Kochani,
Parafianie i Przyjaciele!

Zapraszamy serdecznie Was
wszystkich 6 stycznia,

w Uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego do naszej œwi¹tyni
na kolêdê. Prosimy wzi¹æ ze

sob¹ wodê w naczynku.
Po ka¿dej Mszy œw.

pob³ogos³awimy wodê, kadzid³o
i kredê. Wod¹ pokropicie swoje

mieszkania.
W tym roku ofiarê kolêdow¹
przeznaczymy na ogrzewanie

œwi¹tyni.
Proboszcz o. Krzysztof Górski OCD

Wspólne kolêdowanie w naszej œwi¹tyni
6 stycznia o godzinie 17:00

zapraszamy – karmelici bosi

Jezus, Ksi¹¿e Pokoju, przyszed³ na ziemiê,

aby swoj¹ bezbronnoœci¹ rozkruszyæ mury,

które wznosz¹ siê w nas i miêdzy nami.

On chce tak¿e nas uczyniæ

pos³añcami pokoju.

Pozwólmy Mu na to w³aœnie teraz,

w to Bo¿e Narodzenie.

By trwa³o nie tylko w œwiêta,

ale w ka¿dym naszym TERAZ

NR 1 (302) (ROK XXVI)      KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU      STYCZEÑ 2022 R.

Jeden z nowych witra¿y w prezbiterium
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Œwiêta Rodzina to przede
wszystkim Nazaret ¿ycie

ciche, ubogie, proste i oddalone
od wielkiego œwiata, taka du-
chowa ci¹¿a dla zrodzonych
z cia³a dzieci, a dla ma³¿onków
prawdziwa kuŸnia duchowa.
Rodzina jest nieprzerwanym
celebrowaniem Bo¿ej obecno-
œci, jest szko³¹ kontemplacji
na co dzieñ, z której wyp³ywa
w konsekwencji pobo¿noœæ.

Sta³e przebywanie w obecnoœci
Boga uczy nas „modlitwy przy sto-
le, modlitwy wieczorem, w po-
dró¿y, uciekania siê do modlitwy
w ka¿dej wa¿nej sprawie rodziny,
otoczenia i Koœcio³a”. Wzorem jest
Maryja nape³nion¹ Duchem Œwiê-
tym, która wszystkie s³owa i spra-
wy zwi¹zane z Jej Synem rozwa-
¿a³a w sercu. Tym, co „soli” chrze-
œcijañsk¹ rodzinê, jest w³aœnie
kontakt z Bogiem. Rodzina, któ-
ra przestaje siê modliæ, wietrzeje –
staje siê podobna do rodzin kie-
ruj¹cych siê tylko wartoœciami
z tego œwiata.

Ludzie czêsto traktuj¹ ma³¿eñ-
stwo i rodzinê jako naturaln¹, spo-
³eczn¹ kolej rzeczy, która podej-
mowana jest przez ludzi maj¹cych
ró¿ne swoje powo³ania – tym-
czasem Œwiêta Rodzina pokazuje,
¿e Nazaret sam w sobie jest po-
wo³aniem pe³nym i wystarczaj¹-
cym.

¯ycie Œwiêtej Rodziny jest wzo-
rem owego podstawowego powo³a-
nia, do którego zostaliœmy wez-
wani przez Boga: do bycia z Nim,
oraz stopniowego stawania siê oj-
cami i matkami. Rodzina, zarówno
ta, w której siê wychowujemy, jak
i ta, któr¹ sami zak³adamy, jest
miejscem d¹¿enia do œwiêtoœci
i realizowania swojego powo³ania.
Wszystkie inne grupy charyzma-
tyczne, modlitewne, wspólnoty czy
stowarzyszenia, powinny poma-
gaæ w realizacji tego podstawo-
wego powo³ania, a nie zastêpo-
waæ je.

Drugim bardzo wa¿nym aspek-
tem ¿ycia rodziny jest zaufanie

Bo¿ej Opatrznoœci. Jest to wielo-
wymiarowe doœwiadczenie. Œwiê-
ta Rodzina uczy nas cierpliwoœci,
a poprzez ni¹ pokory – poprzez
pe³ne mi³oœci znoszenie siebie naw-

zajem (jedni drugich brzemiona
noœcie!), poprzez znoszenie prze-
ciwnoœci w oczekiwaniu na obja-
wienie siê Bo¿ej mocy (wszel-
kie choroby, finansowe problemy,
konflikty rodzinne, braki du-
chowe i materialne). Uczy nas
równie¿ mêstwa – poniewa¿ po-
dobnie jak w Œwiêtej Rodzinie
Jezus-Emmanuel jest z nami,
nawet jeœli nic na to po ludzku
nie wskazuje.

Z punktu widzenia mê¿czyzny
Œwiêta Rodzina uczy nas przede
wszystkim wiary w to, ¿e to Bóg
chroni twoj¹ rodzinê, a wiêc trze-
ba siê uczuæ umiejêtnoœci s³ucha-

nia Go. Z punktu widzenia kobie-
ty to przede wszystkim rozwa¿a-
nie i przyjmowanie wszystkiego
w cichoœci serca, a nie bycie krzy-
kliw¹ i przebojow¹ mam¹. Wypusz-
czenia dzieci spod swoich skrzyde³
i zaufanie im.

Od Œwiêtej Rodziny uczymy
siê równie¿ ofiarnoœci. piêkna
mi³oœæ cechuje wiele niechrzeœci-
jañskich rodzin. Jednak to ak-

ŒWIÊTA RODZINA A NASZA RODZINA
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tywna mi³oœæ ubogich, potrzebu-
j¹cych i osób innego œwiatopo-
gl¹du, jest legitymacj¹ cz³owieka
Ewangelii. To wyznacznik, czy 
jesteœmy w istocie rodzin¹ chrze-
œcijan. Jest to postawa, która od 
samego pocz¹tku cechowa³a Ma-
ryjê, która zaraz po Zwiastowaniu
uda³a siê do krewnej El¿biety, by jej
pomóc.

Zawsze wzrusza mnie proœba
skierowana do ma³¿onków pod-
czas uroczystego b³ogos³awieñstwa
na zakoñczenie liturgii ma³¿eñ-
stwa. Kap³an zwraca siê do nich
z nastêpuj¹cymi s³owami: „Wœród
œwiata b¹dŸcie œwiadkami, ¿e Bóg
jest mi³oœci¹, aby stroskani i ubo-
dzy, doznawszy waszej pomocy,
przyjêli was kiedyœ z wdziê-
cznoœci¹ do wiekuistego domu
Boga”.

WS

*   
*
   *

Papie¿ Franciszek w adhorta-
cji Amoris laetitia pisze, ¿e „w skar-
bcu serca Maryi s¹ równie¿ wszy-
stkie sprawy ka¿dej z naszych ro-
dzin, które Ona troskliwie zacho-
wuje”. Powierzmy opiece Boguro-
dzicy, Tej, która jest natchnieniem
wszystkich matek i dziewic,
wszystkie nasze rodziny.
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WYPOWIADA M¥¯:

Józefie, synu Dawida, nie bój
siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej
Ma³¿onki; albowiem z Ducha
Œwiêtego jest to, co siê w Niej po-
czê³o (Mt 1,20).

Œwiêty Józefie, kiedy stan¹³eœ
wobec tajemnicy dziewiczego po-
czêcia Syna Bo¿ego w ³onie Twej
Ma³¿onki Maryi, postanowi³eœ j¹
potajemnie oddaliæ. Wówczas
us³ysza³eœ: Nie bój siê wzi¹æ do
siebie Maryi, albowiem z Ducha
Œwiêtego jest to, co siê w Niej po-
czê³o. Dzisiaj, kiedy stoimy przed
Tob¹, którego symbolizuje ta œwiê-
ta ikona, serca nasze tak¿e wo-
³aj¹ do Ciebie w pokornej proœ-
bie: nie bój siê i nas przygarn¹æ
do siebie, albowiem z Ducha
Œwiêtego jest to, co siê w nas do-
kona³o.

Czas Twoich nawiedzin jest
b³ogos³awieñstwem dla naszych
rodzin, dla ca³ej naszej parafii,
bo uczysz nas ¿yæ z Jezusem i dla
Jezusa. Oby ka¿dy dom naszej
parafii sta³ siê „nazaretañskim do-
mem Cieœli”. Z najwiêksz¹ po-
kor¹ i czci¹, ale i ze œwiêt¹ ufno-
œci¹ stoimy przed Tob¹, o œwiêty
Patriarcho z Nazaretu, prosz¹c:
Józefie, synu Dawida, zechciej za-
mieszkaæ w naszym domu i na-
ucz nas ¿yæ z Jezusem i Jego
Matk¹. Nasza obecnoœæ œwiadczy,
¿e potrzebujemy i pragniemy
uczyæ siê od Ciebie ¿yæ wiar¹,
nadziej¹ i mi³oœci¹.

WYPOWIADA ¯ONA:

Stoj¹c przed Tob¹ w pokorze,
przynosimy do Twoich stóp nasze
¿ycie, a w nim radoœci i troski,
zwyciêstwa i pora¿ki, nadzieje
i obawy.

Do kogo zwrócimy siê o po-
moc i ratunek? Tobie Ojciec
Niebieski powierzy³ swojego Syna
i Jego przeczyst¹ Matkê, dlatego

sta³eœ siê Opiekunem i wzorem
ka¿dej chrzeœcijañskiej rodziny.
Tobie, Ojcze nazaretañskiego do-
mu, zawierzamy wszystkich oj-
ców, matki i dzieci, nasze domy
i wszystko, co posiadamy.

Rodziny tak bardzo potrzebuj¹
Twojej opieki, pomocy i przy-
k³adu. Dotkniêci, bowiem jesteœ-
my obojêtnoœci¹ religijn¹ i relaty-
wizmem moralnym, a one s¹ Ÿró-

d³em wszystkich innych grze-
chów przeciwko Bogu i bliŸnim.

Wobec wielu niebezpieczeñstw
zagra¿aj¹cym naszym wspólnotom
rodzinnym do Ciebie siê ucieka-
my i Tobie siê powierzamy w tym
akcie zawierzenia: Œwiêty Ojcze
Józefie, przyb¹dŸ nam z pomoc¹,
pociesz w naszych smutkach, oba-
wach, troskach i bólach. Oddal od
nas gro¿¹ce nam niebezpieczeñ-
stwa. WeŸ pod swoj¹ opiekê na-
sze dusze i cia³a. Twojej prze-
mo¿nej opiece zawierzamy nasz
dom i ca³e nasze ¿ycie. Oka¿ nam,
œwiêty Józefie, jak dobry jesteœ
dla tych, którzy pragn¹ pozostaæ
na zawsze Twoimi wiernymi s³u-
gami. Œwiêty Józefie, Ojcze i Opie-
kunie naszych rodzin, przyczyñ
siê za nami.

AKT OFIAROWANIA OSÓB
STARSZYCH, CIERPI¥CYCH:

Œwiêty Józefie, Nadziejo cho-
rych, wraz z ludŸmi obarczonymi

krzy¿em cierpienia, ludŸmi sa-
motnymi i w podesz³ym wieku
klêkam, z ludŸmi tutaj obecnymi
i tymi, którzy nie mog¹ opuszczaæ
swych domów, klêkamy dziœ przed
Tob¹, by prosiæ o pomoc i po-
ciechê. Wierzymy, ¿e Twoja obe-
cnoœæ wœród nas pomo¿e nam
z wiar¹ i ufnoœci¹ przyjmowaæ
wolê Bo¿¹. B¹dŸ nam wzorem,
natchnieniem, pomoc¹ i obron¹.
Chroñ ka¿dego przed pokus¹ re-
zygnacji i zw¹tpienia. Pragniemy
Ciebie naœladowaæ. Razem z To-
b¹ prosimy o ³askê zjednoczenia
z Bogiem, ³askê radoœci, ³askê
Chrystusowego œwiadectwa, ³askê
mi³owania sióstr i braci, a jeœli taka
jest wola Bo¿a, tak¿e o ³askê fizy-
cznego uzdrowienia.

O nasz dobry œwiêty Józefie,
oddajemy siê Tobie szczerym ser-
cem i polecamy Ci nasze ¿ycie.
Szczególnie chcemy prosiæ Ciê
o ³askê przyjmowania woli Bo¿ej
i zgadzania siê z ni¹ w naszych
s³aboœciach i cierpieniach. Racz
nam wyjednaæ u Jezusa cnotê umi-
³owania krzy¿a, a przez ni¹ jed-
noczenia siê z Nim w tajemnicy
cierpienia. Pozwól, aby krzy¿ nie
sta³ siê w naszym ¿yciu zmarno-
wanym talentem, który otrzy-
maliœmy od Jezusa Chrystusa.
Dlatego pomó¿ nam go pomna-
¿aæ przez ofiarowanie cierpienia za
tych, którzy najbardziej potrze-
buj¹ duchowej pomocy.

OSOBA DRUGA (¯YWY
RÓ¯ANIEC):

B¹dŸ b³ogos³awiony, bo nie
opuszczasz nas w naszych choro-
bach, a w cierpieniu wspierasz
swoj¹ ojcowsk¹ obecnoœci¹.

B¹dŸ b³ogos³awiony, bo nie-
siesz uzdrowienie naszej duszy
i cia³u.

B¹dŸ b³ogos³awiony, bo wy-
jednujesz nam u Jezusa ³aski, któ-
rych tak bardzo potrzebujemy
w naszej wêdrówce przez ¿ycie
naznaczone krzy¿em.

B¹dŸ b³ogos³awiony, bo uka-
za³aœ nam swoim ¿yciem zbawczy
sens naszego cierpienia.

Œwiêty Józefie, nadziejo cho-
rych i Patronie umieraj¹cych! Uproœ
u Boga wszystkim chorym i cier-

AKT OFIAROWANIA
ŒWIÊTMU JÓZEFOWI

AKT OFIAROWANIA RO-
DZIN I MA£¯EÑSTW:

Józef z Nazaretu, pl.wikipedia.org
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pi¹cym w naszej parafii ³askê œwiê-
tego ¿ycia, aby bez lêku, z uf-
noœci¹ w Bo¿e Mi³osierdzie ocze-
kiwali chwili, kiedy zostan¹ we-
zwani przed oblicze Boga. Pole-
camy równie¿ Twemu wstawien-
nictwu u Jezusa wszystkich bli-
skich, którzy zbli¿aj¹ siê do kresu
ziemskiego ¿ycia, czy to z powo-
du choroby, czy te¿ podesz³ego

wieku, a zw³aszcza godzinê ich
œmierci. Prosimy równie¿ za tymi,
którzy nie myœl¹ o wiecznoœci
i ¿yj¹, jakby Boga nie by³o.
Wyjednaj im ³askê nawrócenia.

Œwiêty Józefie! Pozwalasz nam
poznaæ drogê, któr¹ szed³eœ do
Boga. B³agamy Ciê, pozwól nam
iœæ razem z Tob¹ ku Temu, który
jest wieczn¹ nagrod¹ i radoœci¹
przygotowan¹ dla nas od za³o¿e-
nia œwiata.

AKT OFIAROWANIA OSÓB
KONSEKROWANYCH:

W tym szczególnym momencie
jako osoby konsekrowane, prag-
niemy przez Ciebie, œw. Józefie
zawierzyæ Bogu Ojcu nasze ¿ycie,
modlitwê i dzia³anie.

Opiekunie Koœcio³a Œwiêtego!
Dziêkujemy za dar ¿ycia konse-
krowanego w naszej ojczyŸnie, za
dziedzictwo naszych za³o¿ycieli,
za ³askê powo³ania i wiernoœci, za
¿ycie, za dar naszych wspólnot
i doœwiadczenia minionych lat; za
Twoj¹ opiekê i pos³ugiwanie siê
nami w sprawach Jezusa.

Józefie Najczystszy! Przeprasza-
my za brak wiernoœci konsekracji
i charyzmatom, za brak wytr-
wa³oœci i gorliwoœci, za brak ra-
doœci i entuzjazmu w postêpowa-
niu t¹ drog¹, za egoizm ¿ycia i za

wszystko, co zniekszta³ca³o nasze
œwiadectwo.

Józefie Najpos³uszniejszy! Uk-
szta³tuj w nas Jezusa jak naj-
pe³niej i jak najdoskonalej. Pona-
wiamy dziœ nasze œluby i przyrze-
czenia, ¿e Bogu wiernie s³u¿yæ
bêdziemy, odpowiadaj¹c na dar po-
wo³ania, id¹c za Jezusem dzie-
wiczym, ubogim i pos³usznym.

Œwiêty Józefie, chcemy byæ
dzisiaj sol¹ ziemi i œwiat³em œwia-
ta. Oddajemy Bogu przez Twoje
poœrednictwo nasz¹ gotowoœæ do
poszukiwania nowych dróg, by
wprowadzaæ Ewangeliê we wszy-
stkie dziedziny ludzkiej rzeczy-
wistoœci, pamiêtaj¹c, ¿e naszym
powo³aniem jest dawanie osobi-
stego i wspólnotowego œwiade-
ctwa œwiêtoœci. Wyb³agaj nam ³a-
skê o¿ywienia wiary, umocnienia
nadziei i hojnej mi³oœci.

Do Ciebie, œw. Józefie, kieru-
jemy z ufnoœci¹ nasz¹ modlitwê.
Ty, który wraz z Niepokalan¹ czy-
ni³eœ wolê Ojca, okazuj¹c gorli-
woœæ w pos³uszeñstwie, mêstwo
w ubóstwie, a w swoim p³odnym
dziewictwie gotowoœæ do opieki

W uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP o godz. 12.00 trwaliœmy
godzinê przed Najœw. Sakramentem w czasie tzw. „Godziny £aski”.

nad Dzieci¹tkiem Jezus, uproœ
swego przybranego Syna, abyœ-
my otrzymuj¹c dar naœladowania
Go przez sw¹ konsekracjê, umieli
o Nim œwiadczyæ swoim przemie-
nionym ¿yciem. Uproœ równie¿
dar nowych powo³añ.

AKT OFIAROWANIA WSPÓL-
NOT PARAFIALNYCH:

Œwiêty Józefie, nasz najmilszy
Ojcze, po Jezusie i Maryi najdro¿-
szy naszemu sercu, Tobie siê po-
wierzamy i oddajemy siê, jak po-
wierzyli siê Twej opiece Bo¿y Syn
i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij
nas za swoje dzieci, my ja na ca³e
¿ycie obieramy Ciê za Ojca, Opie-
kuna, Obroñcê i Przewodnika
naszych dusz i naszej modlitwy.

O nasz najlepszy Ojcze, œwiêty
Józefie, prowadŸ nas prost¹ drog¹
do Jezusa i Maryi. Naucz nas ko-
chaæ wszystkich czyst¹ mi³oœci¹
i byæ gotowym do poœwiêceñ dla
bliŸnich. Naucz walczyæ z poku-
sami cia³a, œwiata i szatana i znosiæ
w cichoœci ka¿dy krzy¿, jaki nas
spotka. Naucz pokory i pos³u-
szeñstwa woli Bo¿ej.

O najdro¿szy œwiêty Józefie,
b¹dŸ Piastunem naszych dusz,
odkupionych Krwi¹ Chrystusa.
Czuwaj nad nami, jak strzeg³eœ
Dzieci¹tka Jezus, a my Ci przy-
rzekamy wiernoœæ, mi³oœæ i ca³ko-
wite pos³uszeñstwo, bo ufamy, ¿e
za Twym wstawiennictwem bê-
dziemy zbawieni. Nie patrz na na-
sze nêdze, ale dla mi³oœci Jezusa
i Maryi przyjmij nas pod sw¹
Ojcowsk¹ opiekê.

www.parafia.stawiska
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wczasie Adwentu, w dniach
12–14.12.2021 r., w naszym

koœciele Karmelitów Bosych
prze¿ywaliœmy rekolekcje, przygo-
towuj¹ce nas do uroczystoœci œw.
Jana od Krzy¿a. Myœl¹ przewod-
ni¹ rekolekcji by³ „kryzys” z per-
spektywy duchowej wg œw. Jana
od Krzy¿a. Treœci rekolekcyjne
g³osi³ o. Andrzej Rusza³a OCD,
dziel¹c siê z nami m¹droœci¹ du-
chow¹, p³yn¹c¹ ze znajomoœci
dzie³ œw. Jana, z kontemplacji
i znajomoœci natury ludzkiej.

Kryzys w ¿yciu ludzkim i du-
chowym oraz w naszej relacji
z Bogiem, w czasach, kiedy ¿y³
œw. Jan od Krzy¿a, jak i dziœ, nie
straci³ na aktualnoœci. Z³o¿onoœæ
kryzysu duchowego œw. Jan nazy-
wa noc¹ ciemn¹, co jest wewnê-
trzn¹ ciemnoœci¹, cierpieniem, os-
ch³oœci¹, niepowodzeniem w re-
lacjach z ludŸmi, zmêczeniem oraz
zniechêceniem. Przyczyny takiego
stanu duszy mog¹ byæ ró¿ne: na-
turalne przyczyny tkwi¹ce w nas
samych – natury psychofizycznej,
przyczyny natury moralnej – zawi-
nione przez nas, przyczyn¹ nocy
mo¿e byæ te¿ sam Pan Bóg, który

dla przyci¹gniêcia nas do siebie
paradoksalnie pos³uguje siê takimi
œrodkami.

Poniewa¿ Bóg przekracza wszel-
kie doœwiadczenia zmys³owe, dla-
tego cz³owiek powinien wejœæ
w ciemnoœæ. Ciemnoœæ nie ozna-
cza zamykania oczu, na œwiat, któ-
ry cz³owiek widzi, lecz na takim

kierowaniu po¿¹dania, by ono nie
prowadzi³o do tego co z³e. Stan
ten jest prze¿ywany jako œmieræ
duchowa, w której cz³owiek wyz-
bywa siê siebie i uczy siê nowego
sposobu chcenia i widzenia œwia-
ta. Sposób ten polega na ufnym
przyjmowaniu od Boga wszyst-
kiego, z wiar¹, i¿ On daje swoje-
mu dziecku to, co najlepsze. Dos-
kona³ym sposobem, jak podkreœli³
o. Andrzej, kontaktu duszy z Bo-
giem jest wiara, która jest jedy-
nym najodpowiedniejszym œrod-
kiem do zjednoczenia duszy z Bo-
giem, bo wiara i tylko ona tak
naprawdê dosiêga Pana Boga ta-
kim, jakim On jest i jakim objawia
Go S³owo Bo¿e i Koœció³.

Na tej drodze cz³owiek zawsze
znajduje siê sam i przede wszy-
stkim sam musi interpretowaæ w³a-
sne doœwiadczenia. Œw. Jan od
Krzy¿a wiedzia³, jak bardzo jest
to trudne i dlatego bardzo wiele
miejsca poœwiêca umiejêtnoœci od-
ró¿niania Bo¿ego dzia³ania od po-
kus i figli p³atanych przez nasz¹
psychikê i wyobraŸniê. Nie wszy-

stko w ¿yciu wewnêtrznym da siê
skatalogowaæ, wypowiedzieæ, na-
zwaæ.

W drugim dniu triduum o. An-
drzej opieraj¹c siê na doœwiad-
czeniu duchowym œw. Jana od
Krzy¿a w Nocy ciemnej oraz
w Drodze na Górê Karmel podaje
trzy wa¿ne znaki rozpoznawcze

odró¿niaj¹ce kryzys w ¿yciu du-
chowym wywo³any dzia³aniem
Bo¿ym od kryzysu spowodowa-
nego przyczynami naturalnymi:

Pierwszym znakiem jest to, ¿e
dusza nie znajduje upodobania i po-
ciechy w rzeczach Bo¿ych, tak równie¿
nie znajduje ich w ¿adnej z rzeczy
stworzonych. Pojawia siê wiêc kry-
zys obejmuj¹cy wszystkie wymia-
ry i dziedziny ¿ycia cz³owieka, za-
równo sferê relacji ze œwiatem i in-
nymi osobami, jak i z Bogiem.

Drugim znakiem potwierdzaj¹cym,
¿e oczyszczenie wynika z ciemnej nocy
jest ci¹g³e zwracanie pamiêci ku Bogu
z zatroskaniem i bolesn¹ uwag¹,
gdy¿ dusza s¹dzi, ¿e nie s³u¿y Bogu
nale¿ycie, ale cofa siê skoro odczuwa
zniechêcenie w rzeczach Bo¿ych.
Ci¹g³e zwracanie pamiêci ku Bogu
i wewnêtrzna boleœæ s¹ kolejnym
powodem wewnêtrznych udrêk
dla duszy i pewnego napiêcia uczu-
ciowego. Osch³oœæ uczuciowa
i zniechêcenie nie pochodz¹ z oziê-
b³oœci, której cech¹ charakterysty-
czn¹ jest niedba³oœæ oraz brak gor-
liwoœci i pilnoœci w s³u¿bie Bo¿ej.

„KRYZYS” Z PERSPEKTYWY DUCHOWEJ
WG ŒW. JANA OD KRZY¯A

REKOLEKCJE
ADWENTOWE
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Taki stan mo¿e byæ potwierdze-
niem wielkiej wzajemnej mi³oœci
Boga i duszy, znikaj¹ upodobania
i smaki, pozostaje oczyszczana
wiara i wiernoœæ.

Trzeci znak, po którym dusza
poznaje, ¿e jest to oczyszczenie zmy-
s³ów polega na tym, ¿e chocia¿ dusza
wiele czyni ze swej strony, to nie mo¿e
ju¿ rozmyœlaæ ani rozwa¿aæ przy
u¿yciu wyobraŸni, jak to przedtem
czyni³a. Tak wiêc wyobraŸnia zo-
staje zablokowana. Chocia¿ dusza
wiele czyni ze swej strony, nie mo-
¿e ju¿ rozwa¿aæ, jedynym prag-
nieniem jest uwa¿ne trwanie przed
Panem, nie myœl¹c o niczym kon-
kretnym. Dusza nie jest w stanie
modliæ siê tak jak dawniej przy
pomocy rozmyœlania, a towarzy-
sz¹ce temu stanowi osch³oœci s¹
znakiem na to, i¿ stan ten nie wy-
p³ywa z ¿adnej okresowej niedy-
spozycyjnoœci fizycznej czy psy-
chicznej.

Zwykle w pocz¹tkowych eta-
pach „nocy ciemnej” s¹ negatyw-
ne uczucia osch³oœci i udrêki,
wynikaj¹ce z nieprzystosowania
siê duszy do tego nowego udziela-
nia siê Boga. Kiedy zaœ dusza go
zaakceptuje i wspó³pracuje z nim,
wówczas coraz czêœciej zaczyna
doœwiadczaæ wewnêtrznego ukoje-
nia i mi³osnego uciszenia.

Œw. Jan od Krzy¿a pisze te¿, ¿e te
trzy kryteria musz¹ wyst¹piæ razem,
¿eby daæ moraln¹ pewnoœæ, ¿e kry-
zys modlitwy i efektywnoœci jest
wynikiem szczególnej ³aski i inter-
wencji Bo¿ej w naszym ¿yciu.

W³aœciwe rozeznanie stanu na-
szej duszy pozwala nam rozró¿niæ,
kiedy kryzys w naszym ¿yciu spo-
wo-dowany jest przez przyczyny
naturalne – natury psychofizy-
cznej, kiedy przez przyczyny na-
tury moralnej, a kiedy spowodo-
wany jest przez Boga, który w ten
w³aœnie sposób chce oczyszczaæ na-
sze serce i jednoczyæ nas ze sob¹.

W zale¿noœci od rozeznania
przyczyn stanu naszej duszy na-
le¿y podj¹æ inne œrodki zaradcze.
Temu tematowi zosta³ poœwiêcony
trzeci dzieñ rekolekcji.

Kiedy w rozeznaniu w oparciu
o przytoczone wczeœniej kryteria
nabiera siê dostatecznej pewnoœci,
¿e kryzys spowodowany jest przez

nowy, kontemplacyjny sposób udzie-
lania siê Boga, nale¿y to przyj¹æ
z pokor¹, ale zarazem jako jedn¹
z wiêkszych ³ask Bo¿ych. Ogóln¹
zasadê, jak¹ stawia œw. Jan od Krzy-
¿a odnoœnie zachowania siê pod-
czas kontemplacyjnego doœwiadcze-
nia nocy, które nazywa on noc¹
ciemn¹ jest to, aby tajemne oczy-
szczaj¹ce dzia³anie Boga uszano-
waæ i nie przeszkadzaæ mu. Skoro
wiêc osoby nie mog¹ ju¿ rozmy-
œlaæ ani nie odczuwaj¹ smaku
w ¿adnych szczegó³owych rozwa-

¿aniach, nie powinny na si³ê wra-
caæ do tego typu rozwa¿añ, mê-
cz¹c siê przy tym, lecz trzeba pod-
j¹æ now¹, uproszczon¹ formê mo-
dlitwy. Dusza, któr¹ Bóg poddaje
biernemu oczyszczeniu zmys³ów,
powinna trwaæ w cierpliwoœci
i spokojnej ufnoœci w Bogu.

Bardzo pomocnym dla takich
osób jest trwanie we wspólnocie
koœcio³a, niepozostawanie same-
mu z tym, co siê prze¿ywa. Dob-
r¹ rzecz¹ by³o by, jak podkreœli³
o. Andrzej za œw. Janem od Krzy-
¿a, znalezienie kierownika ducho-
wego, który z wiêkszym doœwiad-
czeniem, patrz¹c z boku, potrafi³-
by umocniæ takie osoby, by na tej
trudnej drodze pomóc odzyskaæ
równowagê wewnêtrzn¹. Œw. Jan
od Krzy¿a pisze, ¿e postaw¹ cha-
rakteryzuj¹c¹ osoby, które Pan Bóg
poddaje tej próbie i oczyszczeniu,
powinno byæ trwanie w cierpli-

woœci i spokojnej ufnoœci w Bogu.
Nale¿y szanowaæ t¹ Bo¿¹ ingeren-
cjê, uleg³e i milcz¹co poddaæ swo-
je dzia³anie Bo¿emu dzia³aniu.

Na koñcu o. Andrzej podkre-
œli³, ¿e bez wzglêdu jaki by³by
cel, w którym Pan Bóg dopuœci³
tak¹ noc w ¿yciu duchowym, ni-
gdy nie powinno siê zaniedbywaæ
kontaktu z Nim, a zw³aszcza mo-
dlitwy. Taka modlitwa, choæ wy-
daje siê uboga, nie traci nic ze
swej wartoœci, poniewa¿ Bogu
zale¿y nie tyle na piêknych myœ-

lach i uczuciach, ile na szczeroœci
i wytrwa³oœci woli – mi³oœæ w woli
jest, dziêki której cz³owiek prag-
nie Go kochaæ, ofiarowaæ Mu
swój czas i siebie samego, bez wzglê-
du na zewnêtrzne czy wewnê-
trzne okolicznoœci.

Te ubogacaj¹ce i pouczaj¹ce
nas rekolekcje zakoñczy³y siê
Msz¹ Œwiêt¹ 14 grudnia w uro-
czystoœæ œw. Jana od Krzy¿a,
której przewodniczy³ o. Andrzej
Rusza³a OCD.

W poniedzia³ek, w drugim dniu
rekolekcji, po Mszy œw. ieczornej,
mia³o miejsce czuwanie przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem przygo-
towuj¹ce do wtorkowej uroczy-
stoœci œw. Jana od Krzy¿a, które
prowadzi³ Œwiecki Zakon kar-
melitañski oraz KREM.

Bogus³awa Kruk OCDS
   fot. za: pl.aleteia.org
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spólnota Œwie-
ckiego Zakonu

Karmelitañskiego prze-
¿ywa³a 11 grudnia wa¿-
ne wydarzenie. W cza-
sie Mszy œw. o godz.
11.00 sprawowanej
przy o³tarzu Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej swoje
przyrzeczenia defini-
tywne z³o¿y³a Sylwia
Noga od Dzieci¹tka Jezus
i Najœwiêtszego Oblicza.

Wspólnota przemy-
ska Karmelitów Bosych
istnieje nieprzerwanie
od 1938 roku i stara siê wiernie ¿yæ duchowoœci¹ kar-
melitañsk¹.

Cz³onkowie Œwieckiego Zakonu Karmelitów
Bosych uczestnicz¹ w tym samym charyzmacie
karmelitañskim razem z zakonnikami – karmelitami
bosymi i siostrami karmelitankami bosymi – lecz

PRZYRZECZENIA
DEFINITYWNE

W ŒWIECKIM KARMELU

œrodê 8 grudnia, w uroczy-
stoœæ Niepokalanego Poczê-

cia NMP, z woli papie¿a Fran-

ciszka, odby³o siê zakoñczenie
roku œw. Józefa. W naszej œwi¹-
tyni, która decyzj¹ arcybiskupa Ada-
ma Szala by³a koœcio³em stacyj-
nym uroczyste zakoñczenie mia-

³o miejsce podczas Mszy œw.
o godz. 18.00. Przewodniczy³ jej
nasz przeor, o. Krzysztof Górski a ka-
zanie wyg³osi³ o. Marcin Fizia
z Czernej. W koncelebrze, obok
braci naszej wspólnoty znalaz³ siê
tak¿e o. Stefan Skórnóg z Klusz-
kowiec. Jak podkreœla³ g³ówny
celebrans wraz z zakoñczeniem

ZAKOÑCZENIE ROKU
ŒW. JÓZEFA

w

roku œw. Józefa nie przestajemy
otaczaæ naszego Patrona nale¿na
mu czci¹ i mi³oœci¹. Wrêcz prze-
ciwnie, chcemy uczyniæ go prze-
wodnikiem naszego ¿ycia do-
czesnego i duchowego. Wyra-
zem tego by³ akt zawierzenia, od-
czytany przy o³tarzu œw. Józefa
przez poszczególne stany wier-
nych naszej parafii: rodziny, cho-
rych, samotnych i cierpi¹cych,
osoby konsekrowane i grupy
duszpasterskie.

o. Andrzej Cekiera OCD

prze¿ywaj¹ i realizuj¹ go zgodnie ze swoim stanem
¿ycia jako osoby œwieckie, w stanie ma³¿eñskim lub
w stanie wolnym, tak¿e we wdowieñstwie.

Œwiecki Zakon Karmelitów Bosych jest w³¹czo-
ny w struktury i podlega zwierzchnictwu Zakonu
Karmelitów Bosych. Wspólnoty œwieckich karmeli-

tów podlegaj¹ prawnie prze³o¿onym karmelitañ-
skich prowincji zakonnych, na terenie których siê
znajduj¹.

KG

w
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II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Módlmy siê o ustanie szerz¹cej siê pandemii korona-

wirusa, za chorych, szczególnie za osoby w niebezpie-
czeñstwie œmierci oraz za personel medyczny.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
Za dzieci i m³odzie¿, by nie ulega³y na³ogom.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
Za Ojca Œwiêtego Franciszka, aby kierowa³ Koœ-

cio³em Powszechnym prowadzony przez Ducha
Œwiêtego.

Intencje
¯ywego Ró¿añca –

– styczeñ

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

Módlmy siê, aby wszystkie osoby, które doœwiadczaj¹
dyskryminacji i przeœladowañ na tle religijnym,
znalaz³y w spo³eczeñstwach, w których ¿yj¹, uznanie
w³asnych praw i godnoœci, która rodzi siê z bycia
braæmi.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Modlimy siê o pokój na œwiecie, w naszej OjczyŸnie.

W naszych rodzinach i w naszych sercach.

W wigilijny wieczór

PrzyjdŸ, Panie Jezu…
W ten wieczór
tak blisko do nieba.
Ziemia nagle siê staje
wielk¹ gwiazd¹ mi³oœci.
Splataj¹ siê d³onie –
wiara z nadziej¹
pokora z zadziwieniem.

Zasi¹dŸmy razem
przy wspólnym stole
z modlitw¹
z op³atkiem
z kolêd¹…
Niech na choince zatañcz¹
Anio³owie œwiêci –
nim czas nas rozdzieli
nim œmieræ nas zaskoczy

nim wszystko siê skurczy
do œwiêtej pamiêci…

Marana tha –
przyjdŸ Panie Jezu!
Niechaj jeszcze raz
niebo po³¹czy siê z ziemi¹
a ludzie zaczn¹ wreszcie
rozmawiaæ po ludzku.

   Zjednoczy nas mi³oœæ

 Rodakom rozsianym po œwiecie

Pogubieni
na bezdro¿ach œwiata
gdzieœ
za gór¹ lêku
za morzem têsknoty…
O, jak¿e daleko st¹d
do matczynych r¹k
do tego
co bliskie i drogie.
Nad Holandi¹, Brazyli¹,
nad Japoni¹, Grecj¹ –
betlejemska gwiazda

Kolêdowa proœba
Kwilenie dziecka poœród

[ciemnej nocy.
Matka nad szczêœciem

[zadziwiona siad³a.
Kto tutaj trafi? Kogo zauroczy
siano, pielucha, zapach

[owiec stada?

Sk¹d siê pasterze na polach
[zwiedzieli?

Jakim sposobem mêdrcy
[dróg szukaj¹?

Czy g³os anio³a, planet
[blask odleg³y –

¿e Pana Panów w Dzieci¹tku
[poznaj¹?

Ile¿ tych pytañ przez wieki,
[przez ksiêgi!

Ile¿ biegania w korytarzach,
[w mapach!

A my cichutko dziœ w blasku
[kolêdy –

prosimy, Panie, o pokój
[dla œwiata!

(s. Dawida Ryll)

³amie gêsty mrok.
Bóg siê rodzi, moc truchleje!
Ten, który niesie œwiatu
radoœæ, pokój, nadziejê…
I ¿aden wirus, face news
temu nie przeszkodzi…
Trwajmy
przy Bo¿ym ¯³óbku
w tê noc, najcichsz¹ z nocy.
Niechaj dotykiem wiary
blaskiem starej tradycji
i nut¹ polskiej kolêdy
zjednoczy nas Mi³oœæ –
Bóg – S³owo Wcielone.

Grudzieñ 2020 r.
t. i ryc. – Teresa Paryna za: ziemialimanowska
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STYCZEÑ
DODATEK DLA DZIECI

Z Maryj¹ – nasz¹ Mam¹ – adwent zaczynamy
i kolejny raz pod Jej p³aszcz siê chowamy.
Z radoœci¹ z lampionami na roraty biegniemy,
bo od Niej czuwania nauczyæ siê chcemy.

A Ona, jak dobra Mama, zawsze do Jezusa prowadzi,
by Jego wolê wype³niaæ i ma³ym, i du¿ym radzi.
Uczy kochaæ Boga i swego bliŸniego
i by ,,niewidzialn¹ d³oni¹” ka¿dego dnia uczyniæ coœ dobrego.

s. Dorota Burczyk

R O R A T Y
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06 stycznia
godz. 10:00

i
11:30

WZOREM

POPRZEDNICH LAT:

K O L Ê D N I C Y

M I S Y J N I

Anio³ –
Przyby³em tu prosto z nieba,
by przywitaæ was, jak trzeba!
Dobrzy ludzie, pokój z wami,
dziœ z nowin¹ przybywamy.

Pasterz –
A wspania³a to nowina
– Maryja powi³a Syna.
Cieszcie siê, duzi i mali,
Jezus przyszed³ was ocaliæ.

Maryja –
Oto Synek mój malutki,
pragnie zabraæ ludzkie smutki,
boj¹cych siê uspokoiæ,
i nakarmiæ, i napoiæ...

Józef –
I z pewnoœci¹ tak siê stanie,
gdy doroœnie On, kochanie!
Teraz wa¿na nasza rola,
by siê Synem opiekowaæ.
Ochroniê Ciê przed z³em œwiata,
jak prawdziwy ziemski tata.

Dziecko z PDMD*
Skoro mowa o rodzinie,
w œwiat wiadomoœæ niech pop³ynie,
¿e mam brata w Kazachstanie
i siostrê w Uzbekistanie,
a Kirgistan te¿ mi bliski,
bo Bóg dobrym Ojcem wszystkich!

Pasterz –
Spójrzcie tam, kochani!
Pos³uchajcie tego...
w³aœnie s³yszê konia galopuj¹cego.

Dziecko z Kazachstanu –
Masz racjê, pastuszku! S³ysza³eœ konika.
Niós³ mnie na swym grzbiecie, przez stepy

pomyka³,
bym zd¹¿y³ siê z wami zobaczyæ ju¿ dzisiaj.
Zabra³em ze sob¹ wzorzysty dywanik,
jedwabn¹ koszulê i ...ju¿ jestem z wami.
Mi³o mi was poznaæ i ... powiem w sekrecie,
¿e choæ dom mój stoi hen, w dalekim œwiecie,
¿e choæ w Azji mieszkam, to Polska mi mi³a,
gdy¿ moja praprababcia z Polski pochodzi³a.
Tym bardziej siê cieszê, ¿e tutaj przyby³em,
Ojczyznê mych przodków z bliska zobaczy³em.

Dziecko z PDMD –
My te¿ siê cieszymy, prawda, misjonarze?
Modlitwê gor¹c¹ dziœ damy ci w darze!
Nasze dobre uczynki i s³owa,
i kilka groszy, byœ dom móg³ kiedyœ zbudowaæ.
Dom ten niech ci przypomina, ¿e siê kiedyœ

przeniesiemy
tam, hen do nieba, gdzie z Bogiem ju¿  mieszkaæ

bêdziemy.

Anio³ –
Tak, dom jest najwa¿niejszy, bo w domu

rodzina,
spójrzcie na œpi¹cego u Maryi Syna,
On marzy³ o domu, tak¿e tu – wœród ludzi...

Maryja –
Ruszajmy ju¿ w drogê, mo¿e siê nie zbudzi...
Dziêkujemy z serca za chwilê goœciny,
niech ³ask nie zabraknie dla waszej rodziny!

Dziecko z Kazachstanu – Aman bolyñyz!2
Oto me ¿yczenia.
Zostañcie z Bogiem i do zobaczenia!

Scenka kolêdnicza 2021

* PDMD – Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci.
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXIII)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

Dobieg³o koñca kolejne semina-
rium Odnowy Wiary na prze-

myskim Karmelu. W ci¹gu ostat-
nich prawie trzydziestu lat takich
seminariów odby³o siê wiele, a pro-
wadzili je kolejni moderatorzy Kar-
melitañskiego Ruchu Ewangeli-
zacyjno-Modlitewnego (KREM),
z udzia³em równie¿ innych kap-
³anów. Szczególne by³o semina-
rium z 1998 r. (styczeñ–marzec),
w którym uczestniczy³o a¿ 220 osób.
Patrz¹c na zdjêcie z tego semina-

rium widzê, ¿e wiele znajomych
twarzy do dziœ jest zwi¹zanych z Kar-
melem. S¹ w Œwieckim Zakonie,
KREM-ie, Bractwie Szkaplerznym,
Domowym Koœciele. Niektórzy za-
³o¿yli grupy modlitewne lub Bractwa
Szkaplerzne w swoich parafiach al-
bo po prostu wrócili do swojego zwy-
czajnego ¿ycia, pracy, studiów, za-
³o¿yli rodziny. Jeszcze inni rozbiegli
siê po œwiecie, a niektórych uczest-
ników seminarium nie ma ju¿ nie-
stety wœród nas…

Kiedy zastanawia³am siê nad dal-
szymi dziejami uczestników tego
seminarium i jego owocami znalaz-
³am przypadkiem wycinek z ,,No-
win” z artyku³em Justyny Woœ, pt.
„Znajomi siê dziwi¹, co j¹ tak ci¹gnie
do wiêzienia. Siostra Helena” (,,Nowiny”

2–4.V.2003 r.). W udzielonym
,,Nowinom” wywiadzie siostra He-
lena (Helena Budziñska) nale¿¹-
ca do Bractwa Szkaplerznego przy
Karmelu i Bractwa Wiêziennego,
wspomnia³a m.in., ¿e na jej decy-
zjê odwiedzania wiêŸniów w Za-
k³adzie Karnym wp³ynê³y semi-
naria na Karmelu prowadzone
przez o. Jana Ewangelistê i wyjazd
na pielgrzymkê do Medjugorie.

Uczestnicz¹c w seminarium sio-
stra Helena by³a ju¿ osob¹ w wie-

ku emerytalnym, ¿on¹, matk¹ i bab-
ci¹, ale jej serce, na które pad³o ziar-
no S³owa, okaza³o siê ziemi¹ ¿yzn¹
(por. Mt 13,8). Bardzo wziê³am sobie
do serca s³owa, które wypowiedzia³
Jezus do uczniów w paschalny wieczór:
„Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was
posy³am” (J 20,21) – napisa³a w jed-
nym z artyku³ów w ,,Na Karmel”.
Wczeœniej, gdy by³a wiceprezesem
KIK-u i us³ysza³a zaproszenie dy-
rektora Zak³adu Karnego do stwo-
rzenia grupy wsparcia, która odwie-
dza³aby wiêŸniów – po prostu siê
przestraszy³a. Ale myœl powraca³a
i nie dawa³a jej spokoju… Po se-
minarium i pielgrzymce do Medju-
gorie podjê³a decyzjê i ze œwia-
domoœci¹, ¿e to Bóg posy³a, a ona
jest tylko Jego narzêdziem, odwa¿-
nie bez lêku i wahania g³osi od

22 lat Mi³osierdzie Bo¿e braciom
uwiêzionym w Zak³adzie Karnym.
Dla nich zaœ te odwiedziny, roz-
mowy indywidualne, spotkania bib-
lijne i modlitewne, przygotowanie
chêtnych do przyjêcia sakramen-
tów i przyjêcia szkaplerza – s¹
tego mi³osierdzia dowodem, nieraz
bowiem spotkanie, rozmowa pow-
strzyma³y kogoœ od decyzji o ode-
braniu sobie ¿ycia. Siostra Helena
podkreœla, ¿e przez te lata szkap-
lerz Matki Bo¿ej z Góry Karmel
przyjê³o bardzo wielu wiêŸniów,
a szkaplerze szy³a Teresa Rozkoszny
z Bractwa Szkaplerznego, która
równie¿ wyhaftowa³a piêkny obrus
do kaplicy wiêziennej.

W wiêzieniu siostra Helena naj-
pierw widzia³a kraty, mury, cele,
a teraz widzi tylko ludzi, którzy
przez jej pos³ugê doœwiadczaj¹
Bo¿ego Mi³osierdzia. Nie zra¿a siê
ich wygl¹dem, tatua¿ami, czy spo-
sobem bycia. Patrz¹c na wiêŸnia
wie, ¿e mo¿e on byæ dobrym cz³o-
wiekiem, trzeba tylko trochê do-
brej woli z jej i jego strony. Wœród
osadzonych jest wiele utalentowa-
nych osób. Ich dzie³em s¹ stacje
drogi krzy¿owej, krzy¿ na o³tarzu,
witra¿ w kaplicy. Wœród wielu li-
stów wiêŸniów, które pieczo³owicie
przechowuje siostra Helena (prze-
wa¿nie z podziêkowaniami za po-
s³ugê), znalaz³ siê nawet wiersz
(fragmenty): [...] Pocieszycielk¹ jesteœ
nam Helenko – / Czy to w dniach
smutnych, czy w radoœci czasie. / Ci¹gnie
do Ciebie – jak „randka z panienk¹”
/ Kiedy Ciê nie ma, bez Ciebie nie da
siê. // Ju¿ kryszta³owe gody tu minê³aœ
/ Zdrowa czy chora, w dni mroŸne
i deszcze / Ka¿dy z nas pyta, sk¹d tyle
si³ wziê³aœ? / A w duchu myœli – „Daj
jej Bo¿e jeszcze”. // U Ciebie znajdzie
podporê – kto szuka. / Pokrzepisz
dusze jak mo¿esz od serca / Z Tob¹
³atwiejsza o Bogu nauka, / Pojmie –
uwierzy, choæby innowierca. // [...] Tyle
lat s³u¿ysz bez grosza zap³aty. / Do-
k³adasz swoje szczerze i skutecznie
/ Lecz lata p³yn¹ – czas straszyæ na
raty, / ¯e Twoja misja nie mo¿e trwaæ

OWOCOWANIE

Seminarium 1998 r. Wyjazd do Krakowa na czuwanie nocne i modlitwy wstawiennicze
o nape³nienie darami Ducha Œwiêtego w koœciele salezjanów (Dêbniki)
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wiecznie. [...] Jak ju¿ nie bêdziesz –
w co nigdy nie wierzê / Wspieraæ nas
duchem i poszukasz cienia / Strach mi
pomyœleæ – bo niczym nie zmierzê / Jak
jest ogromna Twa Armia Zbawienia.

Wielokrotnie, przy ró¿nych oka-
zjach, spotkaniach, wywiadach
siostra Helena przypomina, ¿e
„WiêŸniów nawiedzaæ” to jeden
z uczynków mi³osierdzia wzglêdem
cia³a. Pouczaæ, radziæ, pocieszaæ,
umacniaæ – to uczynki mi³osierdzia
wzglêdem duszy, które mo¿emy
pe³niæ nawiedzaj¹c wiêŸniów. Pa-
miêtaj¹c o s³owa Pana Jezusa
„By³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do
Mnie” (Mt 25,36) powinniœmy zo-
baczyæ w wiêŸniu cz³owieka,

z którym uto¿samia siê Jezus, wy-
ra¿aj¹c sw¹ troskê i wspó³czucie
dla jego sytuacji. Bo ilu wiêŸniów
w Zak³adzie Karnym, tyle popl¹ta-
nych œcie¿ek ¿yciowych. Przestêp-
stwa najczêœciej s¹ pope³niane pod
wp³ywem alkoholu i narkotyków.
Problemem tych ludzi, jest ich
ma³a wiara, to ¿e Boga w swoim
¿yciu tak naprawdê nigdy nie od-
naleŸli. Pochodz¹ z trudnych œro-
dowisk, zaniedbanych pod wzglê-
dem duchowym i uczuciowym.
Dopiero pobyt w wiêzieniu sk³ania
ich do rozmyœlania, g³êbokiej re-
fleksji o wykorzystaniu tego czasu,
¿e mog¹ byæ lepsi. Ze zrozumia-
³ych wzglêdów wielu ludzi boi siê
przestêpców, ale tylko niewielu
dostrzega, ¿e s¹ to s³abe, poranione
osoby, oczekuj¹ce wsparcia. Bo
ka¿dy cz³owiek potrzebuje kogoœ,
kto go wys³ucha i zrozumie...

Dziœ siostra Helena ma ju¿
88 lat, jest prababci¹, w styczniu
2021 r. zmar³ jej m¹¿, a ona wci¹¿
mimo wieku i coraz wiêkszej s³a-
boœci fizycznej jest niezmordowana
w pos³udze wiêŸniom, swoim du-

chowych dzieciom. Wie, ¿e to Bóg
daje jej si³ê i wci¹¿ sprawny umys³.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e zalicza siê
ona do zasadzonych w domu Pañ-
skim, którzy wydaj¹ owoc i w sta-
roœci, zawsze pe³ni ¿yciodajnych
soków, aby œwiadczyæ, ¿e Pan jest
sprawiedliwy (por Ps 92, 14–16). Ufa
te¿, ¿e znajd¹ siê nastêpcy, którzy
przejm¹ tê pos³ugê, gdy jej za-
braknie.

Wci¹¿ prosi, ¿eby ka¿dy, kto
us³yszy w sercu wezwanie, by
„wiêŸniów nawiedzaæ” nie
lêka³ siê wype³niæ mi³osiernego
uczynku. A jeœli fizycznie jest to
niemo¿liwe, to takim uczynkiem mi-
³osierdzia wzglêdem duszy bêdzie
podjêcie modlitwy za wiêŸniów.
Bo dla modlitwy nie ma ¿adnych
murów i krat! Bo sam Zbawiciel
zapowiedziany przez proroka Iza-
jasza „poniós³ grzechy wielu, i orêduje
za przestêpcami”.

Wiele lat temu na Karmelu poz-
naliœmy moc ¿arliwej modlitwy
wielu osób, która przynios³a dobre
owoce, kiedy w 1994 r. KREM
zorganizowa³ rekolekcje dla m³o-
dzie¿y z Przemyœla i okolic oraz
rekolekcje ewangelizacyjne dla
wiêŸniów z Zak³adu Karnego
w Przemyœlu. Przed rekolekcjami
o. Jan Ewangelista zaprosi³ osoby
chêtne do modlitwy do zakrystii,
gdzie rozdawa³ ksero rêcznie na-
pisanych karteczek z modlitw¹ –
od 20.02. do koñca czerwca 1994 r.
– „za oko³o 100 mê¿czyzn z³ama-
nych na duchu i zranionych przez
Z£EGO oraz 70 osób M£O-
DZIE¯Y szukaj¹cych Jezusa,
pragn¹cych nowego ¿ycia, Mi³oœci
i Mocy Chrystusa”. Uprzedzi³ te¿,
¿e mog¹ przyjœæ cierpienia. Dopie-

ro od dwóch miesiêcy przycho-
dzi³am na spotkania KREM, dla-
tego swoj¹ karteczkê (mam j¹ do
dzisiaj) wziê³am trochê z lêkiem,
id¹c za przyk³adem starszej pani,
która swoj¹ wziê³a bez wahania.
Jeœli ona siê nie boi cierpieñ, to ja
m³oda, te¿ wezmê – pomyœla³am.
By³ tam m.in. tekst Koronki do
Bo¿ego Mi³osierdzia i modlitwa
ofiarowania na pocz¹tku dnia:
Ojcze, przyjmij ju¿ teraz wszystkie
moje cierpienia, trudy, prace, modlitwy
i posty dnia dzisiejszego i z³¹cz je z bo-
lesna Mêk¹ swego Syna oraz cier-
pieniami Niepokalanej Maryi za grze-
chy 100 moich braci, którzy potrzebuj¹
Twojego Mi³osierdzia i 70 moich braci
i sióstr, którzy chc¹ Ciê poznaæ i przy-
j¹æ Twoj¹ mi³oœæ! Uwolnij ich od grze-
chu, niewoli szatana, lêków i obdarz
³ask¹ Ducha Œwiêtego. Proszê te¿ nie
zapomnij o mnie! Przebacz mi moje
grzechy i daj mi MI£OŒÆ abym móg³

(a) z pogod¹, cichoœci¹ i pokojem znieœæ
cierpienia, które dziœ na mnie zeœlesz
bez mojej winy, grzechu przyczyny
i starania. Ufam Tobie i mocy Twoich
œwiêtych Ran!

Wtedy kilka osób z grupy cho-
dzi³o z o. Janem Ewangelist¹ do
Zak³adu Karnego, by mówiæ wiêŸ-
niom o Jezusie, modliæ siê z nimi
i za nich. By³y g³oszone katechezy,
mia³y miejsce nawrócenia, spo-
wiedŸ, przyjêcie sakramentów œwiê-
tych i szkaplerza. Jedna z tych
osób powiedzia³a mi o pierwszym
wra¿eniu, gdy w rozmowie indy-
widualnej us³ysza³a od wiêŸnia:
Zabi³em cz³owieka. Nie pamiêta,
o czym mówi³a, ale ma pewnoœæ,
¿e dziêki modlitwie innych doœ-
wiadczy³a wtedy ³aski Ducha
Œwiêtego.
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (X)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

P rze¿ywany obecnie okres Bo-
¿ego Narodzenia jest czasem,

w którym musimy uœwiadomiæ
sobie jak wielk¹ ³askê Bóg nam
uczyni³ daj¹c nam Jezusa Chry-
stusa. To on bêdzie œwiadkiem
Boga, Tym który nam objawi ca³¹
prawdê o Bogu.

Od samego pocz¹tku ludzie wie-
rzyli w jakiegoœ „boga”. Ludy
pierwotne nie mia³y problemu
z przyjmowaniem jego istnienia.
To dzisiaj w œwiecie wspó³cze-
snym doszliœmy do perfekcji w od-
rzucaniu wszystkiego co nad-
przyrodzone.

W Burundi i Rwandzie wierzo-
no w Boga (Imana) jeszcze przed
pojawieniem siê tam cywilizacji
europejskiej, co wiêcej uznawano,
¿e jest on stworzycielem. Rwandyj-
czycy mówili, ¿e Imana wstaje
rano, obchodzi ca³y œwiat po to,
¿eby po³o¿yæ siê spaæ w Rwan-
dzie. Bóg by³ koniecznoœci¹ nie
mo¿na by³o sobie wyobraziæ œwia-
ta bez tej mocy, która go podtrzy-
muje. Jak wiêc ludzie kontakto-
wali siê z Bogiem? Do tego potrze-
bowali magów czyli czarowników.
Byli to ludzie obdarzeni specjalny-
mi darami ducha. Nikt nie zosta-
wa³ czarownikiem dlatego, ¿e chcia³.
Byli to ludzie wybrani. Dzisiaj
nasz¹ wiedz¹ i spojrzeniem na
religie afrykañskie podwa¿amy
sens ich istnienia, czêsto uznaje-

my, ¿e czarownicy to s¹ kombina-
torzy, którzy wykorzystuj¹ ludzi
naci¹gaj¹c ich na jakieœ korzyœci
materialne. Wiêcej na temat cza-
rowników wiem z Burundi, gdzie
pracowa³em w latach 2008–2017.
Pewna dziewczyna przysz³a do
nas, do parafii, abyœmy jej po-
mogli uwolniæ siê od duchów, któ-
re zaw³adnê³y jej ¿yciem. Mówi³a,

¿e jako dziewczynka 13-letnia
wróci³a z koœcio³a zmêczona i po-
³o¿y³a siê, co nie jest w zwyczaju
afrykañskim. Kiedy matka j¹ obu-

dzi³a na kolacjê poczu³a, ¿e jest
inn¹ osob¹, coœ niewyt³umaczalnie
zmieni³o jej to¿samoœæ. T³uma-
czy³a sobie, ¿e zosta³a opêtana.
W nastêpnych dniach jakiœ g³os
mówi³ do niej, a ona odpowiada³a
w jêzyku, który nie by³ nikomu
znany. Chodzi³a po polach i coœ
jej mówi³o, aby zbiera³a te a nie
inne kwiaty i zio³a. W ten sposób
sta³a siê osob¹, która leczy³a prze-
de wszystkim dzieci. Poniewa¿
by³a chrzeœcijank¹, dla wielu jej
postêpowanie by³o z³e. St¹d jej
proœba, aby pomodliæ siê nad ni¹
i uwolniæ j¹ od tego ducha, któ-
rego nie chcia³a, a który mia³ wiel-
ki na ni¹ wp³yw. Dziœ jest chrze-
œcijank¹, która z innymi dziewczy-
nami odmawia ró¿aniec i Bogu
dziêkuje za uwolnienie.

Nie jest to jedyny przyk³ad lu-
dzi, którzy ulegaj¹ wp³ywom
duchów. Dziœ nie próbujê oceniaæ
tych duchów. W koñcu Rwanda
i Burundi s¹ krajami animistycz-
nymi, czyli wierz¹ w realnoœæ du-
chów zmar³ych, które maj¹ wielki
wp³yw na ¿ycie codzienne. Wszy-
stko w ¿yciu t³umacz¹ jako dzia-
³anie duchów zmar³ych przodków.
Je¿eli ktoœ zachoruje i umrze,
uwa¿aj¹ to za z³oœliwoœæ przod-

ków. Nawet deszcz i zbiory zale-
¿¹ od nich. Bóg bowiem jest da-
leko i w³adzê nad œwiatem zo-

Musongati, krajobraz
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stawi³ tym bliskim duchom, po-
niewa¿ – jak wierz¹ – cz³owiek
po œmierci nie opuszcza rodziny,
ale ¿yje innym ¿yciem w pobli¿u
swojego domu. My mo¿emy drwiæ
albo œmiaæ siê z ich wierzeñ, ale
dla nich te wierzenia s¹ bardzo
uci¹¿liwe. I dlatego religiê chrze-
œcijañsk¹ traktuj¹ jako wyz-
wolenie od œwiata duchów,

które w z³oœliwy sposób ich prze-
œladuj¹.

Byæ mo¿e w naszym ¿yciu ma-
³o sobie uœwiadamiamy, jak wiel-
k¹ rolê odgrywa Ewangelia. Pro-
wadzi nas ona do Boga, który mi-
mo tego, ¿e jest poza naszym zrozu-
mieniem, to jednak jest to Bóg
bliski, który chce we wszystkim na-
szego dobra. G³oszenie tego Boga
dla krajów afrykañskim ma moc wy-
zwalania od poprzednich lêków
i strachów. Dlatego przez g³osze-
nie S³owa, katechezy, Sakramenty,
Koœció³ stara siê przenikn¹æ ich
myœlenie i zwyczaje m¹droœci¹ nad-
przyrodzon¹.

W tym czasie Bo¿ego Narodze-
nia dobrze jest podkreœliæ, ¿e
wielk¹ pomoc¹ w tej misji obja-
wiania prawdziwego Boga odgry-
waj¹ grupy dzieci misyjnych –
obecnie pod nazw¹ Papieskie
Dzie³o Misyjne Dzieci (PDMD).
Dzie³o to liczy ju¿ prawie 180 lat!
W roku 1843 francuski biskup
Karol de Forbin-Janson, poruszo-
ny tragicznym losem ma³ych
Chiñczyków, powo³a³ do istnienia

Dzie³o Œwiêtego Dzieciêctwa. Za
patrona nowego Dzie³a obra³
Dzieci¹tko Jezus. W roku 1922 pa-
pie¿ Pius XI nada³ Dzie³u Œwiê-
tego Dzieciêctwa tytu³ Papieski
i poleci³ rozwijaæ je we wszystkich
Koœcio³ach lokalnych na ca³ym
œwiecie. Idee tego Dzie³a – dziœ
nazywanego Papieskim Dzie³em
Misyjnym Dzieci (PDMD) – tra-

fi³y do Polski ju¿ w roku 1858.
Mimo, ¿e sytuacja w Polsce by³a
wówczas bardzo trudna, kraj bo-
wiem znajdowa³ siê w niewoli,
tysi¹ce polskich dzieci pospieszy³y
z pomoc¹ swoim ma³ym braciom
i siostrom z dalekich krajów Azji,
Afryki, Ameryki i Oceanii.

Obecnie w Papieskie Dzie³o Mi-
syjne Dzieci w³¹czy³y siê równie¿
dzieci afrykañskie. Tu równie¿ do-
cieraj¹ pisemka PDMD! Jedna
z sióstr, która odwiedzi³a nas w Mu-
songati mówi³a o tym zwyczaju
w parafiach kameruñskich. W 2012 r.
kiedy ju¿ pracowa³em w Burundi,
postanowiliœmy w naszej parafii
Musongati zorganizowaæ kolêdni-
ków misyjnych.

Przygotowaliœmy dzieci ze szkó³
podstawowych, aby w okresie Bo-
¿ego Narodzenia, w dniach wol-
nych od szko³y, czyli soboty i nie-
dziele, mog³y wêdrowaæ z gwiaz-
d¹ i ma³¹ figurk¹ Dzieci¹tka Jezus
odwiedzaj¹c domy chrzeœcijan. Mó-
wi³em ju¿, ¿e parafia Musongati
tak jak Gahunga podzielona jest
na centrale i wioski chrzeœcijañ-
skie. W ka¿dej centrali byli inni

Musongati. Kolêdnicy misjni

Kolêdnicy misjni
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kolêdnicy. Chodzili oni z Dobr¹
Nowin¹ i starali siê dzieliæ radoœci¹
Bo¿ego Narodzenia z tymi, którzy
uwierzyli. Modlili siê o b³ogos³a-
wieñstwo dla mieszkañców, a w za-
mian dostawali produkty ¿ywno-
œciowe. Wszystkie te dary znosili
do central, na koñcu by³y one od-
sprzedawane parafii, a pieni¹dze
by³y wysy³ane do Rzymu, aby po-
móc biednym wed³ug intencji pa-
pie¿a. By³o to z korzyœci¹ dla bied-
nych, ale przede wszystkim by³a
to akcja z wielk¹ korzyœci¹ wycho-
wawcz¹ dla naszych dzieci, które
uœwiadamia³y sobie swoj¹ rolê

w g³oszeniu innym Chrystusa, Zba-
wiciela œwiata.

Dzieci maj¹ kolorowe stroje,
takie jak podczas tañców lub na
procesji, korony Trzech Króli
i skrzyd³a anielskie. Œpiewaj¹ ko-
lêdy i nios¹ radoœæ Bo¿ego Naro-
dzenia, wiedz¹c, ¿e jest ona przy-
jêta przez ludzi z ró¿nych kultur
i kolorów skóry i ¿e oni te¿ w tej
radoœci uczestnicz¹. Przychodz¹ do
domu chrzeœcijañskiego i wspól-
nie z domownikami œpiewaj¹ ko-
lêdy, odczytuj¹ tekst Ewangelii
o Bo¿ym Narodzeniu. Nastêpnie
animator sk³ada ¿yczenia zwi¹zane
z Bo¿ym Narodzeniem. Potem wspól-
nie odmawiaj¹ modlitwê i na za-
koñczenie œpiewaj¹ kolêdê.

Czêsto te dzieci chodz¹ po kolê-
dzie nieraz do póŸnej nocy, mimo
obfitych deszczów i burz tej pory

roku. Kiedy takie przemoczone
wraca³y, dawa³em im czekoladki
i pilnowa³em, aby ze wzglêdu na
deszcz, starsze dzieci odprowa-
dza³y m³odsze do domu.

Mali misjonarze corocznie z wiel-
k¹ radoœci¹ poœwiêcaj¹ te dni wol-
ne od nauki na dzie³o ewangeli-
zacji u podstaw. Czêsto byli przyj-
mowani i proszeni tak¿e przez po-
gan, aby równie¿ im zanieœæ Bo¿e
b³ogos³awieñstwo. Biskup zgodzi³
siê na to, bo uwa¿a³, ¿e Chrystus przy-
szed³ do wszystkich ludzi dobrej
woli. Skoro wiêc poganie o to pro-
sz¹, jest nadzieja, ¿e w koñcu po-

prosz¹ o chrzest. Bardzo wysta-
wnie by³y dzieci przyjmowane
przez ludzi bogatszych: wójta gmi-

Kolêdnicy z Musongati

Wzgórza Burundi

ny czy placówki wojskowe. Tam
byli szczególnie ugoszczeni.

My z naszej strony wdziêczni
dzieciom za ich akcjê misyjn¹,
organizowaliœmy na zakoñczenie
kolêdy œwiêto. Wtedy dzieci wspól-
nie dzieli³y siê swoimi wra¿eniami
i radoœciami. Moja pe³na radoœæ
by³a jednak przyæmiona, bo mimo
tego, i¿ by³ to dzieñ dla dzieci,
nie mog³o siê obejœæ bez piwa dla
ich rodziców. Piwo to by³ temat nie-
podwa¿alny za ka¿dym razem,
kiedy organizowaliœmy cokolwiek
na parafii. Nie mog³o byæ œwiêta bez
piwa bananowego czy z sorgo.

Gatakazi. Mali misjonarze (u góry po lewej o. Pawe³ Bêben)
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*   *   *

Ze wzglêdu na dwudziest¹ ro-
cznicê wybuchu wulkanu dzielê
siê z Czytelnikami relacj¹ „na
¿ywo” z naszej kroniki parafii Ga-
hunga

19.01.2002

W nocy przed godzin¹ 22 na-
st¹pi³o straszne trzêsienie ziemi.
Potem dowiedzieliœmy siê, ¿e to
wulkan po stronie Zairu – Nyira-
gongo wybuch³. Przez ca³¹ noc
trzêsienie ziemi by³o szczególnie
odczuwalne. Zginê³o uduszonych
od gazu i ognia oko³o 100 osób.

Runê³a katedra i zosta³o doszczê-
tnie zniszczone lotnisko. Oko³o
400 tysiêcy mieszkañców szuka
schronienia udaj¹c siê we wszyst-
kich kierunkach, tak¿e do Rwan-
dy. Wielu uciekinierów widocznych
jest równie¿ w Ruhengeri. Wul-
kan nadal jest aktywny.

Notatka na ten temat z Inter-
netu – ,,Goma zniszczona przez
wybuch wulkanu Nyiragongo. Go-
ma, stolica wschodniej prowincji
Republiki Demokratycznej Kon-
ga (Zair) jest miastem doszczêtnie
zniszczonym. Budynki wypalone,
a w mieœcie nie da siê oddychaæ.
Dziœ jest to miasto opuszczone

przez swoj¹ ludnoœæ. Kiedyœ mie-
szka³o tu 400 tysiêcy ludzi. Lu-
dzie uciekli w wiêkszej czêœci do
Gisenyi, miasta, które znajduje siê
po drugiej stronie granicy, do Rwan-
dy. Lawa wyp³ywaj¹ca z wulkanu
zniszczy³a drogi, domy. Sprawi³a
eksplozjê benzyny i ropy na sta-
cjach paliwowych i w sk³adach. Mia-
sto jest totalnie zniszczone. W pi¹-
tek po po³udniu panika ogarnê³a
równie¿ mieszkañców Gisenyi.
Ludzie uciekli w g³¹b Rwandy.
Trzêsienia ziemi powtarzaj¹ siê co
5 minut. Jest to znak, ¿e wulkan
wci¹¿ pracuje i ¿e mo¿liwe s¹ na-
stêpne wybuchy lawy”.

21.01.2002

Wulkan Nyiragongo w Gisenyi
nadal jest aktywny. W jego pob-
li¿u zaczyna dzia³aæ drugi. I my
jesteœmy w tym paœmie wulka-
nów, które s¹ na pograniczu
Ugandy, Rwandy i Zairu. Czy
nasze siê nie przebudz¹? W do-

Rwanda. Chaty Pigmejów

datku wybuch³a tam stacja pa-
liwowa. Zginê³o oko³o 50 ludzi,
którzy siê tam zgromadzili, aby
kraœæ benzynê.

W ca³ym tym regionie wulkani-
cznym ju¿ od paru tygodni s¹
trzêsienia ziemi. Zwiêkszaj¹ siê
one podczas nocy. Daje siê s³y-
szeæ pomruk. Ludzie siê boj¹ i to
nie tyle teraz o swój dobytek, lecz

raczej o swoje ¿ycie. Boimy siê
pêkniêæ ziemi, g³êbokich szczelin.
Nocne trzêsienia ziemi s¹ nieprzy-
jemne. Budz¹ nas one ze snu.
Dr¿¹ szyby i konstrukcja dacho-
wa. Udziela siê dziwna psychoza.
Ju¿ od pocz¹tku stycznia odczu-
wamy te trzêsienia. W czasie
jednego z takich trzêsieñ o. Bar-
t³omiej wyskoczy³ z ³ó¿ka i zwich-
n¹³ sobie nogê. Przestraszy³ siê, ¿e
dach na niego runie. Chocia¿ dy-
mi¹ce i aktywne wulkany s¹ oko-
³o 80 kilometrów od nas, odczu-
wa siê ciep³o i trochê dusznoœci.
Polecamy nasz¹ parafiê Bo¿emu
Mi³osierdziu, któremu jest poœ-
wiêcona. Modlimy siê gor¹co o od-
dalenie tych nieszczêœæ, których
obecnoœæ pozwala nam zrozumieæ
g³êbiê ich grozy.

fot., arch. Biuro Misyjne
cdnKopiec termitów
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(32)

PRZYWO£YWANIE
WSTAWIENNICTWA

BOGURODZICY
W INNYCH KSIÊGACH

LITURGICZNYCH

Wnaszym cyklu maryjnym nie mo¿emy nie przy-
wo³aæ faktu, ¿e oprócz Msza³u Rzymskiego i Litur-

gii Godzin, „które trzeba uwa¿aæ jakby za zawiasy
ca³ej rzymskiej modlitwy liturgicznej” […], tak¿e inne
ksiêgi liturgiczne dostarczaj¹ wiele tekstów wyra¿aj¹-
cych gor¹c¹ mi³oœæ i pokorn¹ modlitwê do Bo¿ej Ro-
dzicielki (MC 14).

Koœció³ bowiem:
Przyzywa wstawiennictwa Maryi, Matki ³aski
Bo¿ej, zanim zanurzy kandydatów w zbawczych
wodach chrztu (por. Obrzêdy chrztu dzieci, Katowice 1992,
nr 48, 58; Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych,
Katowice 1988, nr 214, 219);
Wiarê wierz¹cych w Chrystusa, który „za spraw¹
Ducha Œwiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy”
umacnia w sakramencie bierzmowania (por. Obrzêdy
bierzmowania, Katowice 1975, nr 23);
Przywo³uje wstawiennictwa Matki Najwy¿szego
Kap³ana w Litanii do Wszystkich Œwiêtych podczas
obrzêdów œwiêceñ biskupa, prezbitera i diakona
(zob. Pontyfika³ rzymski. Obrzêdy œwiêceñ biskupa, prezbiterów
i diakonów, Katowice 1999, nr 42, 127, 203);
B³aga o pomoc Maryi dla tych, którzy podej-
muj¹c bli¿sze naœladowanie Chrystusa sk³adaj¹
œluby zakonne lub przyjmuj¹ konsekracjê dzie-
wic, ukazuj¹c im w Niej doskona³y wzór ¿ycia
bez reszty oddanego Bogu (zob. Obrzêd profesji karme-
litów bosych, Warszawa 1978, nr 27, 60, 67);
Prosi Œwiêt¹ Bo¿¹ Rodzicielkê o opiekê dla matek
wdziêcznych za otrzymany dar macierzyñstwa,
b³ogos³awi¹c je po porodzie (zob. Obrzêd B³ogo-
s³awieñstw, I, 227–229);
Imiê Najœwiêtszej Dziewicy przywo³uje w obrzê-
dach wielu b³ogos³awieñstw (np. b³ogos³awieñ-
stwa rodzin (OB I,52, 82), dzieci (OB I,148, 189);

pielgrzymów (OB I, 416); zió³ i kwiatów (OB II,
1412–1414; por. DPL 181) oraz ziarna siewnego (OB
II,1426–1428);
Ku Maryi z Nazaretu kieruje ¿arliwe b³aganie
za chorych i cierpi¹cych i za tych, dla których
nadchodzi godzina œmierci (por. Sakrament chorych.
Obrzêdy i duszpasterstwo, Katowice 1978, nr 148, 168,
193, 195);
Zabiega o wstawiennictwo Niebieskiej Matki
dla tych, którzy zamkn¹wszy oczy na œwiat³o
doczesne stanêli ju¿ przed Chrystusem, Œwia-
t³oœci¹ Wiekuist¹ (por. Obrzêdy pogrzebu, Katowice 1977,
nr 64, 78).
Za przyczyn¹ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki przyzy-
wa pociechy dla tych, którzy udrêczeni wielkim
smutkiem op³akuj¹ w wierze odejœcie swoich
bliskich (por. Oficjum za zmar³ych: Modlitwa za zmar³ych
krewnych, przyjació³ i dobroczyñców)

*   *   *
Przegl¹d ksi¹g liturgicznych, uczyniony w dotych-

czasowych odcinkach, pozwala nam stwierdziæ z ra-
doœci¹, ¿e przez posoborowe aggiornamento „spojrzano
na Maryjê Dziewicê w pe³ni tajemnicy Chrystusa
i zgodnie z tradycj¹ uznano owo szczególne miejsce,
jakie w kulcie chrzeœcijañskim przypada Tej, która
jest œwiêt¹ Bo¿¹ Rodzicielk¹ i dostojn¹ Towarzyszk¹
Odkupiciela” (MC 15). Nie mog³o byæ inaczej, al-
bowiem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie,
najznakomitsze i najwspanialsze przejawy pobo¿no-
œci wzglêdem Najœwiêtszej Dziewicy albo rozwinê-
³y siê w ramach samej liturgii, albo zosta³y do niej
w³¹czone. Dlatego te¿ kult oddawany Najœwiêt-

szej Dziewicy tak¿e dzisiaj przed³u¿a nieustannie
i powiêksza tê czeœæ, jak¹ w ka¿dym czasie okazywa³
Jej Koœció³.

W kolejnych odcinkach naszego cyklu przygl¹-
dniemy siê nabo¿eñstwom maryjnym, rozpoczynaj¹c
od nabo¿eñstwa majowego, ró¿añcowego i szka-
plerznego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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S T Y C Z E Ñ  2 0 2 2 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
– trzecia niedziela miesi¹ca

o godz. 16:30.
BRACTWO ŒW. JÓZEFA

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

GRUPA BIBLIJNA
– czsowo zawieszona

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 godz. 11:00

(w zakrystii).
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. 11:00
SCHOLA M£ODZIE¯OWA

– W  K A ¯ D ¥  S O B O T Ê
godz. 12:00 (obie schole od-
bywaj¹ próby w sali rycerskiej
przy furcie)

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 lutowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

So.

Cz.

Pt.

Nd.

Nd.

Pn.

Wt.

Œr.

Pt.
Nd.

Pn.

Wt.

Œr.

Cz.

Pt.

Pn.

1.

6.

7.

12.

16.

17.

18.

19.

21.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

31.

Œwiêtej Bo¿ej Rodziciel-
ki. Nowy Rok (uroczystoœæ).
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Objawienie PAÑSKIE –
Trzech Króli (uroczystoœæ).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œwiatowy Dzieñ Misyjny.
Dzieñ  modlitw w intencji
polskich Misjonarzy.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Œw. Piotra Tomasza, bpa, (NZ).
Chrzest Pañski (œwiêto).
W 2007 r. † o. Jan od Krzy-
¿a (Wysokiñski).

2. NIEDZIELA ZWYK£A.
Œwiatowy Dzieñ Migranta
i UchodŸcy.
Œw. Antoniego, opata.
Dzieñ Judaizmu w Koœ-
ciele katolickim.
Tydzieñ Modlitw o jed-
noœæ Chrzeœcijan.
Zaczyna siê dziewiêcio-
œrodowa nowenna do
œw. Józefa.
Œw. Agnieszki, dz. i mêcz.
3. NIEDZIELA ZWYK£A.
Niedziela S³owa Bo¿ego.
Œw. Franciszka Salezego,
bpa i dra Koœcio³a.
W 2007 r. † o. Juliusz od Je-
zusa Ukrzy¿owanego (Mar-
chewka – przeor).
Nawrócenie œw. Paw³a,
aposto³a (œwiêto).
Œwiêtych biskupów Ty-
moteusza i Tytusa. Dzieñ
Islamu w Koœciele katoli-
ckim w Polsce.
W 2007 r. † o. Bogdan od
œw. Teresy od Dzieci¹tka Je-
zus (Dec).
Œw. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i dra Koœcio³a.
Œw. Jana Bosko, prezbitera.

OKRES ZWYK£Y.
Zaczyna siê III Tom Liturgii Godzin.

Wszystkim Solenizantom,
którzy bêd¹ obchodzili w Nowym –

– 2022 Roku
urodziny, imieniny i rocznice

Karmel przemyski, tj.: Wspólnota, Parafianie, Sympatycy
¿ycz¹ Solenizantom, nade wszystko,

aby dobry Bóg zawsze IM b³ogos³awi³
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(45)

GODZISZKA

Wieœ Godziszka i znajduj¹ca siê
tutaj parafia p.w. Matki Bo¿ej

Szkaplerznej po³o¿one s¹ w ma-
lowniczym Beskidzie Œl¹skim w od-
leg³oœci oko³o 15 km od Bielska-
-Bia³ej oraz ¯ywca. Dooko³a roz-
poœcieraj¹ siê przepiêkne widoki
na góry:  m.in. Skrzycz-
ne, Klimczok i Babi¹ Gó-
rê – oraz Jezioro ¯ywie-
ckie. Znajd¹ tu spokój,
ciszê i aktywny odpoczy-
nek mi³oœnicy zarówno
górskiej (piesze i rowero-
we szlaki), jak i wodnej
turystyki (kajaki, rowerki
wodne, jachty) oraz fas-
cynaci sportów zimowych.
Koœció³ parafialny propo-
nuje Eucharystiê i nabo-
¿eñstwa maryjne – dla
jednoœci z Chrystusem
i Matk¹ Bo¿¹ w znaku
szkaplerza œwiêtego.

KOŒCIÓ£

Godziszka jest wsi¹, któ-
rej przesz³oœæ niestety nie
jest dobrze znana. Nie
istnieje ¿aden dokument
mówi¹cy o powstaniu wsi.
Najstarsze jednak wzmia-
nki pochodz¹ z roku
1630 z dokumentu ks.
Bart³omieja Kampkow-
skiego, gdzie wymienia
siê Godziszkê, jako czêœæ Pañstwa
£odygowickiego. 

Po koniec XVIII wieku wpro-
wadzono pieczê w³asn¹ – okr¹g³¹,
z napisem ,,Wieœ Godziesko”. Po-
chodzenie nazwy wsi i herbu – jest
niejednoznaczne. Hipotezy mówi¹
o nazwie wziêtej z rosn¹cego g³o-
gu na tym obszarze, inne od ,,gro-
dzenia” obszaru przez ch³opów
zabezpieczaj¹cych tereny, na któ-
rych zostali osadzeni, a tak¿e od
trzech braci, których to pojedna-
nie („pogodzenie siê”) mia³o siê
dokonaæ na tych ziemiach.

Teren Godziszki zasiedla³a g³ó-
wnie ludnoœæ nap³ywowa, tak jak
i inne wsie. Podczas zaborów wieœ
trafi³a pod okupacjê austriack¹,
przez co na tych terenach osie-
dla³a siê ludnoœæ Wêgier i Czech.
Rozwój Godziszki szacuje siê na

wiek XIX, kiedy wieœ zaczê³a siê
systematycznie zaludniaæ. Po Wio-
œnie Ludów nast¹pi³o wiele zmian
w zaborze austriackim. Zaborca
m.in. uw³aszczy³ ch³opów. W 1911 r.
w Godziszce wybudowano Szko-
³ê Ludow¹. W tym czasie Godzi-
szka wchodzi³a w sk³ad parafii
³odygowickiej. W drugiej po³owie
XIX w. wybudowano kapliczkê
z drewna, któr¹ w czasach póŸ-
niejszych zast¹piono murowan¹. Ko-
œció³ zosta³ wzniesiony z inicja-
tywy parafian ze wsi Godziszka
Stara, Godziszka Nowa i Godzi-

szka Wilkowicka oraz Kalna, któ-
re wówczas nale¿a³y do oddalonej
o oko³o 10 km parafii £odygo-
wice. W roku 1914 wmurowano ka-
mieñ wêgielny pod budowê œwi¹-
tyni, któr¹ ukoñczono w 1923 r.
Wtedy te¿ Godziszka i Kalna zo-
sta³y od³¹czone od parafii £ody-
gowice i sta³y siê samodzieln¹ pla-
cówk¹ duszpastersk¹. W roku 1928
wznosz¹c wie¿ê koœcieln¹ ca³ko-
wicie zakoñczono budowê koœcio-
³a. W 1966 r. dotychczasowa pla-
cówka duszpasterska zosta³a miano-

wana na niezale¿n¹ pa-
rafiê p.w. Matki Boskiej
Szkaplerznej.

Koœció³ murowany,
otynkowany reprezentu-
je styl neoromañski.
Orientowany, jednona-
wowy, z jednoprzês³o-
wym prezbiterium za-
mkniêtym trójbocznie.
Od zachodu wie¿a sto-

piona z bry³¹ korpusu
z krucht¹ i kaplic¹ Mi-
³osierdzia Bo¿ego. O³-
tarze (g³ówny i boczny
Najœwiêtszego Serca Pa-
na Jezusa) i inne sny-

cerskie prace (ambona, chrzcielnica,
stalle) s¹ dzie³em Stanis³awa Ja-
rz¹bka z Kêt wykonane w latach
30-tych. £awki w stylu neogo-
tyckim i konfesjona³y wykona³
Józef Jasek. W roku 1929 koœció³
przyozdobiony zosta³ witra¿em za-
projektowanym przez Franciszka
M¹czyñskiego o wym. 80x144 cm
z hierogramem Maryi. W roku 1950
przyby³ kolejny neogotycki o³tarz
boczny, autorstwa Józefa Kani
z £odygowic, a nied³ugo potem
zakupiono organy (1952) i nowe

Godziszka, koœció³ MB Szkaplerznej

Godziszka, mozaika MB
Szkaplerznej na fasadzie ko-
œcio³a
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Maryjo, Chwa³o Karmelu i Matko nasza, która
w dowód szczególnej mi³oœci do dzieci odzianych
Tw¹ œwiêt¹ szat¹, raczy³aœ zaszczyciæ je mianem
Twego najs³odszego Imienia, prosimy Ciê pokornie,
obudŸ w naszych sercach pragnienie, abyœmy we
wszystkich uciskach i dolegliwoœciach ¿ycia u Cie-
bie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachêcaj nas
Twym ¿yciem i przyk³adem do pe³nienia dobrych
uczynków i spraw, o Matko Mi³osierdzia, abyœmy

naœladuj¹c Twoje œwiête cnoty, stali siê godni zasz-
czytnej nazwy synów Twoich; abyœmy zapisani
zostali w ksiêdze ¿ywota, pomiêdzy Twymi dzie-
æmi i braæmi Jezusa Chrystusa. Us³ysz nasze b³a-
gania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu sta³aœ siê
dla nas Matk¹. Ty najlepiej rozumiesz nasze
cierpienia. Os³aniaj nas przed pokusami z³ego i za-
prowadŸ nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

stacje drogi krzy¿owej (1955). W póŸ-
niejszych latach udekorowano jesz-
cze wnêtrze œwi¹tyni malowid³ami
œciennymi (1972).

OBRAZY MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

W roku 1937 zakupiono do o³tarza
g³ównego obraz MB Szkaplerznej
(obecnie na zasuwie tego¿ o³tarza)
namalowany przez Adama Giebu³-

towskiego z Oœwiêcimia. Obraz
ma kszta³t prostok¹ta stoj¹cego.
W centrum kompozycji na br¹zo-
wym tle z ornamentyk¹ roœlinn¹
wpisan¹ w prostok¹tne kratki przed-
stawiono Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹-
tkiem Jezus ukazan¹ w 2/3 postaci
i ujêt¹ w trzech czwartych w pra-
wo. Maryja z pochylon¹ g³ow¹
ukazana jest jako m³oda kobieta
o delikatnych rysach twarzy, trzy-
maj¹ca na prawym rêku Dzieci¹-

tko, którego plecy podpiera lew¹
d³oni¹. Przez praw¹ d³oñ ma prze-
rzucony ciemno-br¹zowy szkap-
lerz z monogramem Maryjnym
(MARYA). Jej poci¹g³¹ twarz
charakteryzuje wydatny nos, usta
i podbródek. Ubrana jest w nie-
bieski lamowany z³ot¹ taœm¹ ma-
forion, dekorowany na prawym ra-
mieniu gwiazd¹, spod którego wy-
³ania siê fragment bia³ej chusty na
g³owie i czêœci zielonej szaty spo-
dniej sukni. Ma³y Jezus zosta³
ukazany w profilu z g³ow¹ ujêt¹
w trzech czwartych w lewo. Pra-
w¹ rêk¹ trzyma siê za podbródek
Swej Matki, lew¹ zaœ ma skiero-
wan¹ w stronê szyi. Jezus ma pu-
cu³owat¹ twarzyczkê o jasnej kar-
nacji, niebieskie oczy, prosty nos
i wydatne usta. Jego g³owê otacza-
j¹ krêc¹ce siê jasnobr¹zowawe
w³osy. Ubrany jest w d³ug¹, bia³¹
tunikê ze z³otymi lamówkami.
G³owy obu postaci otaczaj¹ z³ote
nimby. Dodatkowo na nimbie Ma-
ryi namalowano dwanaœcie gwia-
zdek, a na nimbie Jezusa zarys
krzy¿a. Skronie Matki Bo¿ej zdo-
bi poz³acana korona z drogocenny-
mi kamieniami. Obraz ten stano-
wi kopiê wizerunku Matki Bo-
skiej Szkaplerznej z bocznego o³ta-
rza koœcio³a klasztornego z 1899 ro-
ku karmelitów bosych w Wadowi-
cach. Oba te przedstawienia wy-
konano w oparciu o tzw. Madonnê

del Carmine, albo inaczej zwan¹
Madonna La Bruna (brunatna,
br¹zowa), wizerunek inspirowany
bizantyñskim wzorem okreœlanym
jako Matka Boska Pelagonitissa
(Matki Bo¿ej czczonej w Pela-
goni – staro¿ytnej krainie i króle-
stwie w górnej Macedonii), bêd¹-
cym odmian¹ ikony typu Eleusa
(Umilienije, Czu³a, Kochaj¹ca).
Wed³ug tradycji pierwowzór ikony
przywieŸli do Neapolu uciekaj¹cy

z Góry Karmel karmelici w czasie
wypraw krzy¿owych. Ikona cz-
czona w Neapolu od 1268 roku,
znana jest i cieszy siê niezwyk³ym
kultem w zakonie karmelitañskim
– zarówno u karmelitów trzewicz-
kowych, jak i u bosych.

Jest jeszcze jeden obraz o po-
dobnym wygl¹dzie umieszczony
w feretronie s³u¿¹cy do noszenia
w procesjach eucharystycznych
oraz kolorowa mozaika okr¹g³a
rozmieszczona w 2009 roku na
fasadzie koœcio³a nad g³ównym
wejœciem do œwi¹tyni.

Godziszka, obraz MB Szkaplerznej
z o³tarza g³ównego

.
.



Nr 1 (2022)Str. 22 N A  K A R M E L

EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

B

A gdyby tak zmieniæ...

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

iblijnego Hioba – sprawiedliwego, dobrego,
ufaj¹cego  Bogu, nadzwyczaj bogatego miesz-

kañca Wschodu spotka³o wielkie nieszczêœcie. Oto
zosta³ nagle pozbawiony wszystkiego, co mo¿na
by³oby œmia³o nazwaæ szczêœliwym ¿yciem: dzieci
zginê³y pod wal¹cym siê pa³acem, gdzie odbywa³o
siê przyjêcie, jego liczne stada pad³y na skutek za-
razy, on sam zapad³ na straszn¹ chorobê – praw-
dopodobnie tr¹d. Opuœcili go wszyscy jego do-
tychczasowi znajomi, a ¿ona doradzi³a mu, by ode-
bra³ sobie ¿ycie przedtem
przeklinaj¹c Boga za wszy-
stko, co go spotka³o. Trzej
przyjaciele po jakimœ cza-
sie przybyli do niego, gdy
siedzia³ w popiele i zdra-
pywa³ strupy. Usiedli
w pewnej odleg³oœci od
niego i nawi¹zali z nim
rozmowê, w której miê-
dzy innymi próbowali byæ
apologetami…

Historia ta wydaje siê
wraz z innymi  opowiada-
niami umieszczonymi
w Œwiêtej Ksiêdze, zwa-
nymi przez Jezusa przy-
powieœciami, jakby tworzyæ odrêbny, boczny nurt.
Nazwalibyœmy je przypowieœciami b¹dŸ opowia-
daniami m¹droœciowymi. W pierwszym czytaniu
wydaj¹ siê niezrozumia³e. Dlaczego Hiob zosta³
usprawiedliwiony a jego trzej przyjaciele musieli
pokutowaæ, kiedy to na pierwszy rzut oka wydaje
siê, ¿e powinno byæ odwrotnie? Dlaczego starszy
syn w opowieœci o synu marnotrawnym nie sta-
nowi dobrego przyk³adu dla czytelnika, mimo, ¿e
nieprzerwanie s³u¿y³ ojcu i wykonywa³ wszystkie
jego polecenia bez szemrania,  tylko ten, który
roztrwoni³ po³owê maj¹tku ojca? Dlaczego ofiara
Kaina Bogu siê nie spodoba³a?

Dlaczego Sara doradzi³a Abrahamowi, aby wzi¹³
sobie za na³o¿nicê swoj¹ niewolnicê Hagar (by³ to
zreszt¹ obyczaj na Wschodzie doœæ powszechny),
w nadziei, ¿e tak oto spe³ni siê obietnica Boga
o licznym potomstwie porównywalnym z liczb¹
gwiazd na niebie? I co dziwne, gdy narodzi³ siê
Ismael (ojciec narodu arabskiego) – potem zaœ
Izaak, to w³aœnie owa niewolnica wraz z Isma-
elem zosta³a wygnana na pustyniê, gdzie zaopie-
kowa³ siê ni¹ sam Bóg. Synem obietnicy nie by³
Ismael – lecz Izaak.

Cz³owiek czytaj¹cy te piêkne opowiadania wie-
lokrotnie zaproponowa³by inne zakoñczenie.
Mo¿e Hiobowi doradzi³by to samo, co jego ¿ona,
syna marnotrawnego mo¿e by nie wpuœci³ za próg
domu, uzna³by, ¿e Bóg okaza³ siê wobec Kaina
niesprawiedliwy, bo w opowieœci nie jest wyja-
œnione, dlaczego ta ofiara z³o¿ona przez Kaina,

Bogu siê nie spodoba-
³a… wydawa³oby siê mu,
¿e niewolnica Hagar zo-
sta³a niesprawiedliwie po-
traktowana …

Tymczasem Bóg mówi:
Moje drogi nie s¹ waszymi
drogami, a moje myœli nie
s¹ waszymi myœlami.

I to jest jedna z dwóch
mo¿liwych odpowiedzi na
nasze pytania. Bóg postê-
puje i myœli inaczej ni¿
cz³owiek. I gdy siê uzy-
ska pomoc w zrozumie-
niu ukrytego sensu opo-
wieœci – dostrze¿e siê go
po jakimœ czasie. Nie doœæ

na tym, ta druga odpowiedŸ na nasze pytania jest
taka, ¿e ich treœæ stanowi dla nas konkretn¹
naukê, do wykorzystania niemal ka¿dego dnia.

A wiêc – niczego w tych piêknych rozlicznych
opowieœciach nie nale¿y zmieniaæ. S¹ w swojej treœci
i zawartym sensie doskona³e.

I tak poczynaj¹c od pierwszego dnia Nowego
Roku – ¿yczymy naszym Drogim Czytelnikom,
aby dzia³o siê w ich ¿yciu zgodnie z m¹droœci¹
Bo¿¹, choæ mo¿e wyda siê to trudne. Niech siê da-
rzy, niech nie opuszcza nadzieja, radoœæ i pokój.
Okazujmy sobie ¿yczliwoœæ i pomoc w tych doœæ
trudnych czasach.

Pieter Pietersz Lastman, Odprawienie Hagar, 1612
(Ÿród³o: Internet)
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W trzecie soboty miesi¹ca gro-
madz¹ siê w naszej œwi¹tyni sio-
stry z ró¿nych klasztorów, które
prze¿ywaj¹ swój comiesiêczny
dzieñ skupienia.

W czasie spotkania s³uchaj¹ kon-
ferencji, adoruj¹ Najœwiêtszy Sa-
krament, uczestnicz¹ w Eucha-
rystii oraz spotykaj¹ siê w refek-
tarzu klasztornym na skromnym
s³odkim poczêstunku.

grudniu trwa³a w naszej parafii akcja chary-
tatywna pod has³em: „Z Serca do Serca”. Orga-

nizowaliœmy pomoc dla osób bezdomnych, podopie-
cznych Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Prze-
myœlu oraz dla osób potrzebuj¹cych z naszej. Przy
o³tarzu Matki Bo¿ej stanê³a choinka z zawieszo-
nymi na niej kopertami, a w nich informacja czego
dana osoba potrzebuje. By³y to proste rzeczy, czêsto
dla nas podstawowe, dla ubo¿szych nieosi¹galne.
Pragnêliœmy rozpogodziæ codziennoœæ bardziej
potrzebuj¹cych jakimœ ma³y darem z serca.

Niestety nie dla wszystkich starczy³o kopert,
choæ by³o ich ponad siedemdziesi¹t. Darczyñcy
przygotowali jednak paczki dla potrzebuj¹cych
i przynosili je do zakrystii. To by³o piêkne, mamy
œwiadomoœæ, ¿e potrzebuj¹cych w naszej parafii
nie brakuje. Serdecznie dziêkujê wszystkim
ludziom o dobrych sercach. Dziêkujê równie¿ pa-
niom: Annie, Ewelinie, Anecie, Beacie, Danucie oraz
s. Dorocie, o. Norbertowi i o. Markowi za zorgani-
zowanie dostarczenia darów dla potrzebuj¹cych.

o. Krzysztof Górski OCD

„Z SERCA DO SERCA”
W

DZIEÑ SKUPIENIA
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Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarowanie Pana Jezusa

Dwunastolatek w œwi¹tyni

Chrzest w Jordanie

Ostatnia Wieczerza

Modlitwa w Ogrójcu

Pan Jezus u Pi³ata.

Nowe witra¿e
w naszym prezbiterium


