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e s³owa zostawi³ nam Ojciec Genera³ Miguel
od Maryi Márquez Calle na zakoñczenie
Eucharystii w czasie swojego krótkiego
pobytu z Przemyœlu i naszym klasztorze. S¹

to s³owa, jakie us³ysza³a Maryja z ust Archa-
nio³a Gabriela w momencie zwiastowania.

Ojciec Genera³ zostawi³ nam te s³owa jako b³o-
gos³awieñstwo dla nas na nowy rok. Chcê je zatem
zadedykowaæ Wam WSZYSTKIM, Siostry i Bracia.
¯yczê nam wszystkim, byœmy potrafili radowaæ siê
prostymi sprawami naszej codziennoœci, ale tak¿e
wiar¹ w to, i¿ w naszej codziennoœci obecny jest Bóg.
S³owa Archanio³a zawieraj¹ uspokojenie i pocieszenie.
Nie bójmy siê, nie lêkajmy, nasze ¿ycie jest w rêkach
Boga, który niesie je delikatnie i ostro¿nie.

Niech te s³owa przyjm¹ jako nasze serdeczne ¿y-
czenia osoby konsekrowane, które zgromadz¹ siê
w naszej œwi¹tyni 2 lutego na archidiecezjalnych
obchodach dnia ¿ycia konsekrowanego. Nam, powo-
³anym do szczególnego œwiadczenia o Bogu mi³osier-

nym szczególnie potrzeba wiary w to, i¿ dla Niego
nie ma nic niemo¿liwego.

Te s³owa dedykujê równie¿ wszystkim chorym
i cierpi¹cym, których zapraszam ju¿ dziœ na Eucharystiê
11 lutego o godz. 18.00, w czasie której bêdzie
mo¿na przyj¹æ sakrament namaszczenia chorych.

o. Krzysztof Górski – proboszcz

Uraduj siê, nie bój siê,
dla Boga nie ma nic

niemo¿liwego!

T

imieniu kobiet, w których zro-
dzi³o siê pragnienie Adoracji

Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sak-

go Najœwiêtszemu Sercu – prag-
nê zaprosiæ wszystkie kobie-
ty, które rozpoznaj¹ tak¿e w swo-
ich sercach podobne uczucia, do
wspólnego trwania przed Obli-
czem Pana Jezusa.

Zachêcamy do wspólnego Ak-
tu Mi³oœci, w ciszy, w PIERW-
SZE PI¥TKI zaraz po wie-
czornej Eucharystii.

Wynagradzanie Sercu Jezusa
polega na odpowiedzi mi³oœci¹
na Mi³oœæ.

W ten pi¹tkowy, wyj¹tkowy wie-
czór odpowiadamy zatem wszystkie
razem na Mi³oœæ – wzglêdem ka¿-
dego i ka¿dej z nas.

Agata

ADORACJA WYNAGRADZAJ¥CA

ramencie w ka¿dy I pi¹tek mie-
si¹ca „na Karmelu”, aby w ten spo-
sób wynagrodziæ za grzechy Je-

W
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BYÆ OSOB¥ KONSEKROWAN¥...
Byæ s³u¿ebniczk¹ Najœw. Maryi Panny to:
w Czyniæ to, co siê Panu Bogu podoba bior¹c

przyk³ad z Niepokalanej S³u¿ebnicy Pañskiej, na-
œladuj¹c Jej wiarê i zaufanie wyra¿one w FIAT
i MAGNIFIKAT.

w ¯yj¹c pod urokiem Maryi i kontempluj¹c tajem-
nice Jej ¿ycia nieustannie zawierzaæ Jej swoje ¿ycie,
by byæ narzêdziem w Jej rêkach.

w Staraæ siê ¿yæ w bliskoœci Jezusa w ka¿dej chwi-
li dnia i we wszystkich wydarzeniach ¿ycia.

w Byæ s³u¿ebniczk¹ Maryi to byæ nieustannie do
Jej dyspozycji, kochaæ J¹ szczerym sercem i od-
daæ siê Jej na ca³ego.

w Naœladowaæ Maryjê w bezinteresownej s³u¿-
bie potrzebuj¹cym na duszy i na ciele, szczególnie
dzieciom, chorym i samotnym.

w Naœladowaæ Jej cnotê pokory i prostoty.
w ¯yæ wdziêcznoœci¹ za to, ¿e zechcia³a mnie

wybraæ do swojej s³u¿by i wraz z Maryj¹ nieus-
tannie uwielbiaæ Pana Boga.

siostra s³u¿ebniczka

Byæ Michalitk¹:
Siedz¹c w pustym i nieznanym koœciele, jako 19-

-letnia dziewczyna, trwa³am na modlitwie prowadz¹c
wewnêtrzny dialog, odpowiadaj¹c na zaproszenie by
pójœæ drog¹ powo³ania zakonnego. Zapyta³am Jezusa:
Gdzie mam iœæ? Do jakiego zakonu? Michalitek?
Franciszkanek? I tak trwaj¹c na modlitwie, ktoœ za-
pali³ w zakrystii œwiat³o w bocznej nawie, gdzie przy
zapalonym œwietle wy³oni³ siê napis: „Któ¿ Jak Bóg”.
I tak dosta³am konkretn¹ odpowiedŸ w nieznanym
koœciele, gdzie znalaz³am siê „przypadkiem”. Jestem
w zakonie 19 rok i jestem Michalitk¹.

Czêsto Siostra Michalitka kojarzy siê z dzieæmi,
wychowaniem, prac¹ i tak jest, ale pierwszym celem
Zgromadzenia jest uwielbienie Boga zgodnie z za-
sad¹ „Kto¿, jak Bóg”, a nastêpnie s³u¿ba bliŸnim,

zw³aszcza ubogim i opuszczonym dzieciom i m³odzie¿y
w duchu zasady powœci¹gliwoœæ i praca. Realizujemy
swój charyzmat poprzez prowadzenie domów wy-
chowawczych, przedszkoli oraz œwietlic tzw. ora-
toriów dla dzieci ze œrodowisk zaniedbanych,
katechizuj¹ i podejmuj¹ ró¿ne formy pracy parafialnej
wœród dzieci i m³odzie¿y oraz osób chorych i samo-
tnych.

Jako Siostra Michalitka, ka¿dego dnia uczê siê
¿yæ zasad¹ „Któ¿ Jak Bóg”, by On by³ na pierwszym
miejscu, uczê siê trwaæ przy Jezusie i Go uwielbiaæ.
Pracuj¹c na co dzieñ w œwietlicy Oratorium, patrz¹c
na wychowanków pokrzywdzonych przez b³êdy swo-
ich rodziców, tak czêsto zamkniêtych w sobie, sta-
ram siê ich przyprowadzaæ do Jezusa, by tam odkry-
li sens ¿ycia, zobaczyli dobro w sobie, zobaczyli,
¿e maj¹ talenty i trzeba je rozwijaæ, a szczególnie to, ¿e
nie s¹ sami, ¿e s¹ kochani.

siostra michalitka

Byæ franciszkank¹ Rycerstwa Niepokala-
nej to…

…naœladowaæ Jezusa, który sta³ siê dzieckiem
Maryi; to powierzyæ Jej swoje wszystko i daæ siê
Jej prowadziæ.

To tak¿e podj¹æ duchow¹ walkê – najpierw
o siebie, a potem o innych – byœmy wszyscy znaleŸli
siê przy Bogu. Franciszkanka Rycerstwa Niepo-
kalanej oczywiœcie nie walczy sama, bierze tylko
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...BYÆ OSOB¥ KONSEKROWAN¥
udzia³ w walce, któr¹ od samego Poczêcia wygry-
wa Maryja Niepokalana – staje siê jakby narzê-
dziem w Jej rêkach.

Byæ franciszkank¹ Rycerstwa Niepokalanej to
nie ograniczaæ siê do jednego rodzaju pos³ugi, ale
jako w³asnoœæ Maryi stawaæ do pracy tam, gdzie
Ona j¹ „weŸmie”, gdzie Koœció³ jej potrzebuje.
Bywa to wiêc pos³uga przy chorych, w parafiach,
wœród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e w mediach (radio,
telewizja, internet…). Franciszkanka Rycerstwa Nie-
pokalanej tam, gdzie jest, dyskretnie (lub jaw-
nie) zaprasza ludzi do oddania siê Najlepszej
z Matek.

 siostra franciszkanka
Rycerstwa Niepokalanej

Byæ Sercank¹ to...
Dla mnie byæ sercank¹, to mieæ serce pe³ne mi³oœci

dla ka¿dego, to kszta³towaæ swoje serce na wzór Serca
Jezusowego, które jest ciche, pokorne i kocha nie za
coœ, ale tak po prostu, dlatego ¿e jestem.

Byæ Sercank¹ to nieustannie wpatrywaæ siê w Ser-
ce Boskiego Oblubieñca i staraæ siê, by moje serce
stawa³o siê coraz bardziej podobne do Niego; to
przyjmowaæ wszelkie trudy, cierpienia i niepowodze-
nia, aby móc w ten sposób wynagradzaæ Temu Sercu
za grzechy moje, najbli¿szych i ca³ego œwiata.

Bêd¹c S³u¿ebnic¹ Serca Jezusowego, staram siê
ukazywaæ innym wielk¹ mi³oœæ Boga, otwieraj¹c swoje
serce na potrzeby drugiego cz³owieka, otaczaj¹c go
swoj¹ mi³oœci¹ i opiek¹, poœwiêcaj¹c mu swój czas,
nie zwracaj¹c uwagi na ró¿ne przeciwnoœci. Jak mój
Mistrz otworzy³ Swe Serce na krzy¿u dla zdrajcy,
niewdziêcznika, dla ka¿dego, tak bêd¹c Jego s³u¿eb-
nic¹, nie zra¿am siê odrzuceniem i lekcewa¿eniem,
jakie mo¿e mnie spotkaæ, lecz wiernie pod¹¿am
z sercem pe³nym ufnoœci, do ka¿dego, kogo Pan po-
stawi na mojej drodze ¿ycia.

Wytrwale zd¹¿am za Tym, któremu z mi³oœci bez
reszty siê odda³am. Wierzê ¿e tylko Jego mi³oœæ mo¿e

przemieniaæ ludzkie serca, obdarzaj¹c je prawdziwym
pokojem i jednoœci¹. Oby chwa³a Jego Serca objawi³a
siê wszystkim ludziom.

siostra sercanka

Byæ Karmelitank¹ bos¹:
Co to dla mnie znaczy BYÆ Karmelitank¹ Bos¹?

Ju¿ w tak postawionym pytaniu ukryta jest w jakimœ
sensie odpowiedŸ. Bowiem dla œw. Teresy od Jezu-
sa najwa¿niejszym pytaniem, jakie stawia swoim
córkom, jakie stawia mi, gdy chodzi o to¿samoœæ,
jest: ,,Siostry, jakimi mamy BYÆ?”

Wiêc staram siê BYÆ obecna w Jego mi³uj¹cej
Obecnoœci, wydana zupe³nie Jego Spojrzeniu, œwia-
doma, ¿e On jest zawsze po mojej prawicy, ¿e nigdy
nie ma mnie bez Niego...

Usi³ujê trwaæ w Jego PrzyjaŸni jak latoroœl
w Winnym Krzewie, czerpaæ z Niego soki, którymi
nastêpnie mog³abym Go upoiæ niczym m³odym,
najwyborniejszym winem...

Ka¿dego dnia z wdziêcznoœci¹ przyjmujê dar
Maryi, mojej Siostry i Matki, i jej pozwalam zdobiæ
swoje serce, by by³o ono sercem Oblubienicy dla
Oblubieñca, Jego czyst¹ radoœci¹...

Uczê siê co to znaczy BYÆ mi³oœci¹ w sercu
Koœcio³a, czyli pozwalam siê kochaæ, by nastêpnie
t¹ Mi³oœci¹ karmiæ wszystkie, bez wyj¹tku, cz³onki
Mistycznego Cia³a...

Próbujê nie uciekaæ przed Krzy¿em, tym codzien-
nym, ale stawaæ pod nim jak na Oblubienicê Ukrzy-
¿owanego przysta³o, wo³aj¹c: ,,Witaj, Krzy¿u, jedyna
moja nadziejo!”.

Czujê jak ̄ ywy P³omieñ Mi³oœci rozpala ziemiê mo-
jego ,,bosego serca” wielkimi pragnieniami o chwa³ê
Boga, ¿ycie Koœcio³a i œwiêtoœæ grzeszników...

W koñcu jestem per³¹ przez Chrystusa odnalezio-
n¹ w imieniu wszystkich pogubionych poœród nocy
wspó³czesnego œwiata, ukryt¹ z Nim w Bogu i pragnê
byæ wydan¹ – jeœli i On tego pragnie – dla zbawie-
nia dusz...

karmelitanka bosa
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ORÊDZIE OJCA ŒWIÊTEGO
NA XXX DZIEÑ CHOREGO

(11 LUTEGO 2022 R.)

„B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz
jest mi³osierny” (£k 6, 36)

Trwaj¹c na drodze mi³osierdzia
przy tych, którzy cierpi¹

 
Drodzy Bracia i Siostry,

trzydzieœci lat temu œw. Jan Pawe³ II
ustanowi³ Œwiatowy Dzieñ Chorego,
aby uwra¿liwiæ lud Bo¿y, katolickie
instytucje s³u¿by zdrowia i spo³e-
czeñstwo cywilne na potrzebê zwró-
cenia uwagi na chorych i na tych,
którzy siê nimi opiekuj¹.

Jesteœmy wdziêczni Panu za dro-
gê, jak¹ przeby³y w ostatnich latach
Koœcio³y partykularne na ca³ym œwie-
cie. Poczyniono wiele kroków na-
przód, ale pozostaje jeszcze d³uga
droga do tego, aby wszyscy chorzy,
tak¿e w miejscach i sytuacjach naj-
wiêkszego ubóstwa i marginalizacji,
otrzymali potrzebn¹ im opiekê zdro-
wotn¹, a tak¿e opiekê duszpastersk¹,
aby mogli prze¿ywaæ czas choroby
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzy-
¿owanym i zmartwychwsta³ym.
Niech trzydziesty Œwiatowy Dzieñ
Chorego, którego kulminacyjne ob-
chody, z powodu pandemii, nie bê-
d¹ mog³y odbyæ siê w Arequipie
w Peru, lecz w Bazylice œw. Piotra
na Watykanie, pomo¿e nam wzra-
staæ w bliskoœci i s³u¿bie chorym i ich
rodzinom.

1. MI£OSIERNI JAK OJCIEC

Temat wybrany na ten trzy-
dziesty Dzieñ Chorego: „B¹dŸcie
mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi-
³osierny” (£k 6, 36), sk³ania nas przede
wszystkim do zwrócenia naszego
spojrzenia na Boga „bogatego w mi-
³osierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze
patrzy na swoje dzieci z ojcowsk¹ mi-
³oœci¹, nawet wtedy, gdy one od
Niego oddalaj¹ siê. Mi³osierdzie,
w rzeczywistoœci, jest par excellence
imieniem Boga, które wyra¿a Jego
naturê nie na sposób okazjonalne-
go uczucia, ale jako si³ê obecn¹ we
wszystkim, co On czyni. Jest to si³a

i czu³oœæ razem. Dlatego mo¿emy
powiedzieæ z zachwytem i wdziêcz-
noœci¹, ¿e mi³osierdzie Bo¿e ma
w sobie zarówno wymiar ojcostwa,
jak i macierzyñstwa (por. Iz 49, 15),
poniewa¿ On troszczy siê o nas
z si³¹ ojca i czu³oœci¹ matki, zawsze
pragn¹c daæ nam nowe ¿ycie w Du-
chu Œwiêtym.

2. JEZUS, MI£OSIERDZIE OJCA

Najwiêkszym œwiadkiem mi³o-
siernej mi³oœci Ojca do chorych jest
Jego jednorodzony Syn. Ile¿ to razy
Ewangelie opowiadaj¹ nam o spotka-
niach Jezusa z ludŸmi cierpi¹cymi na
ró¿ne choroby! On „chodzi³ po ca³ej
Galilei, nauczaj¹c w ich synagogach,
g³osz¹c Ewangeliê o Królestwie i le-
cz¹c wszelkie choroby i dolegliwoœci
wœród ludu” (Mt 4, 23). Mo¿emy za-
daæ sobie pytanie: sk¹d ta szczególna
uwaga Jezusa wobec chorych, do te-
go stopnia, ¿e staje siê ona równie¿
g³ównym dzie³em w misji aposto-
³ów, pos³anych przez Mistrza, by g³o-
siæ Ewangeliê i uzdrawiaæ chorych?
(por. £k 9, 2).

XX-wieczny myœliciel podsuwa
nam motywacjê: „Ból absolutnie
izoluje i z tej absolutnej izolacji rodzi
siê apel do drugiego, wzywanie dru-
giego”. Kiedy cz³owiek doœwiadcza
s³aboœci i cierpienia we w³asnym ciele
z powodu choroby, jego serce staje
siê ciê¿sze, wzrasta lêk, mno¿¹ siê
pytania, coraz bardziej pal¹ce staje siê
pytanie o sens wszystkiego, co siê
dzieje. Jak¿e nie wspomnieæ w tym
kontekœcie o wielu chorych, którzy

w czasie pandemii prze¿yli ostatni
etap swojego ¿ycia w samotnoœci na
oddziale intensywnej terapii, z pew-
noœci¹ pod opiek¹ wspania³ych
pracowników s³u¿by zdrowia, ale
z dala od najbli¿szych i najwa¿niej-
szych osób w ich ziemskim ¿yciu?
Dlatego tak wa¿ne jest, by mieæ
u swego boku œwiadków Bo¿ego
mi³osierdzia, którzy za przyk³adem
Jezusa, mi³osierdzia Ojca, wylewaj¹
na rany chorych olej pocieszenia i wi-
no nadziei.

3. DOTKN¥Æ CIERPI¥CEGO

CIA£A CHRYSTUSA

Zaproszenie Jezusa, by byæ mi³o-
siernym jak Ojciec, nabiera szcze-
gólnego znaczenia dla pracowników
s³u¿by zdrowia. Myœlê o lekarzach,
pielêgniarkach, diagnostach labo-
ratoryjnych, osobach asystuj¹cych
w leczeniu i opiece nad chorymi,
a tak¿e o wielu wolontariuszach,
którzy poœwiêcaj¹ swój cenny czas
cierpi¹cym. Drodzy pracownicy opie-
ki zdrowotnej, wasza s³u¿ba chorym,
pe³niona z mi³oœci¹ i kompetencj¹,
wykracza poza granice zawodu, aby
staæ siê misj¹. Wasze rêce dotykaj¹ce
cierpi¹cego cia³a Chrystusa mog¹
byæ znakiem mi³osiernych r¹k Ojca.
B¹dŸcie œwiadomi wielkiej godnoœci
waszego zawodu, a tak¿e odpowie-
dzialnoœci, jaka siê z nim wi¹¿e.

B³ogos³awmy Pana za postêp, ja-
ki dokona³ siê w naukach medycz-
nych, zw³aszcza w ostatnich czasach:
nowe technologie pozwoli³y wypra-
cowaæ metody terapeutyczne, które
s¹ bardzo korzystne dla chorych; ba-
dania naukowe nadal wnosz¹ cenny
wk³ad w pokonywanie starych i no-
wych patologii; medycyna rehabili-
tacyjna bardzo rozwinê³a swoj¹ wie-
dzê i umiejêtnoœci. Wszystko to jed-
nak nie mo¿e nigdy przes³oniæ wy-
j¹tkowoœci ka¿dego pacjenta, z jego
godnoœci¹ i jego s³aboœci¹. Chory
jest zawsze wa¿niejszy od jego cho-
roby, dlatego w ka¿dym podejœciu
terapeutycznym nie mo¿na pomin¹æ
ws³uchiwania siê w g³os pacjenta,
jego historiê, lêki i obawy. Nawet
wtedy, gdy nie mo¿na wyleczyæ, zaw-
sze mo¿na otoczyæ opiek¹, zawsze
mo¿na pocieszyæ, zawsze mo¿na
sprawiæ, by pacjent poczu³ bliskoœæ,
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II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O pokój w naszej ojczyŸnie i na œwiecie.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O pokój w naszej ojczyŸnie i na œwiecie.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O pokój w naszej ojczyŸnie i na œwiecie.

Intencje
¯ywego Ró¿añca – luty

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

Módlmy siê w intencji sióstr zakonnych i innych kobiet
konsekrowanych dziêkuj¹c im za ich misjê i odwagê aby
nadal odkrywa³y nowe odpowiedzi w obliczu wyzwañ
naszych czasów.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O pokój w naszej ojczyŸnie i na œwiecie.

która œwiadczy o zainteresowaniu
osob¹ bardziej ni¿ jej chorob¹. Dla-
tego wyra¿am ¿yczenie, aby procesy
formacyjne pracowników s³u¿by
zdrowia uzdalnia³y ich do s³uchania
i nawi¹zywania relacji.

4. MIEJSCA OPIEKI, DOMY MI-
£OSIERDZIA

Œwiatowy Dzieñ Chorego jest
równie¿ w³aœciw¹ okazj¹, aby skupiæ
nasz¹ uwagê na miejscach opieki.
W ci¹gu wieków mi³osierdzie wobec
chorych doprowadzi³o do otwarcia
przez wspólnotê chrzeœcijañsk¹ nie-
zliczonych ,,gospód dobrego Sa-
marytanina”, gdzie przyjmowano
i leczono chorych wszelkiego rodzaju,
zw³aszcza tych, którzy nie mogli zna-
leŸæ odpowiedzi na swoje potrzeby
zdrowotne z powodu ubóstwa, wy-
kluczenia spo³ecznego lub trudnoœci
w leczeniu niektórych chorób. Naj-
wiêksz¹ cenê w tych sytuacjach p³ac¹
przede wszystkim dzieci, osoby starsze
i najbardziej wra¿liwe. Mi³osierni
jak Ojciec, liczni misjonarze, g³osz¹c
Ewangeliê, budowali szpitale, przy-
chodnie i oœrodki opieki. S¹ to cenne
dzie³a, dziêki którym chrzeœcijañska
mi³oœæ nabiera³a kszta³tu, a mi³oœæ
Chrystusa, o której œwiadczyli Jego
uczniowie, stawa³a siê bardziej wia-
rygodna. Myœlê przede wszystkim
o ludziach w najbiedniejszych czê-
œciach œwiata, gdzie czasami trzeba
pokonywaæ du¿e odleg³oœci, aby
znaleŸæ placówki medyczne, które
pomimo ograniczonych œrodków
oferuj¹ to, co jest dostêpne. Przed nami
jeszcze d³uga droga, a w niektórych
krajach otrzymanie odpowiedniego
leczenia pozostaje luksusem. Potwier-

dza to, na przyk³ad, ograniczona
dostêpnoœæ szczepionek przeciwko
Covid-19 w najbiedniejszych krajach,
ale jeszcze bardziej brak mo¿liwoœci le-
czenia chorób, które wymagaj¹ zna-
cznie prostszych leków.

W tym kontekœcie chcia³bym
potwierdziæ znaczenie katolickich
instytucji opieki zdrowotnej: s¹ one
cennym skarbem, który nale¿y chro-
niæ i wspieraæ; dziêki nim dzieje
Koœcio³a wyró¿niaj¹ siê bliskoœci¹
wobec najbiedniejszych chorych
i w sytuacjach najwiêkszego zapo-
mnienia.  Ilu¿ za³o¿ycieli rodzin za-
konnych potrafi³o ws³uchiwaæ siê
w wo³anie braci i sióstr, którzy nie
mieli dostêpu do opieki lub byli nie-
w³aœciwie leczeni, i robili wszystko,
co w ich mocy, aby im s³u¿yæ! Tak¿e
dzisiaj, nawet w krajach najbardziej
rozwiniêtych, obecnoœæ katolickich
placówek sanitarnych jest b³ogos³a-
wieñstwem, poniewa¿ zawsze mo-
g¹ zaoferowaæ nie tylko opiekê nad
cia³em ze wszystkimi niezbêdnymi
kompetencjami, ale tak¿e tê dob-
roczynn¹ mi³oœæ, dziêki której cho-
rzy i ich rodziny s¹ w centrum uwagi.
W czasie, kiedy panuje kultura od-
rzucania, a ¿ycie nie zawsze jest
uznawane za godne przyjêcia i prze-
¿ywania, te struktury, jako domy
mi³osierdzia, mog¹ byæ przyk³adem
ochrony i troski o ka¿de istnienie,
nawet najbardziej kruche, od jego
pocz¹tku a¿ po naturalny kres.

5. MI£OSIERDZIE DUSZPAS-
TERSKIE: OBECNOŒÆ I BLISKOŒÆ

W ci¹gu tych trzydziestu lat rów-
nie¿ duszpasterstwo s³u¿by zdrowia
by³o coraz bardziej doceniane jako

niezbêdna pos³uga. Jeœli najgorsz¹
dyskryminacj¹, jakiej doœwiadczaj¹
ubodzy – a chorzy s¹ ubogimi
w zdrowiu – jest brak duchowej
uwagi, nie mo¿emy nie zaoferowaæ
im bliskoœci Boga, Jego b³ogos³a-
wieñstwa, Jego S³owa, sprawowania
sakramentów, zaproponowania dro-
gi duchowego wzrastania i dojrze-
wania w wierze. W zwi¹zku z tym
pragnê przypomnieæ, ¿e bliskoœæ wo-
bec chorych i ich duszpasterstwo
nie jest zadaniem tylko niektórych
duszpasterzy specjalnie przygoto-
wanych; odwiedzanie chorych jest
zaproszeniem skierowanym przez
Chrystusa do wszystkich Jego ucz-
niów. Ile osób chorych i starszych
mieszka w domach i czeka na wizy-
tê! Pos³uga pocieszania jest zadaniem
ka¿dego ochrzczonego, który pamiê-
ta o s³owach Jezusa: „By³em chory,
a odwiedziliœcie Mnie” (Mt 25, 36).

Drodzy bracia i siostry, wstawien-
nictwu Maryi, Uzdrowienia Cho-
rych, zawierzam wszystkich cho-
rych i ich rodziny. Zjednoczeni
z Chrystusem, który bierze na siebie
ból œwiata, niech odnajd¹ sens, po-
cieszenie i ufnoœæ. Modlê siê za wszy-
stkich pracowników s³u¿by zdrowia,
aby bogaci w mi³osierdzie, potrafili
ofiarowaæ pacjentom, wraz z odpo-
wiedni¹ opiek¹, swoj¹ bratersk¹
bliskoœæ.

Z serca udzielam wszystkim Apo-
stolskiego B³ogos³awieñstwa.

Rzym, u œw. Jana na Lateranie,
10 grudnia 2021 r., we wspomnienie
Matki Bo¿ej Loretañskiej.

Franciszek
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DONIOS£Y DZIEÑ
NA PRZEMYSKIM KARMELU

Po Mszy Œw., w któ-
rej jako Bractwo Szka-
plerzne uczestniczy³yœ-
my w naszych bia³ych
p³aszczach brackich,
czeka³yœmy na ojca Ge-
nera³a przy o³tarzu Matki
Bo¿ej Szkaplerznej. Przy-
szed³ z Nim o. Przeor. Z³o-
¿yliœmy sobie noworo-
czne ¿yczenia, wrêczy-
³yœmy mu kwiaty. Po-
dziêkowa³ z uœmiechem.
By³o to dla nas bardzo
mi³e spotkanie.

W czasie homilii O. Genera-
³a pad³o wiele s³ów o darze b³o-
gos³awieñstwa, które niesie po-
kój serca, przez które ten który
b³ogos³awi mówi „kocham ciê”.
Wszyscy zgromadzeni otrzy-
mali ¿yczenie O. Genera³a, by
ten rok by³ pe³en b³ogos³awieñ-
stwa.

Po zakoñczonej Eucharystii
O. Genera³ wraz z O. Krzyszto-
fem – asystentem naszej Wspól-
noty spotka³ siê z nami, by zro-
biæ wspólne pami¹tkowe zdjê-

stycznia 2022r. Na mszy œw. o godz. 10.00 na przemyskim
Karmelu pojawi³ siê rzadki goœæ – GENERA£ ZAKONU

O. MIGUEL MARQUEZ CALLE OCD. Wœród licznie
zgromadzonych wiernych wokó³ o³tarza w ten pierwszy dzieñ
2022 r. w Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi równie¿
my – przemyska Wspólnota Œwieckiego Zakonu Karmelitów
Bosych przyodziana w uroczyste du¿e szkaplerze zajêliœmy
kilka ³awek, by przy³¹czyæ siê do wspólnej modlitwy i otrzymaæ
b³ogos³awieñstwo na ten Nowy Rok.

kiedy istnieje, ilu nas teraz jest.
O. Genera³ wspomnia³ te¿ o roz-
poczêtym procesie beatyfikacyj-
nym hiszpañskiego b¹dŸ w³o-
skiego karmelity œwieckiego,
a my równie¿ o naszej Kundusi
Siwiec.

Z poczuciem humoru zasalu-
towa³ Przewodnicz¹cej Wspólno-
ty. W atmosferze radoœci w trak-
cie tego krótkiego spotkania po-
prosi³ kogoœ o zrobienie swoim
telefonem zdjêcia naszej Wspól-
noty, mówi¹c ¿e poka¿e je tam
gdzie mieszka, ¿yje, bêdzie…
Tak¿e „ruszamy” w œwiat…
z O. Genera³em!

Nam da³ siê poznaæ jako cz³o-
wiek prosty, radosny, otwarty,
a spotkanie z Nim doda³o nam
si³ i nadziei. Poczuliœmy siê jed-
n¹ rodzin¹ karmelitañsk¹. Na ko-
niec po¿egna³ siê osobiœcie z ka¿-
dym uœciskiem d³oni i ruszy³ ku
spotkaniu z kolejn¹ wspólnot¹,

a my do domów ciesz¹c siê, ¿e
byliœmy pierwsz¹ (i mo¿e jedy-
n¹) polsk¹ Wspólnot¹ Œwieckie-
go Zakonu Karmelitów Bosych,
która dost¹pi³a zaszczytu spotka-
nia z samym O.Genera³em.

Barbara Piotrzkowska OCDS

cie. Nie liczyliœmy za bardzo na
to, ¿e znajdzie dla nas odrobinê
czasu. Ale ucieszy³ siê, ¿e w koñ-
cu zobaczy³ „normalnych” ludzi
w koœciele, a nie tylko mniszki
i braci. My powiedzieliœmy parê
s³ów o naszej Wspólnocie – od

OKRYTE BIA£YM P£ASZCZEM BRACKIM
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SYLWESTROWA NOC Z NIEZWYK£YM GOŒCIEM

W KREM-IEspólnota KREM-u wie-
dz¹c, ¿e o. Genera³ Za-

konu Miguel Marquez Calle
odwiedzi j¹ w Sylwestra oko-
³o pó³nocy, przygotowa³a dla
Niego puchar z winogrona-
mi, poniewa¿ w Hiszpanii jest
taki zwyczaj, ¿e zjada siê je
podczas dwunastu uderzeñ
dzwonów zegarowych. Nie-
stety, O. MIGUEL przyby³
o godz. 22.30 i pozosta³ z na-
mi do godz. 23.

Spotkanie rozpoczê³o siê od
wzajemnego przedstawienia siê.
O. przeor Krzysztof Górski przed-
stawi³ goœcia i jego t³umacza o. Ra-
fa³a. Nastêpnie Irena – liderka
wspólnoty – opowiedzia³a o KREM-
-ie, jego historii i diakoniach o. Mi-
guelowi, a on ucieszy³ siê, ¿e ta cha-
ryzmatyczna wspólnota tak d³u-
go modli siê i dzia³a na prze-
myskim Karmelu. Podczas wza-
jemnej wymiany zdañ o. Ge-
nera³ wspomnia³ o tym, ¿e w Hisz-
panii drzwi klasztorów karmeli-
tañskich w okresie Bo¿ego Naro-
dzenia otwarte s¹ dla ka¿dego.
Na to jeden z cz³onków wspól-
noty (nie wiem, czy ¿artem, czy
serio) wyrazi³ chêæ wejœcia tam
przez te drzwi. W odpowiedzi us³y-
sza³, ¿e jest zaproszony razem
z ca³¹ wspólnot¹. W zamian za

to diakonia muzyczna zaœpiewa-
³a Ojcu jedn¹ ze swoich pieœni.

Mimo bariery jêzykowej spot-
kanie by³o spontaniczne, pe³ne
radoœci, prostoty i mi³oœci. Na po-

¿egnanie Irena w imieniu wspól-
noty wrêczy³a Ojcu prezenty: pa-
mi¹tkowy album o Przemyœlu,
pendrive i kubek z logo  KREM-
-u, czekoladê od przemyskiego
cukiernika i puchar z winogro-
nami, co go tak poruszy³o, ¿e
zatelefonowa³ do swojej mamy

i wys³a³ jej zdjêcie zrobione ze
wspólnot¹. Powiedzia³, ¿e czuje
siê u nas jak w swojej rodzinie.
Na koniec z radoœci¹ udzieli nam
irlandzkiego b³ogos³awieñstwa
noworocznego: ,,Aby droga twa
nie by³a krêta, aby wiatr wia³ ci

zawsze tylko w plecy, abyœ czu³
blask s³oñca na twarzy, aby ciep³y
deszcz rosi³ twoje pola. I dopóki
siê nie spotkamy, niech Bóg
ukryje ciê w swej d³oni i niech
ciê strze¿e, niech opiekuje siê
tob¹ i b³ogos³awi. Amen”.

Janina Orzechowska

W dniu parafialnej ko-
lêdy, czyli 6 stycznia br.
poœwiêciliœmy równie¿
i okadziliœmy nasz dom.

Obrzêdu dokona³ o. Nor-
bert, pozostali bracia dziel-
nie pe³nili obowi¹zki mi-
nistrantów.

C+M+B MMXXII
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zym jest uroczystoœæ Obja-
wienia Pañskiego, mo¿na le-

piej zrozumieæ, wczytuj¹c siê
w Ewangeliê o Mêdrcach z da-
lekiej krainy. Przybywaj¹ oni do
Nowonarodzonego Jezusa i roz-
poznaj¹ w Nim Króla, Mesjasza.
Prowadzeni przez gwiazdê, staj¹
siê potwierdzeniem prawdy, ¿e
w ludzkich sercach ukryte jest
pragnienie poznania Boga.

Zbawiciela mo¿na poznaæ na trzy
sposoby: przez S³owo Bo¿e, podzi-
wiaj¹c dzie³o stworzenia i porz¹dek
przyrody oraz pytaj¹c o Niego –
szukaj¹c prawdy objawienia i praw-
dy wiary. To w³aœnie w tych tajem-
niczych trzech wêdrowcach mog¹
odnaleŸæ siê ci, którzy wci¹¿ szu-
kaj¹. Wiara to droga, bardzo czêsto
ciemna i trudna, a my po niej idzie-
my. Postawa Mêdrców to gotowoœæ
przemiany naszego ¿ycia w pod-
ró¿. A spotkanie z Nowonaro-
dzonym Jezusem ka¿e zmieniæ
wszystkie swoje œcie¿ki – nie ma
powrotu t¹ sam¹ drog¹.

Papie¿ Benedykt XVI w ho-
milii w Bazylice Watykañskiej
w dniu 6 styczna 2012 roku po-
wiedzia³ miêdzy innymi: Mêdrcy
szli za gwiazd¹. Dziêki jêzykowi
stworzenia odnaleŸli Boga historii.
Oczywiœcie, sam jêzyk stworzenia nie
wystarcza. Tylko S³owo Bo¿e, które
spotykamy w Piœmie Œwiêtym, mog³o

im ostatecznie wskazaæ drogê. Stwo-
rzenie i Pismo Œwiête, rozum i wiara
musz¹ byæ razem, aby nas doprowa-
dziæ do Boga ¿ywego.

Po Mszy Œw. o godz. 17 o. Prze-
or pob³ogos³awi³ wodê do pokro-
pienia naszych mieszkañ i do-
mów, kadzid³o oraz kredê do naz-
naczenia naszych drzwi napisem
C+M+B 2022 oznaczaj¹cym, ¿e
Chrystus rzeczywiœcie pob³ogo-
s³awi³ nasze mieszkanie. Uroczy-
stoœæ zakoñczy³a siê wspólnym

kolêdowaniem przy Dzieci¹tku.
Kolêdowanie poprowadzi³ Karme-
litañski Ruch Ewangelizacyjno-
-Modlitewny, który przygotowa³
oprawê muzyczn¹-kolêdy oraz
Œwiecki Zakon Karmelitañski,
który przygotowa³ rozwa¿ania.
W ten wieczór wspólnota Kar-
melu odda³a czeœæ Nowonaro-
dzonemu s³owami:

B³ogos³awiona noc, która rozb³ys³a
œwiat³em. B³ogos³awiona cisza, w któ-

rej rozleg³ siê œpiew Anio³ów. Chcemy
w³¹czyæ siê w ich pieœñ uwielbienia,
która po³¹czy³a niebo i ziemiê w ra-
dosnym wys³awianiu Pana.

Bo¿e Dzieciê, Jezu nasz, z wdziêcz-
noœci¹ w sercu wpatrujemy siê w ta-
jemnicê Twojego wcielenia i witamy
Ciê miêdzy synami ludzkimi. Schy-
lamy czo³o przed Twoim uni¿eniem,
rozwa¿aj¹c, i¿ spodoba³o siê Tobie
przyj¹æ naturê ludzk¹ i wejœæ miêdzy
nas. S³owo cia³em siê sta³o i za-
mieszka³o wœród nas (J 1,14).

Œpiewamy Ci wraz z chórem du-
chów anielskich, otaczaj¹cych Twoj¹
stajenkê. Z prostot¹ pasterzy zginamy
kolana przed Tob¹, Panie, Synu Bo-
ga ¿ywego. Dzielimy radoœæ Twojej
Matki Niepokalanej i w milcz¹cej
adoracji oddajemy Ci pok³on wraz
ze szczêœliwym œw. Józefem.

Dziêkujemy wszystkim za wspól-
ne kolêdowanie i zapraszamy chêt-
nych, którym bliska jest duchowoœæ
Karmelu, na spotkania Œwieckiego
Zakonu Karmelitañskiego w ka¿-
d¹ drug¹ sobotê miesi¹ca na godzi-
nê 10.00 (wejœcie przez koœció³).

Bogus³awa Kruk OCDS
fot. o. Krzysztof

W UROCZYSTOŒÆ
OBJAWIENIA PAÑSKIEGO,

POTOCZNIE ZWAN¥
ŒWIÊTEM TRZECH KRÓLI

MIA£A MIEJSCE
PARAFIALNA KOLÊDA

Z A  G W I A Z D ¥
Parafialna kolêda
6 stycznia 2022

C

Pok³on Trzech Króli
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L U T Y
DODATEK DLA DZIECI

 Kolêdnicy Misyjni w obiektywie
–  6 stycznia kolêdowaliœmy

w koœciele w Karmelu,
u o. Franciszkanów
i u o. Reformatów.

Odwiedziliœmy
miêdzy innymi
,,Radio Fara”,

ks. abp. Adama Szala i innych ...

1. Nie by³o miejsca dla Ciebie
W Betlejem w ¿adnej gospodzie
I narodzi³eœ siê Jezu
W stajni w ubóstwie i ch³odzie.

2. Nie by³o miejsca choæ zszed³eœ
Jako Zbawiciel na ziemiê
By wyrwaæ z czarta niewoli
Nieszczêsne Adama plemiê.

3. Nie by³o miejsca choæ chcia³eœ
Ludzkoœæ przytuliæ do ³ona
I podaæ z krzy¿a grzesznikom
Zbawcze skrwawione ramiona.

4. Nie by³o miejsca choæ zszed³eœ
Ogieñ mi³oœci zapaliæ
I przez sw¹ mêkê najdro¿sz¹
Œwiat od zag³ady ocaliæ.

5. Gdy liszki maj¹ swe jamy
I ptaszki swoje gniazdeczka
Dla Ciebie brak³o gospody
Tyœ musia³ szukaæ ¿³óbeczka.

6. A dzisiaj czemu wœród ludzi
Tyle ³ez jêków katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej cz³owieczej duszy.
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KURS SYSTEMATYCZNY
NA TEMAT ,,DROGI DOSKONA£OŒCI”

czêœci rekolekcyjnej klaszto-
ru naszych braci karmelitów

bosych zadomowi³yœmy siê na kil-
ka dni i bardzo cenimy sobie goœcin-
noœæ przemyskiej wspólnoty. Spot-

kania z braæmi by³y bardzo ubo-
gacaj¹ce. Cieszymy siê, i¿ s. Teresa,
Przewodnicz¹ca Federacji Mni-
szek oraz o. Krzysztof Górski,
Asystent naszej Federacji zapla-
nowali nasze spotkanie w piêknym
przemyskim klasztorze.

Przyjecha³yœmy do Przemyœla
z trzech klasztorów w Polsce
(z Rzeszowa, Tarnowa, Czêsto-
chowy) oraz zza granicy, z obu
klasztorów na S³owacji (z Detvy
i Koszyc) oraz z obu klasztorów
na Ukrainie (z Charkowa i Kijo-
wa). Poruszy³y nas szczególnie
opowieœci siostry z Charkowa,
miasta le¿¹cego blisko granicy
z Rosj¹. Ka¿da z sióstr ma w swej
celi spakowan¹ walizkê, na wypa-

dek wojny i zwi¹zanej z ni¹ ewa-
kuacji.

Przyjecha³yœmy – jak mawia
o. Krzysztof – „na Karmel” w Prze-
myœlu, by uczestniczyæ w kursie

systematycznym na temat „Drogi
doskona³oœci”, jednego z dzie³ œw.
Teresy od Jezusa. Kurs prowadzi-
³a s. Lidia, karmelitanka misjo-
narka, która prowadzi³a dla nas
tak¿e kurs na temat „Ksiêgi ¿ycia”.
Karmelitanki bose bardzo niezwy-
kle rzadko opuszczaj¹ klauzurê.
Jednym z powodów s¹ organizo-
wane dla nas kursy formacyjne.
By³o to dla nas zatem niezwyk³e
wydarzenie i prze¿ycie.

Prócz wyk³adów odwiedzi³y-
œmy wspólnotê sióstr karmelitanek
bosych w Przemyœlu. Ojciec Krzy-
sztof oprowadzi³ nas równie¿ uli-
cami Przemyœla i zachwyci³ piêk-
nem tego miasta. Zaprowadzi³ nas
równie¿ do „Radia Fara”, gdzie

w po raz pierwszy w ¿yciu uczestni-
czy³yœmy w programie „na ¿ywo”.
Mia³yœmy te¿ radoœæ rozpocz¹æ
z braæmi 9-œrodow¹ nowennê do
œw. Józefa oraz pos³uchaæ porusza-

j¹cej homilii rozpoczynaj¹cej cykl
rozwa¿añ o naszym Opiekunie
w Karmelu.

Wyje¿d¿amy z Przemyœla z piê-
knym doœwiadczeniem wspólnoty,
co zawdziêczamy braterskiej atmo-
sferze klasztoru oraz poznania
siebie nawzajem. Mamy nadziejê,
¿e nie jest to ostatnie spotkanie
w przemyskim klasztorze w ramach
zjazdu Federacji Mniszek.

karmelitanka bosa

Nasze bramy klasztorne
szeroko otwarte

dla nowych powo³añ –
zapraszamy
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sobotê 18 grudnia 2021 r.
w klasztorze Sióstr Karmeli-

tanek Bosych w Valladolid w Hisz-
panii rozpocz¹³ siê oficjalnie pro-
ces beatyfikacyjny S³ugi Bo¿ego
Wiktora Rodrígueza Martíneza ze
Œwieckiego Zakonu Karmelitów
Bosych. Sesji procesowej z zaprzy-
siê¿eniem trybuna³u diecezjal-
nego przewodniczy³ arcybiskup
Valladolid, kard. Ricardo Bláz-
quez.

Ojciec dziesiêciorga dzieci, no-
wy karmelitañski kandydat na
o³tarze pochodzi³ z miejscowoœci
Quintanadiez de la Vega k. Pa-
lencji, gdzie przyszed³ na œwiat
w ch³opskiej rodzinie 12 kwiet-
nia 1925 r. W domu rodzinnym
praktykowano codzienne odma-
wianie ró¿añca, noszono szkap-
lerze karmelitañskie, szanowano
s¹siadów i wspomagano siê w up-
rawie roli. Wraz z rodzeñstwem
Wiktor pomaga³ rodzicom w pra-
cach polowych. Bardzo boleœnie
prze¿y³ œmieræ brata Natalio, za-
mordowanego przez komuni-
stów w czasie hiszpañskiej woj-
ny domowej. Cieszy³ siê, ¿e dwaj
m³odsi bracia, Francisco y Juan
Luis, wst¹pili w szeregi karme-
litów bosych i do dziœ pe³ni¹ swo-
j¹ kap³añsk¹ pos³ugê w zakonie.
Sam zaœ w lipcu 1948 r. poœlubi³
Mariê Asunción Merino. Na miej-
sce celebrowania sakramentu ma³-
¿eñstwa nowo¿eñcy wybrali re-
gionalne sanktuarium maryjne w Val-
le de Saldaña, zawierzaj¹c siê opie-
ce Matki Najœwiêtszej. Ma³¿on-
kowie zamieszkali w Medina del
Campo utrzymuj¹c siê z hodow-
li kur-niosek, wychowuj¹c po
chrzeœcijañsku swoje dzieci. Wik-
tor zosta³ cz³onkiem œwieckiego
zakonu karmelitañskiego i by³ bar-

dzo zaanga¿owany religijnie.
W 1966 dotkn¹³ ich kryzys eko-
nomiczny powszechny na Pó³wy-
spie Iberyjskim. Rodzina przepro-

wadzi³a siê wiêc do Madrytu, gdzie
Wiktor znalaz³ pracê w jednej
z fabryk. Wszystkim rzuca³a siê
w oczy jego zakorzeniona w wie-
rze szlachetnoœæ i uczciwoœæ, dla-
tego robotnicy wybrali go swoim
przedstawicielem wobec praco-
dawcy. Jako prawy katolik wielu
ukierunkowa³ ku g³êbszemu ¿y-
ciu religijnemu, do tego stopnia,
¿e zaczêto go nazywaæ „ojcem
Wiktorem”, jak gdyby by³ duchow-
nym. Liczni koledzy, id¹c za
jego przyk³adem, uczêszczali na
tzw. „Cursos de Cristianidad”,
w celu pog³êbienia swej wiedzy
religijnej.

W 1986 r. pojawi³y siê u Wik-
tora problemy zdrowotne, które
po dwóch latach zdiagnozowano
jako „mo¿liwe pocz¹tki choroby
Alzheimera”. Jego dzieci by³y

ju¿ usamodzielnione, postanowi³
wiêc zamieszkaæ z ¿on¹ na jej
ojcowiŸnie we wsi Velillas del
Duque k. Palencji. Przez 12 lat,
z dala od ruchu miasta oddawa³
siê tam lekturze duchowej i mo-
dlitwie oraz apostolstwu w miej-
scowym œrodowisku. Zna³ mistrzów
duchowych Karmelu – œw. Te-

resê od Jezusa i œw. Jana od Krzy-
¿a i ¿ywi³ szczególne nabo¿eñ-
stwo do Maryi, Królowej Za-
konu. Gdy choroba postêpo-
wa³a, dzieci postanowi³y, by tato
powróci³ ze wsi do Medina del
Campo i odda³ siê w rêce le-
karzy. Niestety, medycyna nie
potrafi³a przyjœæ z pomoc¹. Po-
godzony z wol¹ Bo¿¹ Wiktor zmar³
w opinii œwiêtoœci 21 lutego 2012 r.

Postulatorem w rozpoczêtym
procesie beatyfikacyjnym zosta³
o. Francisco Brändle OCD, przeor
eremickiego klasztoru w Batu-
ecas. Na sesji inauguruj¹cej pro-
ces byli obecni obaj karmelici bo-
si – rodzeni bracia S³ugi Bo¿e-
go, jego dzieci, wnukowie, a tak-
¿e liczni cz³onkowie œwieckiego
Zakonu i przyjaciele Karmelu.

o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD

KOLEJNY ŒWIECKI KARMELITA
W DRODZE NA O£TARZE

w

S³. B. Wiktor z ¿on¹ Mart¹

Hiszpania. Medina, Medina, Toledo, Avila ...                                                                                             Fot. Danuta Kuzyk
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXIV)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

J

RODZINNOŒÆ KARMELU

edna ze starych legend kar-
melitañskich, przekazywanych

z pokolenia na pokolenie jako
wyraz idea³u i ducha w jakim
karmelici chcieli ¿yæ od pocz¹tku,
opowiada o odwiedzinach Joachi-
ma i Anny z ma³¹ Maryj¹ u eremi-
tów karmelitañskich, mieszkaj¹-
cych w grocie Eliasza. Podczas dro-
gi powrotnej z Egiptu
do Nazaretu Œwiêta Ro-
dzina spêdzi³a noc w ma-
³ej grocie wykutej
w œcianie du¿ej groty, tej
samej, która przedtem
by³a cel¹ Eliasza (dla-
tego chrzeœcijanie nazy-
wali j¹ Grot¹ Maryi). We-
d³ug legendy Œwiêta Ro-
dzina póŸniej te¿ odwie-
dza³a eremitów, a sam
Chrystus mia³ nauczaæ na
Karmelu, zaœ Maryja po
Zes³aniu Ducha Œwiête-
go wróci³a do Nazaretu,
sk¹d w towarzystwie
dziewic czêsto odwie-
dza³a eremitów na Kar-
melu. Spotkanie wspól-
noty eremitów ze Œwiê-
t¹ Rodzin¹ ma charak-
ter rodzinny, ubogaca-
j¹cy i rodz¹cy duchowe
pokrewieñstwo. Pustelni-
cy gor¹co witaj¹ goœci,
troszcz¹ siê o ich po¿y-
wienie, ale sami otrzymu-
j¹ najwiêkszy dar – Maryja przy-
nosi im Syna i prowadzi wspólnotê
karmelitów do kontemplacji tajem-
nic ¿ycia Jezusa jeszcze zanim On
uka¿e siê publicznie ludowi.

Taka rodzinnoœæ cechowa³a wspól-
noty sióstr w klasztorach zak³ada-
nych przez œw. Teresê od Jezusa,
która zainicjowa³a nowy sposób
¿ycia we wspólnocie, opieraj¹c siê
na pewnoœci wiary, ¿e Jezus zmar-
twychwsta³y jest obecny poœród
wspólnoty i ¿e ¿yje ona pod opie-
k¹ Dziewicy Maryi. Teresa ma
œwiadomoœæ, jak wa¿na jest wzaje-
mna pomoc na drodze modlitwy

i przyjaŸñ z innymi we wspólnym
poszukiwaniu Boga. Rodzinnoœæ
cechuje nie tylko zakonników, ale
i inne grupy i wspólnoty ¿yj¹ce
duchowoœci¹ karmelitañsk¹. Oto
jeden z przyk³adów.

Po seminarium z 1998r., w któ-
rym uczestniczy³o ponad 200
osób, liczba uczestników Karmeli-

tañskiego Ruchu Ewangelizacyj-
no-Modlitewnego znacznie wzro-
s³a i trudno ju¿ by³o zachowaæ cha-
rakterystyczn¹ dla Karmelu ro-
dzinnoœæ. Czêœæ osób siê prakty-
cznie nie zna³a. Rozwi¹zaniem
by³o powo³anie kilku diakonii i ma-
³ych wspólnot, jak Betania (¿yj¹ce
w separacji, rozwiedzione) czy
Anna (wdowy). Uda³o siê zebraæ cie-
kawe wspomnienia i kilka zdjêæ
nie istniej¹cej ju¿ diakonii mod-
litwy przyczynnej Karmelitañ-
skiego Ruchu Ewangelizacyjno-
-Modlitewnego. Diakonia nie pro-
wadzi³a odrêbnej kroniki, a okru-
chy poni¿szych wspomnieñ zeb-

ra³a na potrzeby artyku³u jedna
z cz³onkiñ diakonii.

„W 1998 r., w czasie rekolekcji
Karmelitañskiego Ruchu Ewan-
gelizacyjno-Modlitewnego w Do-
mu Pielgrzyma w Kalwarii Pa-
c³awskiej, zawi¹za³y siê poszcze-
gólne diakonie: muzyczna, ewan-
gelizacyjna, modlitwy wstawienni-

czej i przyczynnej. Do
naszej diakonii modlitwy
przyczynnej zg³osi³y siê
osoby, których warunki
rodzinne wymaga³y prze-
bywania w domu (ma³e
dzieci, choroby cz³onków
rodziny). Po³¹czy³ nas Duch
Œwiêty i czêsta modlitwa.
Przewa¿nie wczeœniej nie
zna³yœmy siê, ale bardzo
szybko w naszej diakonii
zapanowa³a niezwyk³a
serdecznoœæ, jak w kocha-
j¹cej siê rodzinie. Wspól-
nie prze¿ywa³yœmy rado-
œci i smutki, które nios³o
¿ycie. Zawsze towarzy-
szy³ nam duch karmelitañ-
skiej modlitwy sercem.

W œrody ka¿dego ty-
godnia mia³yœmy na Kar-
melu pojedynczo godzin-
n¹ adoracjê przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem,
a spotkania nasze odby-
wa³y siê raz na dwa ty-
godnie. By³o to rozwa-

¿anie S³owa Bo¿ego, modlitwa za
siebie nawzajem. Omadla³yœmy
te¿ seminaria, rekolekcje, pielg-
rzymki, wspólne wyjazdy (Czêsto-
chowa, Czerna). Modli³yœmy siê
te¿ w indywidualnych proœbach:
o nawrócenie, zdrowie, rozwi¹za-
nie problemów rodzinnych. Pamiê-
tam podziêkowanie osoby, która
po operacji serca w Krakowie przy-
sz³a na nasze spotkanie i opo-
wiedzia³a, ¿e w czasie pobytu na
klinice i podczas zabiegu czu³a,
¿e otacza j¹ duch modlitwy.

U naszej animatorki Lidzi Ogo-
nowskiej, w jej domu i ogrodzie
na Zielonce, odby³yœmy niezapom-

Odwiedziny Œwiêtej Rodziny u karmelitañskich eremitów.
Malowid³o na suficie w Sanktuarium na Górze Karmel w Hajfie
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niany pierwszy dzieñ skupienia.
Spotkanie prowadzi³ o. Leszek Stañ-
czewski. Po konferencji i dzieleniu
siê S³owem Bo¿ym nast¹pi³a aga-
pa. Przy ognisku œpiewa³yœmy pie-
œni ze œpiewnika karmelitañskie-
go przy akompaniamencie gitary
o. Leszka.

W modlitewnej zadumie wspo-
minamy dzieñ skupienia w Tu-
lig³owach (sanktuarium Matki Bo-
¿ej Tulig³owskiej). Po Mszy Œwiê-
tej, na ³¹czce przy koœciele, o. Rafa³
Prusko wyg³osi³ konferencjê o Naj-
œwiêtszej Maryi Pannie, rozpoczy-
naj¹c od fragmentu z Pieœni nad
Pieœniami. Równie podnios³y dzieñ
skupienia prze¿ywa³yœmy z o. Ra-
fa³em w Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia w Krakowie-£agiewni-
kach. Potem jeszcze raz dzieñ sku-
pienia w Tulig³owach prowadzi³
o. Zenon Choma. W konferencji
przybli¿y³ nam sanktuaria i miej-
sca objawieñ Matki Bo¿ej. O. Ze-
non podkreœli³, ¿e nie miejsce, ale
nasza modlitwa sercem jest najwa¿-
niejsza. Ostatni dzieñ skupienia
odby³yœmy z o. Paw³em Baranie-
ckim w Nowinach Horynieckich.

W uroczej kaplicy Franciszkanów
o. Pawe³ odprawi³ Mszê Œwiêt¹
i wyg³osi³ kazanie o ¿yciu Matki Bo-
¿ej. Z radoœci¹ w sercach opusz-
cza³yœmy to przepiêkne miejsce.

Rodzinny charakter mia³y nasze
spotkania op³atkowe, wielkanocne
z dzieleniem siê œwiêconk¹, czy
wspólne imieniny. Uroczystoœci te
odbywa³y siê w naszych domach,

a nasi Ojcowie – opiekunowie – by-
li z nami. Zawsze towarzyszy³a
nam modlitwa, któr¹ wspiera³yœmy
siê wzajemnie w troskach, które
nios³o ¿ycie. By³y te¿ oczywiœcie
ró¿ne spotkania i rekolekcje na
Karmelu, za którym bardzo têskni-
my. Kiedyœ prawie codziennie ucze-
stniczy³yœmy w Eucharystii. Nie-
stety, starszym, chorym ludziom
w naszym mieœcie trudno jest byæ
na Mszy Œwiêtej w dzieñ pow-

szedni w zimie (ciemno, œlisko),
nie ma u nas Mszy œw. w godzi-
nach po³udniowych.

Opiekunami diakonii byli ka¿-
dorazowi moderatorzy KREM-u:
o. Jan Krawczyk, o. Leszek Stañ-
czewski, o. Rafa³ Prusko, o. Pawe³
Baraniecki, o. Marcin Skowronek,
o. Piotr Œcibor, o. Zenon Choma,
o. Piotr Krupa, o. Pawe³ Bara-

Spotkanie imieninowe w kawiarni “DOM”

Dzieñ skupienia w Tulig³owach z prowadzcym konfe-
rencje o. Rafa³em Prusko

niecki. Wszyscy ojcowie zostawili
œlad w naszych sercach, t³umaczy-
li S³owo Bo¿e, wskazywali drogê
do Pana.

Jesteœmy im niezmiernie wdziê-
czne za modlitwy w naszych
intencjach w czasie Mszy Œwiêtej.
My równie¿ pamiêtamy o Ojcach
w naszych codziennych modlit-
wach. Dziêkujemy Panu Bogu za
wszystko co otrzyma³yœmy na Kar-
melu za poœrednictwem naszych

Ojców. Dziêkujemy Bogu za na-
sze siostry, z którymi nadal pozo-
stajemy w kontakcie, a do czasu
pandemii spotyka³yœmy siê jeszcze
u mnie w domu w ka¿dy czwar-
tek o godz. 11.00 na herbatce, roz-
wa¿aniu S³owa Bo¿ego i mod-
litwie. Pamiêtamy te¿ o tych na-
szych siostrach, które ju¿ odesz³y
do Domu Ojca”.

Dzieñ skupienia w Kalwarii Pac³awskiej z o. Leszkiem
Stañczewskim
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (XI)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

2 lutego, w Œwiêto Ofiarowania
Pañskiego, przypada Œwiato-

wy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego
ustanowiony przez papie¿a Jana
Paw³a II w roku 1997. Kiedy po
raz pierwszy obchodziliœmy ten
dzieñ zosta³ zamordowany w Kam-
panga, podczas sprawowania Mszy
Œwiêtej, kanadyjski misjonarz
o. Guy Pinard ze zgromadzenia
Ojców Bia³ych. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e by³a to pierwsza ofiara
(„pierwociny”) osób konsekrowa-
nych na ziemi afrykañskiej. Dla-
tego chcia³bym, abyœmy dzisiaj po-
patrzyli na te wszystkie osoby poœ-
wiêcone Bogu, które pracowa³y
w Rwandzie i Burundi. Wszyscy wie-
my, ¿e pierwszymi misjonarzami
Rwandy byli Ojcowie Biali (Zgro-
madzenie Misjonarzy Afryki, za³o-
¿one przez arcybiskupa Algieru,
póŸniejszego kard. Karola Lavige-
rie w 1868 roku, a zatwierdzone
przez Stolicê Apostolsk¹ w 1908. ),
którzy przybyli do tego kraju na
pocz¹tku XX w. Rwanda jako
kraj by³a dopiero odkryta w po³o-
wie XIX w. kiedy to Dawid Li-
vingstone i  Henry Stanley wêdru-
j¹ na te tereny w poszukiwaniu
Ÿróde³ Nilu. W ten sposób od-
krywaj¹ dwa kraje: Rwandê i Bu-
rundi.

Niemcy, którzy ju¿ s¹ koloniza-
torami w Tanzanii rozci¹gaj¹ swoj¹

w³adzê nad tymi krajami.  Spra-
wuj¹ oni tê w³adzê a¿ do koñca
I wojny œwiatowej. Po przegranej
wojnie zostaj¹ im zabrane te ko-
lonie i oddane Belgom. Król bel-
gijski Leopold by³ w³aœcicielem
Zairu, który otrzyma³ jako posag
swojej ¿ony – Niemki. Po nieuda-
nej ewangelizacji Ugandy przez
Ojców Bia³ych (krwawe przeœla-

dowania, znana historia œwiêtych
mêczenników ugandyjskich, Ka-
rola Lwangi i towarzyszy), król
Ugandy Mwanga II wyrzuca Oj-
ców Bia³ych ze swojego kraju.
Wtedy udaj¹ siê oni do Tanzanii,
a dalsza ich podró¿ to Burundi
i Rwanda.

Ojcowie Biali organizuj¹ ca³e
¿ycie religijne w Rwandzie. Jest
to mo¿liwe, gdy¿ w tym czasie jest
du¿o powo³añ do ich Zgroma-
dzenia Misjonarzy Afryki. Od sa-
mego te¿ pocz¹tku swojej dzia³al-
noœci ewangelizacyjnej staraj¹ siê
formowaæ powo³ania kap³añskie.
Z okresu miêdzywojennego mamy
ju¿ ksiê¿y rwandyjskich. Pierw-
szymi proboszczami i biskupami
Rwandy s¹ Ojcowie Biali. Ale ich
pragnieniem by³o, aby te miejsca
mogli oddaæ klerowi lokalnemu.

Jest to mo¿liwe dziêki wielkiej li-
czbie powo³añ tubylczych. Ojco-
wie Biali pochodz¹  przede wszy-
stkim z zachodniej czêœci Europy.
Sytuacja zmienia siê po Soborze
Watykañskim II, gdy¿ na Zacho-
dzie jest coraz mniej powo³añ. Oj-
cowie Biali zaczynaj¹ równie¿ szu-
kaæ powo³añ w Europie Œrodko-
wej. Prosz¹ o pomoc tak¿e inne

O. Pawe³ Bêben i o. Jean Marie Vianney Sakubu z o. Camilo Maccise, naszym Genera³em
Zakonu, przy historycznym kamieniu, gdzie w 1871 r. spotkali siê dwaj badacze Dawid
Livingstone i Henry Stanley (pierwszy z nich, starszy, by³ chory na malariê, kiedy odnalaz³
go dowódca wyprawy poszukiwawczej Henry Stanley)
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zgromadzenia. Odnowieni duchem
Soboru karmelici bosi podejmuj¹
pracê ewangelizacyjn¹ w 1971 r.
w Burundi. Natomiast pierwszymi
polskimi misjonarzami Rwandy s¹
pallotyni, ich pierwsza liczna grupa
udaje siê tam w czerwcu 1973 r.

W 1977 r. z Polski wyjecha³y
do Rwandy Siostry S³u¿ki Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Niepo-
kalanej. Problemy w Burundi
sprawi³y, ¿e karmelici w latach 1982/
/1984 przenieœli siê do Rwandy.
W tym czasie do Rwandy przy-
je¿d¿aj¹ tak¿e Ksiê¿a Marianie,
Siostry od Anio³ów, Siostry Karme-
litanki Dzieci¹tka Jezus, a w ostat-
nich latach tak¿e Siostry Fran-
ciszkanki S³u¿ebnice Krzy¿a z La-
sek (2016), które osiedli³y siê w Ki-
beho. Przez krótki czas w Rwan-
dzie pracowa³y Kanoniczki Ducha
Œwiêtego („duchaczki”). Ostate-
cznie powróci³y do Burundi, gdzie
s¹ ju¿ wiele lat. Oprócz w/w
Polek i Polaków do Rwandy przy-
jecha³y siostry i ojcowie z innych
krajów jak: ksiê¿a i siostry Serc Je-
zusa i Maryi, jezuici i dominika-
nie. Dominikanie za³o¿yli w Rwan-
dzie uniwersytet w Butare. Nasz¹
pierwsz¹ parafiê w Rwandzie, Ru-
gango, przejêliœmy po o. Gualber-
cie, benedyktynie. Benedyktyni mie-
li opactwo w tej parafii w Gihin-
damuyaga. By³a to fundacja opa-
ctwa z Maredsous w Belgii. Obok
w Sovu znajdowa³o siê opactwo
sióstr benedyktynek z s¹siedniego
Maredret. Inne siostry to Wizytki
w Save (przez d³ugi czas prze³o¿o-

n¹ by³a tam Polka – s. Stanis³a-
wa) i w Nkumba, Klaryski w Ka-
moni, Trapistki w Kibungo, Win-
centki w Ruhengeri i w Kinoni,
Misjonarki Mi³oœci w Kigali, La-
zaryœci w Nemba, Marystki w Bu-
tare. By³o te¿ wielu ksiê¿y Fidei
Donum z ró¿nych diecezji Eu-
ropy. Karmelitanki bose w Rwan-
dzie s¹ w Nyamirambo i Cyan-
gugu, a w Burundi w Gitega obok
naszego klasztoru. Od niedawna
s¹ te¿ Karmelitanki dawnej ob-
serwy w Busogo.

Mówi¹c o zakonnikach i zakon-
nicach chcia³bym podkreœliæ bra-
terski sposób ¿ycia tutejszych
polskich misjonarzy. Pallotyni,
którzy w Rwandzie byli najwcze-
œniej, czêsto podejmowali nas
w swoich domach, jako gospoda-
rze, u których jest ju¿ wszystko

i pr¹d i woda, a czêsto nawet ³¹-
cznoœæ telefoniczna. U nas tego
wszystkiego brakowa³o, dlatego
chêtnie udawaliœmy siê  do nich
na dni rekreacyjne (taki dzieñ jest
przewidziany dla psychicznego wy-
poczynku). Wtedy mo¿na by³o po-
rozmawiaæ, ogl¹dn¹æ jakiœ film,
podzieliæ siê problemami ¿ycia
duszpasterskiego. Dla nas w Ga-
hunga tak¹ oaz¹ by³a parafia Ki-
noni, gdzie pracowali szczególnie
przyjacielsko do nas nastawieni ksiê-

¿a Henryk Caba³a, Antoni Myjak,
Zbigniew Paw³owski. Rozmowa z ni-
mi by³a dla nas zawsze bardzo
ubogacaj¹ca.

Innym takim domem, do któr-
ego chêtnie udawaliœmy siê,  by³
dom Sióstr od Anio³ów w Nyaki-

O. Pawe³ Bêben z braæmi u Ÿróde³ Nilu

Przed klasztorem karmelitanek bosych
w Nyamirambo z siostr¹ przeorysz¹

Burundi. Siostra duchaczka
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nama. Siostry te prowadzi³y oœro-
dek zdrowia, a wœród nich by³y
pielêgniarki, ka¿dy wiêc problem
zdrowotny i nie tylko, by³ okazj¹,
aby je odwiedziæ. Nasza bliska zna-
jomoœæ siêga pocz¹tków naszej
obecnoœci na pó³nocy Rwandy.
Siostry od Anio³ów prowadzi³y bo-
wiem parafiê Kampanga. By³ to

rektorat. Siostra by³a odpowie-
dzialna za parafiê, my pomaga-
liœmy w sprawach kap³añskich
(Msza Œwiêta, Sakramenty). Nasza
wspó³praca uk³ada³a siê dobrze.
W Nyakinama byli te¿ ksiê¿a pol-
scy, marianie. Do nich te¿ chêtnie
udawaliœmy siê korzystaj¹c z ich
kap³añskiej pos³ugi.

Na pocz¹tku, my, Po-
lacy, urz¹dzaliœmy czê-
sto wspólne dni skupie-
nia. By³a to okazja do te-
go, aby wspólnie siê po-
modliæ, odprawiæ Mszê
Œw. po polsku, skorzy-
staæ z sakramentu spo-
wiedzi. To istotnie bu-
dowa³o nasz¹ wiêŸ.

W dobrych czasach,
jeszcze przed wybuchem
wojny, redagowaliœmy
pismo Z Tysi¹ca Wzgórz.
Oddalenie od Ojczy-
zny sprawia³o, ¿e bez
wzglêdu do jakiej rodzi-

ny zakonnej nale¿eliœmy, czuliœmy
siê sobie bardzo bliscy. Ta wspól-
nota jeszcze bardziej by³a pog³ê-
biona przez wydarzenia wojenne,
przez to co ka¿dy z nas prze¿y-
wa³. Pierwszy raz do Ugandy zo-
staliœmy wywiezieni wraz z pal-
lotynami z Kinoni. By³ tam
ks. Marian Sobczyk i ks. Mieczy-

s³aw Bia³y. Natomiast po raz drugi
zosta³em wywieziony z Rwandy
wraz z ks. Kazimierzem Szczepa-
nikiem.

Te chwile wspólnej modlitwy,
wspólnych rekreacji, nierzadko
nad jeziorem Kivu, wspólne zag-
ro¿enia zewnêtrzne, upewnia³y nas,

¿e zawsze mo¿emy na siebie li-
czyæ. Byliœmy ma³¹ grup¹, skaza-
ni jeden na drugiego.

Bardzo mi³¹ rzecz¹ w naszym
¿yciu by³o wzajemne pomaganie.
Wiadomo, siostry umia³y wiele
rzeczy, na których myœmy siê nie
znali. W Gahunga od 1998 r.
mieliœmy o. Bart³omieja Kurzyñca

by³ on specjalist¹ w gotowaniu,
a zw³aszcza robieniu przetwo-
rów miêsnych. Z tego wzglê-
du by³ poszukiwany w wielu
polskich domach zakonnych.
Jego specjalnoœci¹ by³o przypra-
wianie, dlatego wyroby wiep-
rzowe, szynka, kie³basa, paszte-

towe, mia³y smak pol-
ski.

My natomiast czêsto
wysy³aliœmy naszego ku-
charza do sióstr, aby go
nauczy³y robiæ zupy
i dania, które nam u ich
smakowa³y. W ten spo-
sób dzieliliœmy siê wiedz¹
kulinarn¹.

W Rwandzie i Burun-
di powsta³y te¿ nowe
zakony. Pierwsze za³o-
¿one przez Ojców Bia-
³ych w oparciu o ducho-
woœæ równie¿ karmeli-
tañsk¹, to Bene Teresa
(Córki Teresy) i Bene

Wspólne zdjêcie polskich misjonarzy i misjonarek z ró¿nych zgromadzeñ – Kigali 1990(?)

Dzieñ imienin w Kinoni. Obecni Pallotyni – Henryk i Krzy-
sztof, Marianie – Zdzis³aw i Ryszard, Siostry od Anio³ów –
– Halina i Barbara, Bogdana, lazarystka oraz ja
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Misjonarki Mi³oœci z o. Paw³em Bêbnem
i o. Tomaszem Gajewskim w Bujumbura

Maryja (Córki Maryi). Obecnie
w Burundi sytuacja jest diametral-
nie ró¿na. Za czasów prezydenta
Bagazy wyrzucono z Burundi wie-
lu misjonarzy. Po zmianie pre-
zydenta bardzo niewielu z nich
powróci³o.

Dziœ bia³ych misjonarzy jest tu-
taj bardzo ma³o. St¹d zrodzi³a siê
potrzeba stworzenia „innych” wspól-
not zakonnych. Ka¿dy biskup mia³
swoje idea³y. Mia³y to byæ zgro-
madzenia na miarê Koœcio³a bu-
rundyjskiego. Przede wszystkim
mieli oni byæ œwiadkami Chry-
stusa, czyli ¿yæ wiar¹ w warun-
kach ¿ycia prostych ludzi. Dla
bia³ych misjonarzy trudno by³o
¿yæ na ich poziomie. I st¹d  dziœ
ka¿da diecezja ma m³odych ch³o-
pców i dziewczyny w ró¿nych zgro-
madzeniach na prawie diecezjal-
nym. S¹ to wspólnoty, których ide-
a³em jest pomoc biednym, praca
dla nich (np. uprawianie pola), a ich
poziom ¿ycia jest odwzorowaniem
¿ycia biednych ludzi w Burundi. Po-
wo³añ do tych zgromadzeñ jest bar-
dzo du¿o, ale problemem jest to,
¿e nie znaj¹ oni jêzyka francus-
kiego, st¹d ich formacja jest tru-
dna. Jest zbyt ma³o ksi¹¿ek forma-
cyjnych w jêzyku kirundi. Maj¹
swój ubiór, inny w ka¿dej diecezji
i inn¹ nazwê. G³ównym formato-
rem jest  biskup, do którego przy-
je¿d¿aj¹ na rekolekcje i dni for-
macji.  Biskup prosi³ nas, abyœmy

tym m³odym ludziom pomagali an-
ga¿uj¹c ich w prace duszpaster-
skie. W diecezji Ruyigi biskup
Józef za³o¿y³ zgromadzenie Dzie-
wic Konsekrowanych (Vierges Con-
sacrees). Ka¿da ma swój dom, pra-
cê, ale zarazem s¹ œwiadkami Chry-
stusa. W Musongati mamy 2 takie
siostry. Siostra Sylwana pomaga se-
kretarzowi parafii. Druga pracuje
w szpitalu Musongati. O Sylwanie
opowiem kiedyœ wiêcej.

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e wy-
je¿d¿aj¹c na misje misjonarze swój
charyzmat karmelitañski ca³kowi-
cie poœwiêcaj¹ dla pracy parafial-
nej. My mamy tylko dwie parafie,
a trzy domy s¹ formacyjno-reko-
lekcyjne. W tych domach forma-
cyjnych charyzmat karmelitañski
jest w sposób szczególny pielêgno-
wany. A jak jest w parafii? Praca

w parafii zaczyna siê
porann¹ Msz¹ Œw.,
w Musongati o godz.
6.30, a wczeœniej ma-
my godzinne mod-
litwy karmelitañskie.
Obecnoœæ na brewia-
rzu rannym jest 100%.
Natomiast wieczorem
praca parafii koñczy
siê przed godz. 18-t¹.
PóŸniej czas jest poœ-
wiêcamy naszym prak-
tykom religijnym.
W tamtych krajach,
blisko równika, dzieñ
zaczyna siê o godz. 6-tej i koñczy
o 18-tej, z pewnymi odchyle-
niami, gdy¿ Rwanda i Burundi
le¿¹ trochê poni¿ej równika. St¹d
pewnoœæ, ¿e praca w parafii nie
przeszkadza byæ zakonnikiem.

Rekreacja nad Tanganik¹. S. Scholastyka,
karmelitanka Dzieci¹tka Jezus z o. Paw³em
Bêbnem i o. Tomaszem Gajewskim

Siostry duchaczki i o. Bogus³aw ¯ero,
Ojciec Bia³y pochodz¹cy z Przemyœla

U sióstr Karmelitanek Terezjanek w Butare. O. Teofil Kapu-
sta, o. Józef Tryba³a, o. Francois, ja oraz naszych 2. postulantów

Z drugiej strony zdarzaj¹ siê cza-
sem rzeczy nieprzewidziane, zw³a-
szcza je¿eli trzeba coœ zrobiæ wiê-
cej (np. egzaminy, czy trzeba za-
wieŸæ kogoœ do szpitala, np. ro-
dz¹c¹). To jest coœ wyj¹tkowego,
a jak mówi nasza regu³a, konie-
cznoœæ nie zna prawa. Z regu³y ka¿da
wizytacja prowincja³a do tego zmie-
rza, aby nasze ¿ycie zakonne by³o
regularne, równie¿ w parafiach.

Dziœ, kiedy jestem w Polsce i wspo-
minam dawne czasy mogê powie-
dzieæ, ¿e pozostaje  mi tylko ³¹cz-
noœæ telefoniczna i przez komu-
nikatory z osobami, o których opo-
wiedzia³em. Pamiêtamy o sobie
nawzajem. Czêsto w ten sposób do-

wiadujê siê te¿ o nowych wydarze-
niach,  zw³aszcza z parafii Mu-
songati.

cdn
fot. o. Sylwester Potoczny i o. Pa-

we³ Bêben
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(33)

GODZINKI
O NIEPOKALANYM POCZÊCIU

NAJŒWIÊTSZEJ
MARYI PANNY

Zgodnie z zapowiedzi¹ uczynion¹ miesi¹c temu,
chcemy w kolejnych odcinkach naszego cyklu

przygl¹dn¹æ siê nabo¿eñstwom maryjnym. Pobo¿-
noœæ Koœcio³a katolickiego zna ich ca³y szereg. S¹
to nabo¿eñstwa liturgiczne lub paraliturgiczne
i najbardziej znanymi z nich s¹: nabo¿eñstwo ma-
jowe, nabo¿eñstwo ró¿añcowe, nabo¿eñstwo
szkaplerzne, nabo¿eñstwo do Matki Boskiej Nie-
ustaj¹cej Pomocy, ku czci Nie-
pokalanego Serca Maryi, na-
bo¿eñstwa fatimskie i piêciu
pierwszych sobót miesi¹ca, „Aka-
tyst” ku czci Bogurodzicy (ja-
ko przyk³ad nabo¿eñstwa ma-
ryjnego Koœcio³ów Wschod-
nich), modlitwa „Anio³ Pañ-
ski”, litanie maryjne, piel-
grzymki do sanktuariów maryj-
nych, kult wizerunków Matki
Najœwiêtszej i zwyczaj ich ko-
ronowania.

Oczywiœcie, zdajemy sobie spra-
wê, ¿e to nie wszystkie prze-
jawy kultu Matki Najœwiêt-
szej. Nie wspominamy np.
o nabo¿eñstwie do Matki Bo-
¿ej Pocieszenia (maj¹cym swo-
j¹ genezê w Turynie, gdzie
„Madonna della Consolata” jest
patronk¹ diecezji), czy do Mat-
ki Bo¿ej Wspomo¿enia Wier-
nych (znanym ju¿ w erze pa-
trystycznej, choæ formalnie zat-
wierdzonym w Bawarii w XVII
wieku i do dziœ bardzo ¿ywot-
nym w rodzinie salezjañskiej), czy o wielu innych
nabo¿eñstwach zwi¹zanych raczej z Koœcio³ami
partykularnymi lub rodzinami zakonnymi. W wy-
borze kierowaliœmy siê przede wszystkim kry-
terium rozpowszechnienia siê i praktykowania
danego nabo¿eñstwa wœród Ludu Bo¿ego.

Nadto jedn¹ z form pobo¿noœci, która przez stu-
lecia formowa³a profil maryjny polskiego kato-
licyzmu s¹ w naszej OjczyŸnie popularne do dzi-
siaj „Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Naj-
œwiêtszej Maryi Panny”. Wzorowane na oficjum
godzin kanonicznych, odmawianych przez du-
chownych, godzinki, ku czci Osób Boskich, Matki
Bo¿ej i Œwiêtych, wywodz¹ siê, jako jedna z form

œredniowiecznej duchowoœci, przede wszystkim
z krêgu ró¿nych rodzin zakonnych. Wesz³y do
modlitewników i sta³y siê form¹ pobo¿noœci ludzi
œwieckich. Znane s¹ np. godzinki o Krzy¿u, o Mêce
Pañskiej, o Najœw. Sercu Pana Jezusa, o œw. Jó-
zefie.

Najpopularniejszymi sta³y siê jednak „Godzinki
o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi
Panny”, które wed³ug najnowszych studiów s¹
oparte na piêtnastowiecznym oficjum brewia-
rzowym franciszkanina, Leonarda de Nogarolis
(zatwierdzonym w 1477 roku), a obecn¹ formê
zawdziêczaj¹ jezuicie, Alfonsowi Rodriguezowi

(zm. 1617). Polska wersja
godzinek przypisywana
jest przez ró¿nych auto-
rów ks. Piotrowi Skardze,
b³. W³adys³awowi z Giel-
niowa, i innym.

Zwyczajowo œpiew go-
dzinek rozlega siê w pol-
skich i polonijnych koœ-
cio³ach przed porann¹ nie-
dzieln¹ Msz¹ œwiêt¹, to-
warzyszy on pielgrzymom
wêdruj¹cym do sanktua-
riów maryjnych, intonuj¹
je pracuj¹cy na polu mê¿-
czyŸni i krz¹taj¹ce siê wo-
kó³ gospodarstwa kobiety.
Nierzadko, dziêki pos³u-
dze Radia Maryja, godzin-
ki rozbrzmiewaj¹ tak¿e
na salach szpitalnych, czê-
sto s³ychaæ je w samocho-
dach i w wielu innych miej-
scach.

Godzinki zawieraj¹ g³ê-
bokie przes³anie teologicz-
ne, wpisane w historiê zba-
wienia. S¹ one na wskroœ

biblijne i chrystocentryczne. Dowodzi to fakt, ¿e
s³yszymy w nich s³owa o Monarsze wiecznym,
który od wieków obra³ Maryjê za Matkê swego
Wcielonego S³owa i który w przewidzeniu Jego
zas³ug zachowa³ J¹ od zmazy grzechu pierwszych
rodziców i ¿e prosimy w nich Maryjê o wsta-
wiennictwo podporz¹dkowane zawsze Chrys-
tusowi, jedynemu Poœrednikowi („uproœ nam u Sy-
na swego mi³ego odpuszczenie wszystkich grze-
chów naszych, abyœmy wiecznego b³ogos³awieñ-
stwa zap³atê w niebie otrzymaæ mogli, co niechaj
da Ten, któregoœ Ty Panno porodzi³a, Syn Twój,
a Pan nasz Jezus Chrystus”.

G O D Z I N K I
 O NIEPOKALANYM POCZÊCIU

NAJŒWIÊTSZEJ
MARYI PANNY
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L U T Y  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 marcowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

Osobom Konsekrowanym
i wszystkim Solenizantom,

którzy bêd¹ obchodzili w miesi¹cu lutym
urodziny, imieniny i rocznice

Karmel przemyski, Parafianie, Sympatycy

¿ycz¹ Solenizantom
aby dobry Bóg mia ³ Ich zawsz w Swojej opiece

Ofiarowanie Pañskie –
– Matki Bo¿ej Grom-
nicznej (œwiêto).
Œwiatowy Dzieñ ¯ycia
Konsekrowanego. Odno-
wienie œlubów zakonnych.
Œw. B³a¿eja, biskupa i mê-
czennika.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
B³. Marii Eugeniusza od
Dzieci¹tka Jezus Grialou,
prezbitera (NZ).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Œw. Hieronima Emilianie-
go, zakonnika.
Œw. Scholastyki, dziewicy.
Najœwiêtszej Maryi Panny
z Lourdes. Œwiatowy Dzieñ
Chorych.
Œwiêtych: Cyryla, mnicha
i Metodego, biskupa, patro-
nów Europy (œwiêto). Dzieñ
Modlitw za narody s³owiañ-
skie.
W 1990 r. † o. Leonard od
Mêki Pañskiej (Kowa-
lówka).
Œwiêtych Siedmiu Za³o-
¿ycieli Zakonu Serwitów
NMP.
Œw. Piotra Damiana, bis-
kupa i doktora Koœcio³a.
Katedry œw. Piotra, apo-
sto³a (œwiêto).
Œw. Polikarpa, biskupa i mê-
czennika.
B³. Józefy Naval Girbes,
dziewicy (NZ).
NIEDZIELA ZWYK£A.
W 1990 r. † S³uga Bo¿y
o. Rudolf-Maria od Prze-
bicia Serca œw. NM Te-
resy (Warzecha).

Œr.

Cz.

Pt.

So.
Wt.

Cz.
Pt.

Pn.

Œr.

Cz.

Pn.

Wt.

Œr.

Cz.

Nd.

2.

3.

4.

5.
8.

10.
11.

14.

16.

17.

21.

22.

23.

24.

27.

25 A ¿y³ w Jerozolimie cz³owiek,
imieniem Symeon. By³ to cz³o-
wiek sprawiedliwy i pobo¿ny, wy-
czekiwa³ pociechy Izraela, a Duch
Œwiêty spoczywa³ na nim.
26 Jemu Duch Œwiêty objawi³, ¿e
nie ujrzy œmierci, a¿ zobaczy Me-
sjasza Pañskiego. (£k 2, 22 – 40)
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(46)

KOZIEG£ÓWKI

P
rzy drodze krajowej nr 1,

pomiêdzy Czêstochow¹ a Ka-
towicami le¿y miasto Kozieg³o-
wy, a tu¿ obok – nieco na wschód
– ma³a wioska Kozieg³ówki. Star-
sze s¹ Kozieg³ówki – albowiem
ju¿ w XI wieku (u zarania pol-
skiego pañstwa Piastów) zbudo-
wano tu drewnian¹ warowniê.
Przy grodzie istnia³a osada rol-
niczo-rzemieœlnicza, która z cza-
sem przybra³a nazwê Kozieg³o-
wy. Kiedy w XV wieku dosz³o do
przenosin osady bardziej na za-
chód nazwa Kozieg³owy równie¿
przenios³a siê daj¹c pocz¹tek obe-
cnemu miastu o tej nazwie. Star¹
wieœ zaczêto nazywaæ wiêc Sta-
rymi Kozieg³owami, a póŸniej
Kozieg³ówkami. W koœciele para-
fialnym czczony jest jako cudo-
wny, obraz œw. Antoniego Padew-
skiego (Sanktuarium) oraz ³as-
kami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej
Szkaplerznej – st¹d i nazwanie
parafii MB Szkaplerznej i œw.
Antoniego.

KOŒCIÓ£

O istnieniu samodzielnej parafii
w Starych Kozieg³owach wspo-
minaj¹ Ÿród³a jeszcze z XIV wie-
ku. W XV stuleciu mia³ tu ju¿ staæ
murowany koœció³ p.w. œw. Mi-
ko³aja i œw. Wojciecha ufundowa-
ny przez kasztelana s¹deckiego
Krystyna (Kozieg³owskiego) her-
bu Lis. W roku 1519 syn Krysty-
na równie¿ Krystyn sprzeda³ do-
bra kozieg³owskie Janowi Konar-
skiemu, biskupowi krakowskie-
mu. W dokumencie wizytacyj-
nym z 1595 r. wzmiankowane
jest istnienie trzech murowa-
nych o³tarzy w koœciele. Praw-
dopodobnie ju¿ wtedy by³ w koœ-
ciele obraz Matki Bo¿ej. Kult œw.
Antoniego wprowadzi³ o. Mate-
usz Zaczkowski. Nakaza³ zrobiæ
kopiê obrazu œw. Antoniego jaki
jest w Padwie i (poœwiêcony przez

pp. Urbana VIII) osobiœcie przy-
niós³ obraz do Kozieg³ówek dnia
15 lutego 1635 r. Ks. Jan Gosz-
kowski wystawi³ dla tego obrazu
drewnian¹ kapliczkê w 1639 r.
Ks. Jêdrzej Znojecki wystawi³ no-
w¹ kaplicê, szersz¹ przylegaj¹c¹
do koœcio³a. Wizytacja z 1665 r.
stwierdza ju¿ wiele wotów przy ob-
razie œw. Antoniego. Papie¿ b³.
Innocenty XI zatwierdzi³ erygowa-
ne Bractwo œw. Antoniego w 1681 r.
W roku 1728 za³o¿one zostaje Bra-
ctwo Szkaplerza œwiêtego. Pod ko-
niec XIX w. rozebrany zostaje sta-
ry koœció³ i czêœæ o³tarzy, figur, ob-

razów i innych sakralnych przed-
miotów kultu przeniesiono do no-
wego.

Obecny koœció³ w Kozieg³ówkach
zbudowany zosta³ w latach 1900–
–1907, staraniem ks. proboszcza Sta-
nis³awa Zapa³owskiego. Pocz¹tko-
wo zaprojektowa³ go in¿. Józef Po-
mian-Pomianowski, ale ostatecz-
ny kszta³t nada³ mu Hugon Ku-
dera. Uroczysta konsekracja œwi¹-
tyni odby³a siê 26 sierpnia 1910 r.
pod przewodnictwem bpa Augu-
styna £oziñskiego.

Koœció³ w Kozieg³ówkach wz-
niesiono na planie krzy¿a ³aciñ-
skiego, w stylu neorenesansow-
nym. Wnêtrze jest trójnawowe,
o wystroju g³ównie barokowym
(pochodz¹cym z poprzedniej œwi¹-
tyni). W o³tarzu g³ównym wisi
figura Chrystusa ukrzy¿owane-
go. Warto zwróciæ tak¿e uwagê
na barokowe o³tarze boczne, w tym
prawy, z czarnego marmuru (tzw.
dêbnickiego – nale¿¹cego kiedyœ
do klasztoru karmelitów bosych
w Czernej!), ze s³yn¹cym ³askami,
XVI-wiecznym wizerunkiem œw.
Antoniego Padewskiego. Odnaj-
dziemy tu tak¿e póŸnorenesan-
sow¹ chrzcielnicê, ambonê w kszta³-
cie ³odzi i inne zabytkowe ele-
menty wystroju czy przedmioty
liturgiczne. W otoczeniu koœcio³a
znajdziemy zabytkowy mur, oka-
laj¹cy plebaniê.

Kozieg³ówki mog¹ siê te¿ po-
chwaliæ ciekaw¹ tradycj¹ „tur-
ków”, czyli barwnych przebierañ-
ców, którzy co roku uczestnicz¹
w obrzêdach Triduum Paschal-
nego.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

Niegdyœ w g³ównym a obecnie
w lewym bocznym o³tarzu umie-
szczony jest obraz Matki Bo¿ej

Koœció³ parafialny w Kozieg³ówkach
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

O Pani i Matko moja, w pokorze Ciê sercem proszê.
Niech mnie wspiera ³aska Twoja, niech Twe

Imiê godnie noszê.
Wita Ciê Królowo Bractwo Szkaplerzowe,
Wielbiæ Ciê i s³u¿yæ jest zawsze gotowe.
PójdŸ dzieciê Maryi, z³ó¿ Jej swe serce w ofierze.
Gdy masz Jej Szkaplerz na szyi, Maryja ciê od

z³ego ustrze¿e.
O Matko nasza kochana, có¿ Ci z³o¿ymy w ofierze?
Nêdza Ci nasza znana, lecz mi³ujemy Ciê

szczerze.

Królowej Szkaplerza Œwiêtego, wiernoœæ sw¹
przysiêga³am.

¯ycie swe Jej odda³am i za Matkê sw¹ obra³am.
Nale¿eæ do Niej pragniemy, dziœ œlubujemy wraz.
Kochaæ Ciê i s³u¿yæ chcemy, Maryjo w ka¿dy czas.
Skarbem ¿ycia mojego niech bêd¹ Twe

œwiête cnoty,
Niech krzy¿ Jezusa mojego Maryjo doda ochoty.
I w mej ostatniej godzinie Maryjo dodaj opieki,
Abym kocha³a Ciebie na wieki.
Amen.

Szkaplerznej  z oko³o roku 1500!
Wed³ug znawców tematu po-
chodzi on z warsztatu tzw. „Mi-
strza Matki Boskiej z Kamieñca

Podolskiego”. O wymiarach 158x

x110 cm (na desce lipowej okle-
jonej p³ótnem) prawdopodobnie
by³ œrodkow¹ czêœci¹ niezacho-
wanego do dziœ tryptyku. Przy-
nale¿y do bardzo ciekawego typu
przedstawieñ maryjnych nazy-
wanego Sacra Conversazione
(z w³oskiego Œwiêta rozmowa) –
– ukazuj¹cy stoj¹c¹ lub siedz¹c¹
na tronie Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹t-
kiem Jezus w otoczeniu postaci
œwiêtych. Pojawi³ siê on w sztu-
ce w³oskiej XIV wieku, jako hie-
rarchiczna kompozycja reprezen-
tacyjna, w której Matka Bo¿a
z Dzieci¹tkiem zajmuje centralne
miejsce, a po Jej bokach stoj¹
symetrycznie ustawieni œwiêci.
W póŸniejszym okresie hierarchicz-

(Akt Zawierzenia Maryi Bractwa Szkaplerza Œw.)

Obraz MB po konserwacji

noœæ przedstawienia mo¿e byæ
prze³amana przez wprowadzenie
elementu narracyjnego – kontak-
tu i rozmowy pomiêdzy przedsta-
wionymi postaciami. Mo¿e obra-
zowaæ scenê faktycznej rozmo-
wy albo nawi¹zywaæ do niebiañ-
skiego obcowania œwiêtych.

W przypadku Matki Bo¿ej
z Kozieg³ówek s¹ to postaci œw.
Miko³aja i œw. Wojciecha – patro-
nów dawnego koœcio³a. Postaæ
Maryi ukazana zosta³a w 3/4, cze-
go konsekwencj¹ by³o obni-
¿enie dolnego zakosu p³aszcza.
Na lewym rêku trzyma Dzieci¹-
tko Jezus. Matka Bo¿a praw¹
rêk¹ wskazuje na swego Syna,
a On praw¹ r¹czk¹ b³ogos³awi
w lewej trzymaj¹c zamkniêt¹
Ksiêgê Pisma. Lica ich g³adkie,
o alabastrowej karnacji z mocno
konturowo zaznaczonymi rysa-
mi. Maforion Maryi ciemnogra-
natowy z czerwonym podbiciem
i poz³acanymi lamówkami. Na
piersiach poz³acana ozdobna bro-
sza. Jezus w lekko br¹zowawej
szacie równie¿ z poz³acanymi la-
mówkami. Nimby Matki Bo¿ej,
Dzieci¹tka oraz œwiêtych poz³a-

Obraz MB Szkaplerznej w ozdobnych
sukienkach

cane – a na nimbie Maryi napis
gotykiem Regina coeli… oraz
postacie dwóch anio³ów podtrzy-
muj¹cych koronê Madonny.

Od roku 1919 obraz zdobi¹
zachowane do dziœ aplikacje:
metalowa blacha zas³aniaj¹ca t³o,
na niej sukienka zdobiona ko-
ralem oraz kamieniami jubiler-
skimi i mosiê¿nymi gwiazdkami
naszytymi na aksamit, korony
z mosiê¿nymi nak³adanymi orna-
mentami oraz doczepiony szka-
plerz z mosiê¿nymi p³atkami, na
których wybite s¹ inicja³y IHS
oraz MARYA.

Nabo¿eñstwo do Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej Bractwa Ma-
tki Bo¿ej Szkaplerznej odpra-
wiane jest zawsze w pierwsz¹
œrodê miesi¹ca o 18:00.Forma ambony przypomina nasz¹
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

Pan Aleksander...

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

WITA£ NAS ZAWSZE Z UŒMIECHEM...
A W UCHU MAM (Z TELEFONU) JEGO G£OS:
Halo, s³ucham, klasztor ojców karmelitów ...

Postanowiliœmy (z Pani¹ Edyt¹) dwutorowo
przedstawiæ wspomnienie o œp. ALEKSAN-
DRZE SORÓWCE.

Œp. Pan Olek z naszym Karmelem by³ zwi¹-
zany od pocz¹tku powrotu Zakonu do Prze-
myœla. W pierwszej kolejnoœci jako ministrant
(mieszka³ nieopodal Karmelu) za przeorowania
œp. o. Remigiusza Czecha, o. Cherubina
Pikonia, o. Jana Kantego […] br. Walentego

… na g³os dzwonka otwiera³o siê okienko na
furcie i w nim ukazywa³a siê zawsze pogodna
twarz Pana Aleksandra. Na furcie mia³ du-
¿o pracy – bo znajdowa³y siê
tam wydawnictwa, ró¿nego ro-
dzaju pami¹tki, ró¿añce… i te
chêtnie kupowano. Ojciec Bro-
nis³aw lubi³ zagl¹daæ i chwilkê
porozmawiaæ z Panem Aleksan-
drem… mieli to samo poczucie
humoru.

To na furcie jest pierwszy kon-
takt z klasztorem. To tu przycho-
dzi cz³owiek ze swoim k³opo-
tem, smutkiem, radoœci¹ i to tu
spotyka³ siê z ¿yczliwoœci¹, cier-
pliwoœci¹ i uœmiechem Pana
Aleksandra... Mam do dzisiaj
œliczn¹ g³ówkê Maryi Panny ze z³o¿onymi mo-
dlitewnie d³oñmi... tak mi siê spodoba³a, ¿e
otrzyma³am j¹ w prezencie…

Niech Pan Aleksander pozostanie w ¿ycz-
liwej pamiêci tych wszystkich, którzy prze-
kraczali i do dziœ przekraczaj¹ próg klasztoru
Ojców Karmelitów w Przemyœlu.

t

Po³skonki... Nastêpnym etapem w Jego biogra-
fii by³ pobyt w Ni¿szym Seminarium Duchow-
nym w Wadowicach i st¹d kole¿eñstwo z naszym
œp. o. Eustachym Pajkiem (spoczywa w krypcie).

Przez wiele lat Jego koœcio³em parafialnym
by³ koœció³ Serca Jezusowego a ponadto u oj-
ców Franciszkanów bo w chórze œpiewa³a
Jego ¯ona (p. Kamila).

Wydarzenia roku 1991 sprawi³y, ¿e parafia
Serca Jezusowego zosta³a przeniesiona do na-

szego koœcio³a a co za tym idzie
Wierni te¿ przeszli „Na Górkê”
i z nimi œp. Aleksander Sorówka
z Rodzin¹ (¯on¹ i Córk¹).

Dopiero w tym te¿ okresie poz-
na³em osobiœcie Pana Olka. Szcze-
gólnie te¿ wówczas gdy pe³ni³
funkcjê furtiana a w moim przypa-
dku by³ to rok 1996 gdy do Prze-
myœla przyjecha³ œp. o. Broni-
s³aw Tarka... bo wczeœniej od
1976 r. tylko przychodzi³em na
próby i œpiewa³em w chórze co ty-
dzieñ o godz. 10-tej w niedziele
i uroczystoœci ...

Okres na Karmelu od 1991 r. to wielkie
prace tycz¹ce siê remontu ca³ego kompleksu
Karmelitów. Przez furtê musia³o przechodziæ
wiele osób i Oni trafiali osobiœcie lub przez
centralê telefoniczn¹ ze swoimi problemami czy
chêci¹ skontaktowania siê z zakonnikami (te-
lefonia komórkowa jeszcze nie królowa³a).

Jakby osobnym rozdzia³em jest naprawa
sprzêtu elektrycznego (by³ z zawodu elektry-
kiem) i mnie najbardziej utkwi³ coroczny
przegl¹d œwiate³ek na choinki…

Osobiste wspomnienie dotyczy Jego kilku-
krotnego udzia³u w rocznicowej Mszy œw.
(czerwiec – ostatnia niedziela o 10-tej) w intencji
zamar³ych i ¿yj¹cych Ministrantów, Chórzy-
stów. Zarezerwowa³ dla siebie wnieszenie
krzy¿a œw. do prezbiterium...

Ostatni raz spotkaliœmy siê w ub. roku gdy
Córka przywioz³a Go na Mszê œw. w intencji
Jego ¯ony (Kamili).

I Jemu, i mnie to krótkie (ostatnie) spotka-
nie sprawi³o du¿o radoœci – bo przecie¿, to by-
³y chwile naszych wspomnieñ...

Czes³aw Sza³yga
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MONSTRANCJÊ

ofiarowa³o nam

Ma³¿eñstwo

anonimowych

Darczyñców

za co serdecznie

dziêkujemy.

 Przemyski Karmel
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Spotkanie
Ojca Genera³a
ze wspólnot¹
zakonn¹.
Goœciem
specjalnym by³
abp Adam Szal
oraz nasz
prowincja³
Piotr Jackowski.

Rodzinne zdjêcie
z Bractwem

œw. Józefa.

Ostatnie
spojrzenie
na tegoroczn¹
stajenkê
w naszej œwi¹tyni.


