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WYRUSZAMY W DROGÊ

w
œrodê popielcow¹ wyruszy-
my w drogê ku Niedzieli
Zmartwychwstania. Wszystko
w tym czasie bêdzie nas przy-

gotowywa³o do tego wa¿nego
momentu w nocy z soboty na
Niedzielê, gdy to z radosnym ser-
cem, trzymaj¹c w rêce œwiêcê, odno-
wimy nasze chrzcielne przyrze-
czenia. Wszystko w wielkim poœ-
cie bêdzie nam zadawa³o pytanie
o nasz¹ relacjê z Bogiem. Papie¿
Franciszek w orêdziu na wielki
post napisa³, ¿e jest to czas wiary,
to znaczy: przyjêcia Boga w na-
szym ¿yciu i umo¿liwienia Mu
„zamieszkiwania” z nami.

Czasem wyj¹tkowym bêd¹
rekolekcje parafialne, które wy-
g³osi ks. Krzysztof Kowal, obecnie
proboszcz w parafii pw. Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Pile (diecezja
koszaliñsko-ko³obrzeska). To
prawdziwie Bo¿y szaleniec, któ-

rego wielkim pragnieniem by³y
misje w Rosji. Pracowa³ dwa
lata w Irkucku, resztê spêdzi³ na
Kamczatce, czyli tam, gdzie „czas
siê zaczyna”.

Rekolekcje, droga krzy¿owa
i gorzkie ¿ale to praktyki, któ-
re mog¹ byæ dobrym narzêdziem,
by siêgn¹æ g³êbiej. Niemniej sed-
nem bêdzie siêgn¹æ g³êbiej
w siebie.

Modlitwa, post, ja³mu¿na.

Na modlitwie zyskujemy czas
dla Boga, nie tracimy.

Podczas postu nie tracimy na
wadze, ale zyskujemy to, czego
nie zjedliœmy, by daæ innym. Zy-
skujemy na ja³mu¿nie, bo wtedy
roœnie w nas doœwiadczenie mi-
³oœci.

o. Krzysztof Górski OCD
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W Uroczystoœæ
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Nawracajcie siê

i wierzcie
w Ewangeliê!

WIELKI POST
CZASEM £ASKI

Kolejny wiêc raz zbli¿amy siê
w liturgii do celebrowania tego wy-
darzenia. Mêki i Zmartwychwstania
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Okresem, który ma nas do tego
nale¿ycie przygotowaæ jest pow-
szechnie znany czterdziestodniowy
czas Wielkiego Postu.

Wielki post (³ac. Quadragesi-
ma lub Tempus Quadragesimae –
– dos³. czas czterdziestnicy) – czas
pokuty przygotowuj¹cy do prze¿y-
cia najwa¿niejszych dla chrzeœcijan
œwi¹t wielkanocnych. W Koœciele
³aciñskim zaczyna siê w Œrodê Po-
pielcow¹ przed I Niedziel¹ wiel-
kiego postu. Tradycyjnie, i zgodnie
z prawem kanonicznym obowi¹zu-
j¹cym do 1983 roku, trwa³ do Wiel-
kiej Soboty

Czas trwania wielkiego postu ma
odniesienie do trwaj¹cego 40 dni
postu samego Chrystusa. Liczba
„40” ma w historiach biblijnych
znaczenie symboliczne. Tyle dni
mia³ trwaæ potop, który mia³ oczysz-
czaæ Ziemiê z grzechów. Czterdzieœci
lat trwa³a wêdrówka narodu wybra-
nego po wyjœciu z Egiptu, by móg³
– oczyszczony – wejœæ do Ziemi
Obiecanej. 40 dni trwa³ biblijny po-
byt Moj¿esza na górze Synaj (Horeb)
w obecnoœci Boga, od którego
otrzyma³ Dekalog  (Wj 24,18). Po stwier-
dzeniu odst¹pienia przez Izraelitów
od zawartego przymierza wróci³ na
tê górê i spêdzi³ tam, poszcz¹c,
40 dni (Pwt 9,18). Prorok Ezechiel 
(Ez 4,6) opisuje nakaz 40-dniowej
pokuty, któr¹ mia³ odbyæ za grze-
chy Judy. Z kolei Eliasz wêdro-
wa³ przez 40 dni na górê Horeb na
spotkanie z Bogiem (1 Krl 19,8).

Prorok Jonasz przez 40 dni nawo³y-
wa³ mieszkañców Niniwy do nawró-
cenia. 

Dawid i jego syn Salomon w³adali
Izraelem po 40 lat ka¿dy.

Prawo Moj¿eszowe stanowi³o, ¿e
kobieta po porodzie by³a uznawana
za nieczyst¹ przez okres 40 dni, po
up³ywie których dostêpowa³a rytu
oczyszczenia. Taki rytua³ przesz³a
tak¿e czczona przez chrzeœcijan Ma-
ria z Nazaretu. Obchodzone 2 lu-
tego œwiêto Ofiarowania Pañskiego,
nazywane by³o w przesz³oœci œwiê-
tem Oczyszczenia NMP.

Za ka¿dym razem okres 40 dni lub
40 lat jest czasem pokuty i nawró-
cenia. Dla chrzeœcijan 40-dniowy
post ma stanowiæ czas przygotowa-
nia na najwa¿niejsze œwiêto Zmar-
twychwstania Chrystusa.

G³ównym przes³aniem tego ok-
resu jak wspomnieliœmy jest kon-
centracja na duchowym przygoto-
waniu chrzeœcijan do godnego prze-

¿ywania œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego. Najwiêkszych œwi¹t
chrzeœcijañstwa. Poniewa¿ s¹ to naj-
wa¿niejsze œwiêta (zwane te¿ paschal-
nymi), dlatego by müc je nale¿ycie
prze¿yæ domagaj¹ siê specjalnego
przygotowania.

Wielu ludzi chc¹c dobrze zrealizo-
waæ ten czas podejmuje praktyki
pokutne zwi¹zane z prób¹ podejmo-
wania ró¿norakich wyrzeczeñ wszak
ju¿ sama Biblia zachêca nas do posz-
czenia, modlitwy i ja³mu¿ny.

Dobrze by by³o jednak, aby sku-
piæ siê przede wszystkim na wewnê-
trznym aspekcie prze¿ywania tego
okresu. Jest to przede wszystkim
czas duchowego przygotowania wnê-
trza (w jêzyku biblijnym: serca) cz³o-
wieka, któremu towarzysz¹ zewnê-
trze przejawy i pewne gesty.

W Ksiêdze proroka Joela czyta-
my:Tak mówi Pan: Nawróæcie siê do mnie
ca³ym swym sercem, przez post i p³acz
i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca,
a nie szaty! Nawróæcie siê do Pana Boga wa-
szego! On bowiem jest ³askawy, mi³osierny,
nieskory do gniewu i wielki w ³askawoœci,
a lituje siê na widok niedoli (fragment
ten czytany jest tak¿e w czasie liturgii
s³owa na rozpoczêcie wielkiego
postu, czyli w œrodê popielcow¹).

Koœció³ nazywa ow¹ przemianê
metanoj¹, czyli trwalszym przyl-
gniêciem do Boga, nawróceniem
serca cz³owieka ku Niemu oraz po-
jednanie z bliŸnimi, wyra¿one w:

wiêkszym zas³uchaniu siê
w S³owie Bo¿ym,

udzia³ w rekolekcjach para-
fialnych,

wiêkszym skupieniu siê na
modlitwie, zarüwno prywatnej
jak i wspólnotowej,

wykazaniu wiêkszej wra¿li-
woœci na potrzeby innych,

korzystaniu z sakramentu
pokuty i pojednania,

ielu ludzi, w tym tak¿e my, chrzeœcijanie bardzo czêsto
zawê¿amy spojrzenie na  ¿ycie w kategoriach doczesnoœci.

Tymczasem dobrze wiemy, ¿e czas na tym œwiecie ma swój kres.
Przemija ale siê nie koñczy. I chocia¿ doœwiadcza nas nie-
unikniona koniecznoœæ œmierci, to jednak wype³nia nas nadzieja
w obietnicy przysz³ej nieœmiertelnoœci. Nadziejê t¹ opieramy na
obietnicy Boga, która dokona³a siê w dziele odkupienia cz³o-
wieka. Wiemy, ¿e w tym procesie, fundamentalnym wymiarem
s¹ Krzy¿ i Zmartwychwstanie Chrystusa.

w

O. MAREK

ŒLEZIAK OCD
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uczestnictwie w ró¿nych æwi-
czeniach wielkopostnych, na
przyk³ad w nabo¿eñstwach
wielkopostnych (Gorzkie ̄ a-
le, Droga Krzy¿owa), lub po-
dejmowaniu pewnych szcze-
gólnych postanowieñ maj¹-
cych wykazaæ bezinteresow-
noœæ, szlachetnoœæ serca, uœ-
miech i ¿yczliwoœæ w stosunku
do innych,

wiêkszej wstrzemiêrzliwoœci
w jedzeniu i piciu,

unikaniu zbytecznego roz-
proszenia w postaci np. hu-
cznych zabaw.

Stoj¹c u progu Wielkiego Postu
zachêcajmy siê do owocnego prze-
¿ycia czasu ³aski. ̄ yj¹c na tej ziemi,
nigdy do koñca nie zg³êbimy jak
wielk¹ mi³oœci¹ darzy nas Bóg – jak
wielk¹ zap³aci³ za nas cenê.

Prze¿ywaj¹c z wiar¹ wielkopostne
nabo¿eñstwa proœmy Go, aby poz-
woli³ nam tej mi³oœci doœwiadczyæ
i choæ trochê siê jej uchwyciæ.

Mo¿e bêdzie to, dla nas sposob-
noœæ, aby wyœwiadczyæ uczynek mi-
³osierdzia, naœladuj¹c w tym np. w po-
stawy œwiadków drogi krzy¿owej
Pana, jak Szymon z Cyreny, czy We-
ronika. Mo¿emy te¿, bardziej z wiar¹
prze¿ywaæ swój w³asny krzy¿, ponieœæ
go jak Jezus, i w ³¹cznoœci z Nim. Bez
u¿alania siê nad sob¹ i w³asnym lo-
sem. Co nie zawsze jest ³atwe.

Starajmy siê aby to by³ czas wielce
owocny, tak abyœmy umocnieni i od-
nowieni na duchu wkroczyli w prze¿y-
wanie tajemnicy Mêki Œmierci i Zmar-
twychwstania naszego Pana.

Uwra¿liwiajmy siê na jego dobre
prze¿ycie, wa¿nym aspektem jest
obecnoœæ na liturgii i nabo¿eñstwach
wielkopostnych.

za: tygodnik powszechny

Proœmy Pana, abyœmy dobrze prze-
¿ywszy ten œwiêty czas, z wiar¹ rów-
nie¿ mogli prze¿yæ  nastêpuj¹ce po
nim wydarzenia Tridum Paschal-
nego, dni:

WIELKIEGO CZWARTKU –
Mszy Wieczerzy Pañskiej,
ustanowienia Sakramentów
Eucharystii i Kap³añstwa,

WIELKIEGO PI¥TKU – wyda-
rzenie mêki i œmierci naszego
Zbawiciela,

ciszy i oczekiwania WIELKIEJ

SOBOTY, WIGILIA PASCHALNA

w koñcu radoœci i nadziei p³y-
n¹cej z faktu ZMARTWYCH-
WSTANIA PANA.

¯yczmy sobie, aby tegoroczny
Wielki Post by³ dla nas czasem ³aski,
nawrócenia i przemiany serc. Niech
Mi³osierny Chrystus Pan w wielko-
postnych poczynaniach  wspiera nas
i umacnia ³ask¹ z wysoka. Amen!

Alleluja, Pan nasz Zmartwych-
wsta³!!!

Ile w nas jest z aposto³a Tomasza?                                                         za: facebook.com
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Drodzy bracia i siostr y,

zapowiadaj¹c uczniom swoj¹ mê-
kê, œmieræ i zmartwychwstanie,
aby wype³niæ wolê Ojca, Jezus uka-
zuje im g³êboki sens swojej mi-
sji i wzywa ich do zjednoczenia
siê z ni¹ dla zbawienia œwiata.

Pod¹¿aj¹c wielkopostn¹ drog¹,
która prowadzi nas do uroczy-
stoœci wielkanocnych, pamiêtaj-
my o Tym, który „uni¿y³ same-
go siebie, czyni¹c siê pos³usz-
nym a¿ do œmierci i to œmierci krzy-
¿owej” (Flp 2, 8). W tym czasie
nawrócenia odnówmy nasz¹ wia-
rê, zaczerpnijmy „¿ywej wody
nadziei” i przyjmijmy z otwar-
tym sercem mi³oœæ Boga, która
przemienia nas w braci i siostry
w Chrystusie. W Noc Paschaln¹
odnowimy przyrzeczenia nasze-
go Chrztu, aby odrodziæ siê jako
nowi mê¿czyŸni i nowe kobiety,
dziêki dzia³aniu Ducha Œwiê-
tego. Jednak sama wielkopostna
wêdrówka, podobnie jak ca³a chrze-
œcijañska droga, jest ju¿ w ca-
³oœci oœwietlona œwiat³em Zmar-
twychwstania, które o¿ywia uczu-
cia, postawy i wybory tych, któ-
rzy chc¹ naœladowaæ Chrystusa.

Post, modlitwa i ja³mu¿na, przed-
stawione przez Jezusa w Jego
kazaniu (por. Mt 6, 1-18), s¹ warun-
kami i znakami naszego nawró-
cenia. Droga ubóstwa i wyrze-
czenia (post), spojrzenie i gesty
mi³oœci wobec zranionego cz³o-
wieka (ja³mu¿na) oraz synowski
dialog z Ojcem (modlitwa) poz-
walaj¹ nam wcieliæ w ¿ycie szcze-
r¹ wiarê, ¿yw¹ nadziejê i czynn¹
mi³oœæ.

1. Wiara wzywa nas do
przyjêcia Prawdy i do stania
siê jej œwiadkami przed Bogiem
i przed wszystkimi naszymi
braæmi i siostrami.

W tym czasie Wielkiego Postu
przyjêcie i prze¿ywanie Prawdy
objawionej w Chrystusie ozna-
cza przede wszystkim zgodê na

dotkniêcie s³owem Bo¿ym, któ-
re Koœció³ przekazuje nam z poko-
lenia na pokolenie. Prawda ta nie
jest konstrukcj¹ intelektualn¹, za-
rezerwowan¹ dla nielicznej grupy
wybranych, wy¿szych lub wyró¿-
niaj¹cych siê umys³ów, ale jest
przes³aniem, które otrzymujemy
i mo¿emy zrozumieæ dziêki m¹-

droœci serca otwartego na wiel-
koœæ Boga, który nas kocha, zanim
sami staniemy siê tego œwiado-
mi. T¹ Prawd¹ jest sam Chry-
stus, który przyjmuj¹c ca³kowicie
nasze cz³owieczeñstwo uczyni³
siebie Drog¹ – wymagaj¹c¹, ale
otwart¹ dla wszystkich – pro-
wadz¹c¹ do pe³ni ¿ycia.

Post prze¿ywany jako doœwiad-
czenie wyrzeczenia prowadzi tych,
którzy go praktykuj¹ w prosto-
cie serca, do ponownego odkry-
cia daru Bo¿ego i do zrozumie-
nia prawdy o nas, jako stworzo-
nych na Jego obraz i podobieñ-
stwo, i znajduj¹cych w Nim spe³-
nienie. Zgadzaj¹c siê na ubóstwo
i doœwiadczaj¹c go, ten kto poœ-
ci, czyni siebie ubogim z ubogi-
mi i „gromadzi” skarb otrzyma-
nej i dzielonej z innymi mi³oœci.
Tak rozumiany i praktykowany
post pomaga kochaæ Boga i bliŸ-
niego, poniewa¿ – jak uczy œw.
Tomasz z Akwinu – mi³oœæ jest
poruszeniem, które skupia uwa-
gê na drugim, uwa¿aj¹c go „za
jedno z samym sob¹” (por. Enc. Fra-
telli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to zna-
czy: przyjêcia Boga w naszym
¿yciu i umo¿liwienia Mu „zamie-

szkiwania” z nami (por. J 14, 23).
Post oznacza uwolnienie naszej eg-
zystencji od wszystkiego, co j¹
przyt³acza, tak¿e od przesytu in-
formacji – prawdziwych czy fa³-
szywych – i od dóbr konsumpcyj-
nych, aby otworzyæ drzwi naszego
serca dla Tego, który przychodzi
do nas ogo³ocony ze wszystkiego,
ale „pe³en ³aski i prawdy” (J 1, 14):
Syna Bo¿ego, Zbawiciela.

2. Nadzieja jako ,,¿ywa wo-
da”, która pozwala nam kon-
tynuowaæ nasz¹ podró¿.

Samarytanka, któr¹ Jezus pro-
si, aby da³a Mu siê napiæ przy
studni, nie pojmuje, kiedy mówi
On, i¿ mo¿e ofiarowaæ jej „¿yw¹
wodê” (J 4, 11). Na pocz¹tku my-
œli ona naturalnie o zwyk³ej wo-
dzie, Jezus natomiast ma na myœ-
li Ducha Œwiêtego, którego da
w obfitoœci w Tajemnicy Paschal-
nej i który obdarowuje nas nie-
zawodn¹ nadziej¹. Ju¿ w zapo-
wiedzi swojej mêki i œmierci Je-
zus zwiastuje nadziejê, gdy mówi:
„a trzeciego dnia zmartwychw-
stanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam
o przysz³oœci otwartej na oœcie¿
przez mi³osierdzie Ojca. Mieæ na-
dziejê z Nim i dziêki Niemu, to
wierzyæ, ¿e historia nie koñczy siê
na naszych b³êdach, na naszej prze-
mocy i niesprawiedliwoœci oraz
na grzechu, który Mi³oœæ przybija
do krzy¿a. Oznacza to czerpanie
ojcowskiego przebaczenia z Jego
otwartego serca.

W obecnym kontekœcie nie-
pokoju, w którym ¿yjemy i w któ-
rym wszystko wydaje siê kruche
i niepewne, mówienie o nadziei
mo¿e wydawaæ siê prowokacj¹.
Czas Wielkiego Postu jest jed-
nak po to, aby z nadziej¹ zwró-
ciæ nasze spojrzenie ku cierpli-
woœci Boga, który nadal troszczy siê
o swoje stworzenie, podczas gdy
my czêsto traktowaliœmy je Ÿle (por.
Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to
nadzieja na pojednanie, do któ-
rego œw. Pawe³ gor¹co nas wzy-
wa: „pojednajcie siê z Bogiem”
(2 Kor 5, 20). Otrzymuj¹c przeba-
czenie w Sakramencie, który znaj-
duje siê w samym centrum na-
szego procesu nawrócenia, staje-
my siê z kolei krzewicielami prze-
baczenia: otrzymawszy je sami, mo-

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

ORÊDZIE OJCA ŒWIÊTEGO FRANCISZKA

Czas na odnowê wiary, nadziei i mi³oœci
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¿emy je ofiarowaæ innym poprzez
zdolnoœæ do prowadzenia troskli-
wego dialogu i przyjmowania po-
stawy, która daje pociechê poranio-
nym. Bo¿e przebaczenie, tak¿e po-
przez nasze s³owa i gesty, pozwa-
la nam prze¿ywaæ Wielkanoc bra-
terstwa.

W Wielkim Poœcie b¹dŸmy bar-
dziej czujni, aby u¿ywaæ „s³ów
otuchy, które koj¹, umacniaj¹,
daj¹ pociechê, które pobudzaj¹,
a nie s³ów, które poni¿aj¹, zas-
mucaj¹, dra¿ni¹, gardz¹” (Enc.
Fratelli tutti, 223). Czasami, by daæ
nadziejê, wystarczy byæ „cz³owie-
kiem uprzejmym, który odk³ada
na bok swoje lêki i poœpiech,
aby zwróciæ na kogoœ uwagê, aby
podarowaæ uœmiech, aby powie-
dzieæ s³owo, które by doda³o otu-
chy, aby umo¿liwiæ przestrzeñ
s³uchania poœród wielkiej obo-
jêtnoœci” (tam¿e, 224).

W skupieniu i cichej modlit-
wie, nadzieja jest nam dana jako
natchnienie i wewnêtrzne œwia-
t³o, które oœwieca wyzwania i wy-
bory zwi¹zane z naszym powo³a-
niem: dlatego istotne jest, aby
zebraæ siê w sobie do modlitwy
(por. Mt 6, 6) i spotkaæ w ukryciu
Ojca czu³oœci.

Prze¿ywaæ Wielki Post z na-
dziej¹ oznacza mieæ œwiadomoœæ,
¿e w Jezusie Chrystusie jesteœ-
my œwiadkami nowego czasu,
w którym Bóg „czyni wszystko
nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza,
¿e mamy udzia³ w nadziei Chry-
stusa, który oddaje swoje ¿ycie
na krzy¿u i którego Bóg wskrze-
sza trzeciego dnia, „zawsze go-
towi do obrony wobec ka¿dego,
kto domaga siê od [nas] uzasad-

nienia tej nadziei, która w [nas]
jest” (1 P 3, 15).

3. Mi³oœæ, prze¿ywana ja-
ko naœladowanie Chrystusa,
z uwag¹ i wspó³czuciem dla
ka¿dego, jest najwy¿szym wyra-
zem naszej wiary i nadziei.

Mi³oœæ cieszy siê, widz¹c kie-
dy inny wzrasta. Oto, dlaczego
cierpi, gdy bliŸni jest w udrêce:
samotny, chory, bezdomny, pogar-
dzany, w potrzebie… Mi³oœæ jest
porywem serca, który sprawia, ¿e
przekraczamy samych siebie i któ-
ry stwarza wiêŸ wzajemnego dzie-
lenia siê i komunii.

„Zaczynaj¹c od «mi³oœci spo³e-
cznej», mo¿na pod¹¿aæ w kie-
runku cywilizacji mi³oœci, do któ-
rej wszyscy mo¿emy czuæ siê po-
wo³ani. Mi³oœæ, z jej uniwersal-
nym dynamizmem, mo¿e budo-
waæ nowy œwiat, poniewa¿ nie
jest uczuciem ja³owym, ale najle-
pszym sposobem na osi¹gniêcie
skutecznych dróg rozwoju dla
wszystkich” (Enc. Fratelli tutti, 183).

Mi³oœæ jest darem, który na-
daje sens naszemu ¿yciu i dziêki
któremu ludzi pozbawionych œro-
dków do ¿ycia uwa¿amy za cz³on-
ków naszej rodziny, przyjació³
i braci. Niewiele, jeœli jest dzie-
lone z mi³oœci¹, nigdy siê nie koñ-
czy, ale staje siê rezerw¹ ¿ycia
i szczêœcia. Tak by³o z m¹k¹ i oli-
w¹ wdowy w Sarepcie, która ofia-
rowuje podp³omyk prorokowi
Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz
z bochenkami, które Jezus b³ogo-
s³awi, ³amie i daje uczniom, aby
rozdawali t³umom (por. Mk 6, 34-44).
Tak dzieje siê z nasz¹ ja³mu¿n¹,
ma³¹ czy du¿¹, ofiarowan¹ z ra-
doœci¹ i prostot¹.

Prze¿ywanie Wielkiego Postu
mi³oœci oznacza opiekê nad tymi,
którzy cierpi¹, s¹ opuszczeni lub
udrêczeni z powodu pandemii
Covid-19. W kontekœcie wiel-
kiej niepewnoœci jutra, pamiê-
taj¹c o s³owie skierowanym przez
Boga do swego S³ugi: „Nie lê-
kaj siê, bo ciê wykupi³em” (Iz 43, 1),
ofiarujmy wraz z naszym gestem
mi³oœci s³owo ufnoœci, i spraw-
my, by bliŸni poczu³ siê kochany
przez Boga jak dziecko.

„Tylko spojrzenie, którego per-
spektywa zosta³a przekszta³cona
mi³oœci¹, prowadzi do pojêcia god-
noœci drugiego cz³owieka; ubo-
dzy s¹ uznani i docenieni w ich nie-
zmiernej godnoœci, poszanowani
w swoim w³asnym stylu i kultu-
rze, a zatem prawdziwie w³¹cze-
ni w spo³eczeñstwo” (Enc. Fra-
telli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, ka¿dy
etap ¿ycia jest czasem wiary, na-
dziei i mi³oœci. To wezwanie do
prze¿ywania Wielkiego Postu ja-
ko drogi nawrócenia, modlitwy
i dzielenia siê naszymi dobrami,
niech nam pomo¿e powróciæ na-
sz¹ osobist¹ i wspólnotow¹ pa-
miêci¹ do tej wiary, która pocho-
dzi od ¿ywego Chrystusa, do na-
dziei o¿ywionej tchnieniem Du-
cha Œwiêtego i do mi³oœci, której
niewyczerpanym Ÿród³em jest
mi³osierne serce Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawi-
ciela, trwaj¹ca wiernie u stóp krzy-
¿a i w sercu Koœcio³a, wspiera
nas swoj¹ troskliw¹ obecnoœci¹,
a b³ogos³awieñstwo Zmartwych-
wsta³ego niech towarzyszy nam
w naszej wêdrówce ku œwiat³u
Wielkiej Nocy.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
W intencji rekolekcjonisty wielkopostnego, ks. Krzysztofa

Kowala.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O nawrócenie dla trwaj¹cych w grzechu.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O pokój na œwiecie, szczególnie na wschodzie.

Intencje
¯ywego Ró¿añca – marzec

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

Módlmy siê, abyœmy my, chrzeœcijanie, w obliczu no-
wych wyzwañ bioetycznych wspierali zawsze ochronê ¿ycia
modlitw¹ i dzia³aniami spo³ecznymi.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O owocne prze¿ycie Wielkiego Postu i rekolekcji wielko-

postnych.
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D

POŒLUBIENI
zieñ 2 lutego – Ofiarowa-
nie Pañskie – to od 1997 r.

szczególne œwiêto osób kon-
sekrowanych, czyli tych, któ-
re swoje ¿ycie poœwiêci³y Bo-
gu i zwi¹za³y siê z Nim przez
œluby lub przyrzeczenia. W tym
roku czêœæ archidiecezjalnych
obchodów tego œwiêta mia³a
miejsce na Przemyskim Kar-
melu. Uroczystej Eucharystii
przewodniczy³ tu abp Józef
Michalik.

Spotkanie mia³o charakter ra-
dosnego dnia skupienia. By³ czas
na s³uchanie konferencji, indy-
widualn¹ modlitwê i Eucharystiê,
ale tak¿e na krótkie zawi¹zanie
miêdzyzakonnej wspólnoty przy
stole. Do karmelitañskiego koœ-
cio³a przyby³y siostry zakonne
z kilku zgromadzeñ pos³uguj¹-
cych w Przemyœlu i okolicy oraz
franciszkanie z Kalwarii Pac³aw-
skiej.

Konferencjê wyg³osi³ o. Krzy-
sztof Górski, przeor przemyskiej
wspólnoty karmelitów bosych.
Przypomnia³ powo³anym, ¿e ta-
jemnica ich wiêzi Bogiem jest jak
zaœlubiny. Zaproponowa³ refleksjê
nad trzema fragmentami Ewan-
gelii. Pierwszy to perykopa opi-
suj¹ca ofiarowanie Pañskie. Wy-
mowa tego wydarzenia jest zapro-

szeniem dla ka¿dego z nas, byœmy
jak Maryja i œw. Józef ofiarowali
siebie Bogu razem z Jezusem. Dru-
gi to rozmowa Chrystusa z sadu-
ceuszami, którzy stawiaj¹ Mu pod-
chwytliwe pytanie dotycz¹ce kwe-
stii ma³¿eñstwa i lewiratu w ¿yciu
wiecznym. Prawo lewiratu stano-
wi³o, ¿e starszy brat mia³ obowi¹-
zek poœlubiæ bezdzietn¹ wdowê
po zmar³ym bracie i wzbudziæ po-
tomstwo swemu bratu. O. Krzy-
sztof wskaza³, ¿e osoby konsek-

rowane s¹ tymi, które maj¹ byæ
duchowo p³odne. Ich mi³oœæ do
Chrystusa przynosi owoc, a jest
nim wiara, któr¹ budz¹ w innych
ludziach. W ten sposób pomna-
¿aj¹ liczbê chrzeœcijan – Bo¿ych
dzieci. Trzeci fragment rozwa¿a-
ny w konferencji to opis wesela
w Kanie Galilejskiej. Zosta³o przy
nim uczynione ciekawe spostrze-
¿enie, ¿e… brakuje tu wzmianki
o pannie m³odej. To „puste”
miejsce ma zaj¹æ chrzeœcijanin,
a szczególnie osoba powo³ana,
która swego Oblubieñca znajduje
w Chrystusie.

Po konferencji bracia i siostry
zakonne w chwili ciszy zbierali
jeszcze do serca zas³yszane s³owa.
Nastêpnie by³ czas na ma³y po-
czêstunek. Stó³ to nie tylko miej-
sce posilania cia³a, to – jak w ka¿-

dej rodzinie – szczególne miejsce
do spotkania, budowania wiêzi,
rozmowy… Dla zebranych by³o
to coœ zupe³nie naturalnego, wspól-
notowoœæ bowiem to bardzo charak-
terystyczna cecha dla ¿ycia kon-
sekrowanego.

Po ubogaceniu siê drugim cz³o-
wiekiem nadszed³ czas, by nasy-
caæ siê samym Bogiem. Najpierw
w ciszy przed Najœwiêtsz¹ Hosti¹.
Tu w najwiêkszym ubóstwie –
– w milczeniu, w bezruchu, bez
s³ów czy obrazów – wobec spoj-
rzenia Tego, którego mo¿na do-
strzec tylko wiar¹, dokonuje siê
odkrywanie prawdy, konfrontacja
ludzkiego „nic” z Bo¿ym „wszy-
stko”… Widok braci i sióstr wpa-
truj¹cych siê w Chrystusa Eucha-
rystycznego, przywodzi na myœl
s³owa Antoine de Saint-Exupé-
ryego, ¿e mi³oœæ polega na tym,
„by patrzeæ razem w tym samym
kierunku”. Niew¹tpliwie wiêc ado-
racja Najœwiêtszego Sakramentu
oprócz pog³êbienia wiêzi z Bogiem
owocuje tak¿e wzrostem mi³oœci
wzajemnej, tej, po której poznaje
siê prawdziwych uczniów Chry-
stusa.

Rozwa¿anie s³owa i czas mod-
litwy by³y przygotowaniem do
najwa¿niejszego momentu spotka-
nia – Mszy Œwiêtej. Dla osoby
powo³anej stanowi ona zreszt¹ cen-
trum ka¿dego dnia. Eucharystii
przewodniczy³ abp senior Józef
Michalik. Przypomnia³ on, ¿e jeœli
pragniemy ofiarowaæ siê Bogu, to
powinniœmy oddaæ Mu wszystko
i na zawsze. Wskaza³, ¿e najwiê-
kszym piêknem ¿ycia zakonnego
jest upodabnianie siê do Chry-
stusa, d¹¿enie do zjednoczenia
z Nim. Kiedy osoba zakonna spo-
tyka Chrystusa i odkrywa Jego
konkretn¹ mi³oœæ, wówczas wie,
¿e dla tej Mi³oœci musi porzuciæ
wszelk¹ inn¹ przyjaŸñ przeciwn¹
tej jedynej. Takie m.in. jest zna-
czenie œlubów zakonnych: czysto-
œci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Kaz-
nodzieja wyjaœni³ równie¿, co jest
istot¹ zjednoczenia z Umi³owa-
nym: „Zjednoczenie z Nim pole-
ga na tak ca³kowitej przemianie
naszej woli w wolê Bo¿¹, ¿eby we
wszystkim i w ka¿dym porusze-
niu wola duszy by³a wol¹ Bo¿¹.



Nr 3 (2022) Str. 7N A  K A R M E L

Nie mo¿na dojœæ do zjednoczenia
z Bogiem, jeœli wpierw siê nie
opró¿ni z po¿¹dania, z wszelkich
rzeczy, pragnieñ naturalnych i nad-
przyrodzonych”. Na koniec abp
Józef zauwa¿y³, ¿e wspó³czesny
œwiat „p³onie, umiera z g³odu, bo
pozbywa siê Pana Boga”. Tym
wa¿niejsza jest wiêc obecnoœæ osób
powo³anych, które swoj¹ modli-
tw¹ i s³u¿b¹ Go przynosz¹.

Zaproszeni tym s³owem ucze-
stnicy Eucharystii mogli wiêc tym
bardziej œwiadomie i z tym wiêk-
szym oddaniem wraz z Chrystu-
sem z³o¿yæ siebie w ofierze Ojcu
niebieskiemu, a nastêpnie po³¹-
czyæ ze swym Oblubieñcem w Ko-
munii Œwiêtej. Zapalone poœwiê-

cone œwiece trzymane tego dnia
w d³oniach same przypomina³y,
¿e po wspólnym nape³nianiu siê
Bo¿ym œwiat³em nadchodzi czas,
by zanieœæ je do tych, którzy jes-
zcze chodz¹ w duchowej ciem-
noœci.

Abyœmy wype³nili tê powierzo-
n¹ nam misjê, prosimy Czytel-
ników „Na Karmel” o modlitew-
ne westchnienie tak¿e za nas, za
wszystkie osoby konsekrowane.
Bo choæ naszym naturalnym obo-
wi¹zkiem jest modlitwa za œwiat,
to niemniej tej modlitwy tak¿e
my potrzebujemy.

s. Paulina Maria Januchta,
   franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej

fot. brat franciszkanin

lutego w ramach spotkania mi-
nistranckiego ch³opcy wraz

z o. Andrzejem i panem Micha³em,
ojcem jednego z ministrantów, udali
siê na lodowisko miejskie, by poæ-
wiczyæ jazdê na ³y¿wach. Okaza³o
siê, ¿e niektórzy ca³kiem nieŸle ju¿
sobie radz¹, gdy¿ chodz¹ regularnie
na lodowisko. Inni podjêli intensyw-
n¹ naukê. Nie brakowa³o upad-
ków, ale entuzjazmu i determina-
cji te¿ nie. By³o sporo dobrej za-
bawy i po¿ytecznie spêdzonego
czasu. 

NASI
MINISTRANCI

NA LODOWISKU

5
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i oddania, aby trwaæ w ciszy przed Bo-
giem, aby wraz z Nim i w Jego obliczu
zwalczaæ wszystkie nasze niedoskona-
³oœci, s³aboœci i roztargnienia.

Prawdziwe uwielbienie i adoracja
wydarzaj¹ siê w ciszy serca, która musi
byæ wspomagana cisz¹ zewnêtrzn¹. Ta
cisza wytwarza prawdziw¹ radoœæ,
która karmi. Bardzo odmienn¹ od
euforii, która, chocia¿ wywo³uje wybu-
chy uczuæ i p³aczu, nie powoduje efek-
tywnej zmiany naszego wnêtrza. Niech
w obliczu Pana wszelki jêzyk zamil-
knie w niebie, na ziemi i w piekle.

POKÓJ W INNYCH DZIEDZI-
NACH SWEGO ¯YCIA

Jezus powiedzia³: „Pokój zostawiam
wam” (J 14,27). Zewnêtrzny pokój, ja-
kiego mo¿emy doœwiadczyæ podczas
adoracji (cisza i spokój), ma o wiele
szerszy zasiêg. Prowadzi do wewnê-
trznego pokoju, który wywiera wp³yw
na wszystkie dziedziny naszego ¿ycia.

Nie oznacza to, ¿e wszystko w na-
szym ¿yciu jest doskona³e i pozba-
wione cierpienia, jednak pokój Chry-
stusa sprawia, ¿e wiemy, i¿ ¿yciowe za-
wieruchy nie s¹ w stanie nas pokonaæ.

ZACZYNASZ PATRZEÆ
POZA SIEBIE

Jezus powiedzia³ nam, abyœmy „siê
wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was
umi³owa³em” (J 13,34). Czynnoœæ spê-
dzania czasu na adoracji ³¹czy nas
z ca³ym œwiatem – przecie¿ spêdzamy
czas ze Stwórc¹ wszystkich rzeczy!

Wiêcej czasu poœwiêconego na
wychwalanie i adoracjê Boga oznacza,
¿e potrafisz spojrzeæ poza swoje w³a-
sne sprawy i dostrzec potrzeby innych
w twoim ¿yciu i w œwiecie, w którym
¿yjemy.

MO¯ESZ CZASAMI
DOŒWIADCZYÆ NUDY.
WYTRWAJ!

To normalne! Pora, aby dojrzeæ!
Bêd¹ momenty, kiedy adoracja wyda
siê wszystkim, tylko nie czymœ wspa-

Katechizm Koœcio³a katolickiego
definiuje Eucharystiê jako

„Ÿród³o i szczyt ¿ycia Koœcio³a”. Mo¿e
okazaæ siê trudnym zadaniem zna-
lezienie czasu na adoracjê Najœwiêt-
szego Sakramentu. Jednak, jeœli ci siê
to uda, jeœli podejmiesz siê regularnej
adoracji Jezusa w Eucharystii, mo¿e ci
siê przydarzyæ wiele radosnych
niespodzianek.

We wspó³czesnej kulturze idea po-
stêpu duchowego jest drastycznie nie-
doceniana; praca nad duchowoœci¹
czêsto jest uwa¿ana za marnotrawienie
czasu lub za zachowania typowe dla
naszych naiwnych przodków. W rze-
czywistoœci za wartoœciowy uwa¿any
jest jedynie postêp widoczny na
zewn¹trz i bardziej „dotykalny”.

Podstawow¹ ró¿nicê miêdzy po-
stêpami materialnym i duchowym
stanowi to, i¿ postêp materialny istnieje
poza tob¹. Jest Ÿród³em pewnych po-
zytywnych doznañ, jednak pozostaje
zawsze obci¹¿ony do pewnego sto-
pnia skaz¹ tymczasowoœci i niesta³oœci.
Z drugiej strony postêp duchowy
oznacza, ¿e to ty siê zmieniasz. Czas,
który „tracisz” na adoracji, mo¿e ciê
zaskoczyæ na dziesiêæ sposobów.

UMIEJÊTNOŒÆ
ZADZIWIENIA I PODZIWIANIA

Nic z równ¹ sugestywnoœci¹ nie
pomo¿e ci zrozumieæ prawdy tego, co
siê dzieje podczas adoracji, jak at-
mosfera cichej kaplicy lub koœcio³a,
zapach kadzid³a czy wspania³oœæ
monstrancji.

Znajdujemy siê rzeczywiœcie przed
Jezusem Chrystusem, Jego Cia³em,
Krwi¹, Dusz¹ i Boskoœci¹. Im bardziej
zanurzasz siê w tê ciszê w obliczu Gos-
podarza, tym bardziej rozumiesz, i¿ je-
dyn¹ odpowiedzi¹ jest adoracja i po-
dziw wobec wielkoœci naszego Boga.

Aby tak siê sta³o, podstawowym
warunkiem jest cisza. Bóg znajduje siê
w ciszy, jest zatopiony w kontempla-
cyjnej ciszy, w której my mo¿emy poz-
naæ siebie i Boga. Trzeba mieæ wiele
odwagi, wewnêtrznej determinacji

nia³ym. Rozpraszasz siê, twoje myœli
zaczynaj¹ gdzieœ wêdrowaæ, byæ mo¿e
s³yszysz, ¿e ktoœ obok p³acze.

Prawdopodobnie na pocz¹tku
adoracja by³a pe³na wspania³ych uczuæ,
ale potem… nie! Regularna adoracja
polega na uczynieniu jej twoim zwy-
czajem, staje siê ona czêœci¹ rutyny, co
mo¿e sprawiæ, ¿e traci na tym szcze-
gólnym blasku… tak, to prawda.

Ale to nie pozbawia samej adoracji
jej wartoœci ani prawdy. Nasza wiara to
coœ wiêcej ni¿ uczucia. Bóg nadal
pracuje w tobie. Takie jest piêkno
Wcielenia – Bóg sta³ siê cz³owiekiem,
wst¹pi³ we wszystkie nasze stresy,
strachy, problemy i, oczywiœcie, tak¿e
w nasz¹ nudê.

Pamiêtaj, ¿e pomimo i¿ w czasie
jednej godziny spêdzonej na adoracji
³apiesz siê co parê chwil na tym, ¿e
gdzieœ odbieg³eœ od Niego, ¿e twoje
myœli wêdruj¹ gdzieœ daleko, pomimo
tego wszystkiego w³aœnie ofiarowujesz
Bogu najlepszy z mo¿liwych pre-
zentów – swój czas i swoje towa-
rzystwo. I nie zapominaj, ¿e pomimo
tej uczuciowej fali, która zalewa
wspó³czesne ¿ycie wiar¹ w Koœcie-
le, wiara nie opiera siê na uczuciach, na
s³uchaniu Boga mówi¹cego nieustan-
nie do ciebie, na widzeniu œwiate³,
osób, anio³ów ze œwiat³a czy wreszcie
Najœwiêtszej Dziewicy (jeœli to rze-
czywiœcie s¹ oni).

Historia œwiêtych i Koœcio³a ukazuje
coœ zupe³nie odwrotnego. Bóg rze-
czywiœcie wielokrotnie milczy, prze-
mawia do nas raczej przez wydarzenia
dnia codziennego ni¿ przez nad-
przyrodzone znaki. I dlatego podczas
adoracji mo¿esz doœwiadczyæ przy-
jemnych odczuæ – co czêsto siê zda-
rza – ale mo¿esz tak¿e nie odczuwaæ
niczego.

I wszystko jest w porz¹dku – wy-
starczy trwaæ, porzuciæ pragnienie
niem¹drych doznañ i mieæ wiarê.
Katolicyzm nie jest religi¹, która ofe-
ruje emocjonalny dobrostan – bardzo
mi przykro, ale taka jest prawda. Spra-
wiedliwy ¿yje z wiary, nie potrze-
bujemy znaków, cudownoœci, wstrz¹-
sów, wizji i nadprzyrodzonych wyda-
rzeñ, aby kochaæ i adorowaæ Boga.

Wiara, która potrzebuje takich
podniet nie jest wiar¹. I nie wierz tym
wszystkim, którzy w swej pysze opar-
tej na ideach nie wywodz¹cych siê

OWOCE ADORACJI
ZACZNIJ ADOROWAÆ,

A ODKRYJESZ SENS ADORACJI
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z katolickiej wiary twierdz¹, ¿e coœ
widzieli czy s³yszeli. Czytaj wiêcej
¿ywotów œwiêtych i zrozum, i¿ dzia-
³anie Boga zawiera w sobie znaki,
pewne trajektorie, o których oni
zapominaj¹ lub zwyczajnie ich nie
znaj¹, gdy¿ nigdy nie przeczytali od
pocz¹tku do koñca biografii ¿adnego
ze œwiêtych.

A wiêc, czas na dojrzewanie w wie-
rze! Gdy¿ wszyscy, którzy opieraj¹ siê
na wra¿eniach, na odczuwaniu cie-
pe³ka w sercu, w pewnym momencie,
gdy ju¿ nic wiêcej nie czuj¹, opuszczaj¹
Piotrow¹ ³ódŸ i zaczynaj¹ szukaæ w
innych miejscach. Jak ktoœ uzale¿-
niony od mocnych doznañ. Jeœli twoja
dusza znajduje siê w takim stanie, su-
gerujê, abyœ prosi³ Boga o uzdrowie-
nie z tej zniewalaj¹cej przypad³oœci.

ODKRYWASZ, ¯E ADORACJA
JEST WDRUKOWANA
W NASZE SERCA

Im wiêcej czasu spêdzasz na ado-
racji odkrywaj¹c, ¿e Bóg jest Bogiem,
który kocha i chce spêdzaæ z tob¹ czas,
tym bardziej pragniesz Go adorowaæ i
byæ z Nim. Jeœli adoracja sta³a siê ju¿
czynnoœci¹ codzienn¹, mo¿esz czuæ siê
wrêcz podniecony perspektyw¹ po-
nownego wyjœcia na adoracjê!

Adoracja jest uzale¿niaj¹ca. Nie
tylko z powodu tego, co mo¿emy
zyskaæ dla nas samych, lecz dlatego, ¿e
zostaliœmy stworzeni do adoracji. Jak
mówimy podczas mszy œwiêtej, jest to
„godne i sprawiedliwe” – powinniœmy
dziêkowaæ Panu! Adoracja jest wdru-
kowana w nasze serca, a „nasze serca
s¹ niespokojne, dopóki nie spoczn¹
w Nim” (Dziêkujê, Œwiêty Augu-
stynie!)!

£ASKA WKRACZA
DO TWOJEGO ̄ YCIA

To niesamowite, jak krótki czas
regularnej adoracji czyni wielk¹ ró¿-
nicê dla ca³ej reszty twojego ¿ycia.
Mo¿esz nosiæ w sobie ten moment
bycia w Jego obecnoœci jeszcze d³u-
go po opuszczeniu koœcio³a czy ka-
plicy.

Jego ³aska ciê wspiera we wszy-
stkich chwilach ¿ycia, szczególnie
w momentach pokusy i próby. £at-
wiej odeprzeæ pokusê, gdy spêdzasz
wiêcej czasu na adoracji.

To nie ¿adna nadprzyrodzona
mistyka, to normalne prze¿ycia tego,
kto przebywa w relacji z Jezusem lub
siê o to stara. On jest Ojcem i nami
kieruje, gdy zgadzamy siê Go s³uchaæ.
Dlatego to nie oznacza widzenia cze-
goœ konkretnego. Nie jest literalnym
widzeniem Boga opowiadaj¹cego
kawa³y lub doœwiadczaniem jakiejœ
Jego wewnêtrznej mowy. A niektórzy
twierdz¹, ¿e tego doznaj¹.

Chodzi raczej o odnowion¹ uwa¿-
noœæ na ¿yciowe sprawy, na wyda-
rzenia i Bo¿e wezwania w naszym
sumieniu (a nie wewnêtrzne g³osy).
A wiêc, ludu mój, wiêcej pokory,
a mniej fascynacji nadprzyrodzonymi
zdarzeniami czy wizjami! Jak naucza
œwiêty Jan od Krzy¿a, który by³ praw-
dziwym mistykiem, dusza, która chce siê
zjednoczyæ z Bogiem nie powinna szukaæ
¿adnych, ale to ¿adnych nadprzyrodzonych
pociech czy wizji. To samo twierdzi
Œwiêta Teresa z Avila. Mówi ona, ¿e
jeœli dusza po¿¹da wielu nadprzyrodzo-
nych doœwiadczeñ, stanie siê ja³owa.

Dlatego te¿ pod¹¿ajmy za radami
œwiêtych, którzy drogê do Boga prze-
mierzali przed nami. Oni nie szczêdzili
wysi³ku, by nam zostawiæ pomocne
wskazówki; nie szukali oni szczegól-
nych wra¿eñ, a jedynie dostrzegali
Boga w zwyczajnych, codziennych
sprawach. Jaki¿ mo¿e byæ wiêkszy
cud? To najwy¿sza forma duchowoœci,
do której powinniœmy zmierzaæ!

ZAKOCHUJESZ SIÊ

Na starych obrazach przedstawiano
duszê jako kobietê, a Boga jako mê¿-
czyznê. Ich spotkanie na obrazach by³o
spotkaniem duszy ze Stwórc¹. Kiedy
spêdzasz wiêcej czasu z otwartym ser-
cem na adoracji i po prostu pozwalasz
Chrystusowi siê kochaæ, wówczas te¿
sam siê w Nim zakochujesz.

Ta mi³oœæ ciê okreœli i pozwoli ci byæ
sob¹. „Ja przyszed³em po to, aby [...]
mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci”
(J 10,10). Prawdziwa adoracja przemie-
nia wszystko z zewn¹trz i z wewn¹trz.
To powinno stanowiæ kryterium, gdy
badamy istotê naszej adoracji. Czy
to rzeczywiœcie jest adoracja? Czy
nas przemienia? Czy coœ zmienia?
Jak wodê w wino w cichoœci cieczy,
któr¹ przelano z jednej beczki do
drugiej?

POJMUJESZ, JAK WIELKIM
JESTEŒ SZCZÊŒCIARZEM

Jeœli to takie ³atwe, ¿e wystarczy
wsi¹œæ do samochodu i podjechaæ
do koœcio³a na adoracjê lub po pro-
stu przejœæ siê do najbli¿szej kapli-
cy, to znaczy, ¿e jesteœ szczêœciarzem 
i zaczynasz to rozumieæ. S¹ tacy, co
chcieliby spêdzaæ wiêcej czasu z Je-
zusem na adoracji. Jednak choruj¹ lub
wieloœæ obowi¹zków im na to nie
pozwala.

S¹ te¿ na œwiecie tacy ludzie, którzy
ponosz¹ rzeczywiste, ogromne ryzyko
dla Eucharystii. ̄ yj¹ bowiem w miej-
scach, gdzie przeœladuje siê ludzi
z powodu wyznawanej przez nich
wiary. Gdy pamiêtasz o tych, którzy
w sytuacji realnego zagro¿enia, godzi-
nami lub wrêcz ca³ymi dniami id¹ na
spotkanie z Jezusem, pojmujesz, jak
wielkim prezentem jest móc otwar-
cie siê modliæ. Nie mówi¹c ju¿ o dostê-
pie do kap³ana, który sprawuje sakra-
menty.

Niezale¿nie od tego, czy go lubisz,
czy nie, on jest kap³anem i winien byæ
kochany. Przecie¿ dziêki jego nama-
szczonym d³oniom mamy Najœwiêt-
sz¹ Eucharystiê.

ZACZYNASZ ROZUMIEÆ,
¯E BÓG MA POCZUCIE
HUMORU (I TO JAKIE!)

Im wiêcej czasu bêdziesz móg³
posiedzieæ przy Bogu i pozwolisz Mu
mówiæ do siebie (zamiast traciæ ca³y
swój czas na wype³nianiu ciszy roz-
mow¹ z Nim, g³oœn¹ muzyk¹, cele-
bracjami, gadulstwem czy ha³asem),
tym ³atwiej odkryjesz, ¿e Bóg ma
ogromne poczucie humoru. Bóg lubi
rzuciæ jakiœ ¿arcik czy dwa i bywa, ¿e
te chwile s¹ tak zabawne, i¿ chce ci siê
œmiaæ pe³nym g³osem.

Przypominaj¹c, ¿e nie chodzi
o jakieœ mistyczne prze¿ycia, k³adê
wielki nacisk na ten aspekt adoracji.
S¹ bowiem tacy, którzy szukaj¹ fajer-
werków w zwyczajnym ¿yciu mod-
litw¹. A wystarczy byæ uwa¿nym na to,
co robi Bóg – na znaki w codziennym
i zwyczajnym ¿yciu, które On nam
daje, aby tarzaæ siê ze œmiechu z po-
wodu Jego poczucia humoru, z jakim
nas prowadzi. Jest to oczywiste dla
kogoœ, kto ¿yje modlitw¹.
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ODRÊBNOŒÆ KRWI¥
WYWALCZONA

Gruziñska herbata nie jest przy-
padkowa. Tam po Irkucku i Kam-
czatce ks. Krzysztof przez trzy
lata by³ dyrektorem Caritas i tam
zostawi³ kawa³ek swojego serca.
Wtedy zak³ada³ tam rodzinne
domy dziecka. Teraz nadal im po-
maga, dziêki za³o¿onej z przyja-
ció³mi fundacji „Serce dla Kau-
kazu”. „Dla Kaukazu”, bo ich po-
moc zaczyna siê rozszerzaæ rów-
nie¿ na Armeniê i Abchazjê.

Gruzinów lubi i rozumie, uœmiecha
siê, gdy o nich opowiada. – To
mieszanka polsko-w³oska, ale i cz³o-
wiek Wschodu, i cz³owiek Kau-
kazu – t³umaczy ks. Krzysztof. –
A Kaukaz to sto narodów, ¿yj¹-
cych na terytorium wielkoœci Polski.
Ka¿dy z nich ma swoj¹ odrêb-
noœæ, któr¹ przez wieki wywalczy³
krwi¹. Dlatego ka¿dy Gruzin ma
przy sobie lub w samochodzie nó¿.
Jeœli ju¿ go wyci¹gnie, nie wyci¹ga
go na darmo. Jednoczeœnie jest
to naród bardzo rodzinny, w któ-
rym nie ma ¿adnego ZUS-u ani
ubezpieczeñ zdrowotnych: ludŸ-
mi starszymi i chorymi opiekuje
siê rodzina.

Choæ komunizm zrobi³ swoje,
chrzeœcijañstwo w Gruzji jest g³ê-
boko zakorzenione. Ka¿dy mê¿czyz-

na prze¿egna siê, przechodz¹c
ko³o koœcio³a. – Kiedy szed³em
ulic¹ w sutannie, ludzie nagle za-
czêli siê na mnie rzucaæ i ³apaæ
za rêce. Nie wiedzia³em pocz¹tko-
wo, o co im chodzi – œmieje siê
ks. Krzysztof. – Okaza³o siê, ¿e
oni tam ca³uj¹ rêkaw sutanny
ksiêdza, prosz¹c w ten sposób
o b³ogos³awieñstwo. Ale to te¿ by-
³a dla mnie okazja, ¿eby siê zatrzy-
maæ, ¿eby z ludŸmi pogadaæ.

 
NIE DO POMYŒLENIA

Ks. Krzysztof nie tylko do Irkucka
podró¿owa³ na rowerze: to jego
powszedni sposób poruszania siê
po Europie. Mo¿e to zakrawaæ
na ekstrawagancjê, ale ks. Krzy-
sztof dok³adnie wie, dlaczego to
robi. – Kiedy wykupiê sobie piel-
grzymkê, nigdy nie zobaczê te-
go, co zobaczê z perspektywy
roweru czy skutera. Najwa¿niej-
sze jest spotkanie z cz³owiekiem.
Kiedy przylatujê do nich samolo-
tem i w sutannie, albo przycho-
dzê jako dyrektor Caritas w garni-
turze i koloratce, inaczej ze mn¹
rozmawiaj¹, s¹ oficjalni. A kiedy
stajê miêdzy nimi w krótkich spo-
denkach, opalony i na rowerze,
jestem jednym z nich.

Jednym z nich – albo kimœ trochê
dziwnym. W Rosji ludziom nie mieœ-

ci³o siê w g³owie, ¿e batiuszka
mo¿e jeŸdziæ na rowerze. W Gru-
zji te¿ by³o to nie do pomyœlenia. –
Mê¿czyzna na koniu, to jest coœ!
– œmieje siê ks. Krzysztof. – Mê¿-
czyzna w mercedesie: jak najbar-
dziej! Ale nigdy nie za³o¿y krót-
kich spodni i nie wsi¹dzie na rower,
przecie¿ to dla niego hañba! Nie
ma tam kultury jazdy na rowerze czy
dbania o rower. Próbowa³em tego
uczyæ dzieciaki, ale te¿ nie bardzo
dzia³a³o. Na podwórku jeszcze tak,
ale gdzieœ dalej – nie. Zreszt¹ ¿eby
jeŸdziæ po Gruzji na rowerze, trze-
ba byæ odpornym psychicznie…

–To ten poziom ryzyka, co jeŸ-
dziæ samochodem po Rzymie? –
próbujê szukaæ punktów odnie-
sienia.

– Ciut wiêkszy, bo w Gruzji s¹
gorsze drogi – œmieje siê ks. Krzy-
sztof. – Poza tym we W³oszech,
kiedy ju¿ wejdzie siê na pasy, to
samochody siê zatrzymaj¹. W Gru-
zji nie ma o tym mowy. Cz³o-
wiek mo¿e tylko czekaæ albo pró-
bowaæ przeskoczyæ miêdzy pê-
dz¹cymi autami, trochê jak w grze
komputerowej. Ewentualnie szu-
kaæ podziemnego przejœcia albo
œwiate³ pó³tora kilometra dalej…
Zreszt¹ sygnalizacja œwietlna te¿
jest raczej sugesti¹: jest czerwone,
ale skoro nikogo nie ma, to mo¿-
na jechaæ, prawda? Potem w Pol-
sce trzeba siê na nowo przyzwy-
czajaæ, to czasem kosztuje – œmie-
je siê ks. Krzysztof.

 
POMAGANIE
Z NIESPODZIANK¥

Prowadzona przez ks. Krzysztofa
fundacja „Serce dla Kaukazu”
zajmuje siê pomoc¹ dla domów
dziecka, które w Gruzji borykaj¹
siê z du¿ymi k³opotami finansowy-
mi. Najwa¿niejszym projektem
Fundacji jest „PrzyjaŸñ na odle-
g³oœæ”. – Jeœli ktoœ „adoptuje” dzie-
cko w Afryce, to przesy³a tam pie-
ni¹dze i dostaje jakieœ informacje
czy zdjêcia – t³umaczy ks. Krzy-
sztof. – A my mówimy: nie! Nie
tylko o to chodzi! Ty jedŸ, poznaj
to dziecko! JedŸ, ¿eby pomalowaæ
mu pokój, pobaw siê z nim, a do-
piero potem mu pomagaj!”.

To dlatego ks. Krzysztof dwa
razy w roku organizuje wyjazdy

KS. KRZYSZTOF KOWAL,
PROBOSZCZ Z KRAÑCA ŒWIATA
Media rozpisywa³y siê o nim, kiedy na misje do Irkucka (7 tys. km st¹d)

pojecha³ rowerem. Pisa³y, gdy na Kamczatce chcia³ postawiæ dmuchany
koœció³. To ju¿ przesz³oœæ, teraz jest spokojniej. Ks. Krzysztof Kowal jest
proboszczem w Pile. Niespokojne pozosta³o jednak serce…

Jest ksiêdzem diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. Po dziesiêciu
latach pracy diecezjalnej poprosi³ o zgodê na wyjazd na misje. Po-
tem ju¿ szed³ tam, gdzie go posy³ano. Przez dwa lata pracowa³
w Irkucku, póŸniej przez dziesiêæ na Kamczatce. ¯eby siê wyspo-
wiadaæ, musia³ jechaæ 500 km. Nauczy³ siê uwa¿aæ na bia³e nie-
dŸwiedzie i zawsze tankowaæ do pe³na, bo tam, gdzie przez kilkaset
kilometrów nie spotyka siê cz³owieka, pusty bak oznacza œmieræ.
Ale potrafi równie¿ siê rozstawaæ. Irkuck i Kamczatka nale¿¹ ju¿
do przesz³oœci. TeraŸniejszoœæ to Pi³a – i Gruzja.

Energia go rozpiera. Pó³s³ówkami narzeka wprawdzie trochê na
serce i na krêgos³up, ale nie potrafi usiedzieæ w miejscu. Parzy gru-
ziñsk¹ herbatê, czêstuje ciastem marchewkowym i ma³osolnymi
ogórkami (jednoczeœnie!), pokazuje biuro parafialne, które wraz z pa-
rafianami w³asnymi rêkoma remontuje i obni¿a w nim sufit.
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charytatywne do Gruzji. Jedzie na
tydzieñ, zabieraj¹c ze sob¹ grupê
kilku osób, które czêsto nigdy wczeœ-
niej siê nie spotka³y. Zdarzaj¹ siê
mieszanki piorunuj¹ce, gdy dobior¹
siê dyrektorzy wiêziennictwa i nowo-
czesne bizneswoman. Wyje¿d¿aj¹
ksiê¿a i œwieccy, lekarze i urzêd-
nicy, starsi, m³odsi – i nigdy nie
wiadomo, kto pojedzie tym ra-
zem. Wa¿ne, ¿e chc¹ razem praco-
waæ. Do konkretnego domu jad¹,
¿eby zrobiæ to, co jest tam najpilniej-
sze. Czasem bêdzie to zwyk³e ma-
lowanie. Czasem naprawa instala-
cji elektrycznej albo wymiana ka-
nalizacji. A bywa, ¿e banalne k³a-
dzenie tapet koñczy siê general-
nym remontem-niespodziank¹. –
¯eby przykleiæ tapetê, trzeba by³o
zdj¹æ listwê przypod³ogow¹ –
wspomina ks. Krzysztof. – Ch³o-
paki j¹ zdjêli, wyjêli gwoŸdzie,
a tu ze œciany zaczyna tryskaæ fon-
tanna! Okaza³o siê, ¿e gwoŸdzie
wbite by³y w rurê. Trzeba wiêc
by³o odbiæ œcianê, znaleŸæ tê rurê,
wspawaæ now¹, ale inaczej siê nie da,
przecie¿ nie zostawimy ich w œrod-
ku rozgrzebanego remontu…

Taki wyjazd daje du¿o wiêcej
ni¿ krótkie odwiedziny przy her-
bacie. – Dzieci s¹ dzieæmi, ktoœ
z nimi zagra w pi³kê, ktoœ siê po-
bawi, razem jemy kolacjê, w pracy
czasem nam pomagaj¹, czasem
przeszkadzaj¹. Nawet bariera jêzy-
kowa przestaje istnieæ. A ci, którzy
do nich przyje¿d¿aj¹, na w³asne
oczy widz¹, jakie te dzieciaki maj¹
potrzeby – t³umaczy ks. Krzysztof.
– Wiedz¹, komu pomagaj¹ i ro-
zumiej¹, czego ten konkretny cz³o-
wiek naprawdê potrzebuje.

 
WYJŒÆ Z ZAKRYSTII

Nie mogê o to nie zapytaæ: po co
mu to? Dlaczego tak nosi go po
œwiecie, skoro praca na parafii sa-
ma z siebie jest wymagaj¹ca i poch-
³ania wiele energii?

– Ksi¹dz jest od tego, ¿eby spo-
wiada³ i sprawowa³ Eucharystiê.
Ale jeœli nie jest gotowy równie¿
i na to, ¿eby g³osiæ w trudniej-
szych warunkach, jeœli przyzwyczai³
siê do wygodnego „duszpasterstwa
kanapowego”, to parafia prêdzej
czy póŸniej umrze – odpowiada
ks. Krzysztof. – Jeœli sam siedzê na

kanapie i nie wymagam od siebie
niczego wiêcej, to jakie mam argu-
menty wobec tych, którzy po 45 mi-
nutach patrz¹ na zegarek, bo im
siê d³u¿y? Jak mam ich przeko-
naæ, ¿e Ewangelia ma coœ wspól-
nego równie¿ ze spêdzaniem wol-
nego czasu? To w³aœnie dlatego
mówiê im: „wyjedŸcie charytatyw-
nie!”. Nie oczekujê, ¿eby wyje¿-
d¿aj¹cy ze mn¹ ludzie byli wierz¹-

cy i po spowiedzi. Nawet ich nie
pytam, czy bêd¹ na Mszy, czy nie:
ja na Mszê idê. I potem dopiero
siê okazuje, ¿e ten cz³owiek, z któ-
rym ramiê w ramiê przez dwa dni
malowa³em œciany, który harowa³
przy tym jak dziki osio³, jest nie-
wierz¹cy. I on mnie pyta: – Dla-
czego ksi¹dz to robi? – Bo ty te¿
to robisz – odpowiadam. – Ja to
robiê altruistycznie. – A ja to robiê
dla Chrystusa. I ty robisz to samo,
co Jezus, bo On by³ dobry i przyj-
mowa³ dzieci. – Ale ja do koœcio³a
nie bêdê chodzi³! – Teraz nie, mo-
¿e kiedyœ do tego dojrzejesz.

Spotkanych podczas podró¿y po
œwiecie ludzi ks. Krzysztof s³ucha
i chce zrozumieæ. – G³oszenie
Ewangelii nie oznacza, ¿e wejdê
do obcego domu z Bibli¹ i powiem:
„Masz, czytaj!”. Najpierw trzeba
z ludŸmi po¿yæ, zobaczyæ co ro-
bi¹, jak myœl¹, popracowaæ z nimi.
Jeœli ten cz³owiek dojdzie kiedyœ
do spowiedzi, to chwa³a Panu. Ale
nie mogê mu od pocz¹tku propo-
nowaæ: „WeŸ siê wyspowiadaj,
grzeszniku, bo z ksiêdzem rozma-
wiasz!”. Wspóln¹ prac¹ i zwyczaj-
n¹ rozmow¹ dociera siê do tych,

do których nie dotrze siê ani
w duszpasterstwie, ani przez ka-
zanie, ani przez ¿adn¹ grupê
modlitewn¹. A oni potem czêsto
zawstydzaj¹: wiara i postawa czê-
sto nawet niewierz¹cego cz³owie-
ka, który serce ma lepsze ode
mnie, wierz¹cego ksiêdza.

 
KA¯DY KSI¥DZ
JEST MISYJNY

Ks. Krzysztof ma œwiadomoœæ, ¿e
ca³e jego powo³anie od samego
pocz¹tku by³o misyjne. Jako ma³y
ch³opak zachwyci³ siê kazaniem
ksiêdza werbisty, który wyje¿d¿a³
na misje do Brazylii. Na strzêpy
zaczyta³ ksi¹¿kê, w której nie by³o
nic poza informacjami, ilu misjona-
rzy jest w których krajach. Mimo
to œwiadomie zdecydowa³ siê na
zwyk³e seminarium diecezjalne. –
Powiedzia³em sobie: jeœli Koœció³
jest misyjny, to ka¿dy ksi¹dz jest
misyjny! I dziœ mogê iœæ do bis-
kupa, ¿eby powiedzieæ: „Ksiê-
¿e biskupie, ¿eby by³y powo³ania
w diecezji, trzeba wysy³aæ ksiê¿y
na misje!” – Ale my nie mamy ksiê-
¿y...! – s³yszê. – W³aœnie dlatego
trzeba wysy³aæ, ¿eby byli nowi!
To tak w³aœnie dzia³a: im bardziej
ciu³asz, tym mniej masz. To dotyczy
zarówno finansów, jak i powo³añ.
Dlatego cierpliwie czekam, kiedy
biskup og³osi, ¿e ka¿dy ksi¹dz
proboszcz mo¿e wyjechaæ na piêæ
lat na misje i nikt mu potem nie
bêdzie mówi³, ¿e mia³ fajny urlop
np. na Kamczatce.

Niezrealizowanym marzeniem
ks. Krzysztofa wci¹¿ pozostaj¹
Chiny i Tybet. O wyjazd do pracy
tam niezmiennie prosi od dziesiê-
ciu lat. Niedawno pojecha³ nawet
do Nepalu, ¿eby choæ przez gra-
nicê zajrzeæ do œwiata swoich ma-
rzeñ. I mówi, ¿e jeœli nie uda siê
wyjechaæ na misje, to pojedzie tam
na emeryturze, ¿eby ¿yæ bez tele-
wizora i bez wiadomoœci, i nig-
dzie siê nie spieszyæ. Zachwyca
go spokój i prostota takiego ¿y-
cia, w którym rytm pracy i odpo-
czynku nadal zale¿¹ od pogody.
Choæ trudno dziœ uwierzyæ, ¿e
potrafi³by kiedykolwiek siedzieæ
i nic nie robiæ, czekaj¹c, a¿ prze-
stanie padaæ deszcz.

Za: ,,Przewodnik Katolicki”
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXV)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

D

POD OPIEK¥ ŒW. JOZEFA

ziêki odnalezionej po latach
kronice jednej z ma³ych gru-

pek, które zosta³y utworzone
w dniu 4 lutego 1996 r. na spot-
kaniu grupy niedzielnej „Mi³osier-
dzie Bo¿e”, a funkcjonowa³y tylko
kilka miesiêcy, bo do wrzeœnia te-
go samego roku, mo¿emy przypo-

mnieæ kilka ciekawych faktów
z ¿ycia przemyskiego Karmelu.
Ma³e grupki, spotykaj¹c siê czê-
œciej w wybranym przez siebie
miejscu, mia³y u³atwiæ wzajemne
poznanie cz³onków bardzo licznej
grupy modlitewnej, a tak¿e wzaje-
mn¹, bratersk¹ pomoc. Oczywiœcie
na pierwszym miejscu by³a mod-
litwa, czytanie i rozwa¿anie wyzna-
czonych na ca³y tydzieñ fragmen-
tów Pisma Œwiêtego i dzielenie siê
owocami rozwa¿añ na spotkaniu.
Ka¿da grupka mia³a te¿ rozeznaæ,
co bêdzie jej przedmiotem mod-
litwy i dzia³ania. Raz w miesi¹cu
odbywa³y siê na Karmelu spotkania
formacyjne wszystkich  grupek.

Z kroniki wynika, ¿e ju¿ na
pierwszym spotkaniu 10.02. wstê-
pnie rozeznano, ¿e przedmiotem
dzia³ania grupki ma byæ RODZI-
NA. Grupka ta, sk³adaj¹ca siê
z kobiet w wieku ok. 40 lat i m³od-

szych, spotyka³a siê w sklepie jed-
nej z osób, na oko³o godzinê, prze-
wa¿nie po Mszy Œwiêtej wieczor-
nej. By³y te¿ d³u¿sze spotkania
w plenerze, np. 5.06. na Kopcu Ta-
tarskim, gdzie mia³a miejsce mo-
dlitwa, rozwa¿anie S³owa Bo¿ego
i dzielenie, a na zakoñczenie objê-
cie modlitw¹ ca³ego miasta i ro-
dzin. 22 czerwca 1996 r. grupka
uczestniczy³a w radosnym spotka-
niu ca³ej grupy modlitewnej z ro-
dzinami na Kopcu Tatarskim,
z udzia³em o. Jacka Palicy. By³o
ognisko, wspólna modlitwa, œpiew,
dzielenie siê s³owem wylosowa-
nym na kartkach, wspólny posi³ek
i modlitwa na zakoñczenie.

Grupka w³¹cza³a siê te¿ czynnie
w nabo¿eñstwa na Karmelu, np.
w pierwsz¹ sobotê marca prowa-
dzi³a ró¿aniec w intencji rodzin
przed Msz¹ Œwiêt¹. Rozwa¿ania
napisane przez jedn¹ z osób zo-
sta³y wklejone do kroniki. Ju¿ na
samym pocz¹tku ogromnym wyz-
waniem dla tej grupki by³o zorga-
nizowanie skutecznej pomocy me-
dycznej dla chorego dziecka jed-
nej z osób. Postanowiono te¿ wspie-
raæ modlitewnie i materialnie bied-
n¹ rodzinê z dwójk¹ chorych dzieci.
Szczególn¹ rolê w modlitwie za
rodziny odegra³o nabo¿eñstwo do
œw. Józefa. Korzystaj¹c ze starych

modlitewników grupka opracowa-
³a skrócony w³asny modlitewnik.
W œrody, po adoracji i Mszy Œwiê-
tej, grupka ta modli³a siê za rodzi-
ny przed o³tarzem œw. Józefa.

W kronice wspomniano równie¿
o uczestnictwie grupki w nowen-
nie do Bo¿ego Mi³osierdzia na Kar-
melu. W ostatnim dniu o godz. 15
mia³o miejsce wystawienie Najœwiêt-
szego Sakramentu, nowenna i ado-
racja do godz. 18, a po Mszy Œwiê-
tej dalsza adoracja do godz. 22.
W niedzielê 14.04.1996 r. o godz.
11.30 zosta³a odprawiona uroczysta
Msza Œwiêta, a potem trwa³a ado-
racja a¿ do dodatkowej Mszy Œwiê-
tej o godz. 15 z modlitw¹ za cho-
rych i namaszczeniem chorych.

Pod dat¹ 25.04.96 zapisano m.in.:
Ustalono pielgrzymkê do Sanktua-
rium Matki Bo¿ej Zbaraskiej w Pra³-
kowcach w niedzielê najbli¿sz¹ o godz.
8 rano po Mszy Œwiêtej. Organizuje
nasza grupka i zachêca do uczestni-
ctwa innych. Pielgrzymka ma charak-
ter pokutny w intencji: 1) naszych
rodzin, 2) uœwiêcenia kap³anów. W za-
miarze jest zrobienie plakatu informa-
cyjnego i wywieszenie go w przedsionku
koœcio³a. Plakat ten wykona³a córka
jednej uczestniczek grupki. Piel-
grzymka, w której uczestniczy³o
równie¿ kilka osób spoza grupki,
odby³a siê 28 kwietnia, oczywiœcie
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za wiedz¹ i b³ogos³awieñstwem
Ojców. W kronice zapisano: Piel-
grzymkê rozpoczê³yœmy Msz¹ Œwiêt¹
o godz. 7 u o.o. Karmelitów, nastêp-
nie odmówi³yœmy litaniê do MB Szka-
plerznej, polecaj¹c Jej siebie i nasze
intencje. Pod figur¹ œw. Józefa u ss. Kar-
melitanek rozpoczê³yœmy telegram do
œw. Józefa (w naszych modlitewnikach)
Pierwszy odcinek drogi przesz³yœmy
œpiewaj¹c ,,Godzinki ku czci Niepoka-
lanego Poczêcia NMP”. Nastêpnie towa-
rzyszy³ nam Ró¿aniec, modli³yœmy siê
w³¹czaj¹c intencje w³asne i zebrane
wczeœniej na kartkach. S³uchanie S³o-
wa Bo¿ego. ,,Koronka do Mi³osier-
dzia Bo¿ego” z w³¹czeniem intencji na
kartkach. Nawiedzenie Sanktuarium
Matki Bo¿ej Zbaraskiej – modlitwa
(godz. 13 powrót).

Kolejne takie pielgrzymki w in-
tencji rodzin odbywa³y siê a¿ do
jesieni 1996 r., w pierwsze soboty
miesi¹ca, zawsze po Mszy Œwiêtej
u ojców lub sióstr karmelitanek.

Modlitw¹ obejmowano równie¿ kap-
³anów, powo³ania, czy aktualne po-
trzeby np. pielgrzymkê do Kalwa-
rii Pac³awskiej, rekolekcje w Pola-
nie. Trasa do Pra³kowiec przebie-
ga³a na pocz¹tku ul. Tatarsk¹ albo
przez park z modlitw¹ przy Trzech
Krzy¿ach. Dziœ trasa ta pokrywa
siê czêœciowo z niebieskim Szla-
kiem P¹tniczym im. Jana Paw³a II

(odcinek od Zniesienia do Wêz³a
Szlaków Wapielnica), a dalej czer-
wonego Szlaku P¹tniczego im.
Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
do Sanktuarium Matki Bo¿ej Zba-
raskiej.

Ciekawym wydarzeniem zano-
towanym w kronice by³a pielgrzym-
ka trzech osób z grupki do £agiew-
nik, która odbywa³a siê pod szcze-
góln¹ opiek¹ œw. Józefa. Na pocz¹t-
ku by³a modlitwa w koœciele kar-
melitów bosych przy ul. Rakowi-
ckiej, gdzie znajduje siê s³yn¹cy
³askami obraz œw. Józefa, patrona
Krakowa. W £agiewnikach trafi³y-

œmy na Mszê Œw. celebrowan¹ przez
ksiêdza z Chicago, który wraz z gru-
p¹ Amerykanów (œredni wiek 70 l.)
odwiedzili Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia. Msza œw. by³a w j. ang.,
Komunia œw. pod dwiema postacia-
mi. Potem mia³a miejsce wêdrów-
ka po krakowskich koœcio³ach,
m.in. modlitwa w Katedrze wawel-
skiej, w Domku Matki Bo¿ej Lo-
retañskiej w koœciele kapucynów
i w kaplicy Matki Bo¿ej Piaskowej
u ojców karmelitów [trzewiczko-
wych]. […] Najd³u¿ej zatrzyma³yœmy
siê w koœciele przy klasztorze s.s. Ber-
nardynek, gdzie by³a ca³odzienna
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
i ³askami s³yn¹cy obraz œw. Józefa i
figurka Koletañskiego Dzieci¹tka Je-
zus. [...] Dzieñ 3.05.96 od godz. 3.22
do 23.00 by³ niezapomnianym dniem
skupienia.

Spotkania grupki zakoñczy³y siê
w œrodê 11 wrzeœnia 1996 r. mod-
litw¹ przed o³tarzem œw. Józefa,
a potem dzieleniem siê owocami
uczestnictwa w grupce, podziêko-
waniem za wzajemn¹ s³u¿bê i na
zakoñczenie wspóln¹ modlitw¹.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e po latach,
w 2008 r., jedna z uczestniczek tej
ma³ej grupki wspomnia³a œp. Ry-
szardowi Buksie (zmar³ 13.02. 2021),
szukaj¹cemu dla siebie odpowied-
niego miejsca w Koœciele, ¿e kie-
dyœ przy klasztorach karmelitañs-
kich istnia³y Bractwa œw. Józefa i ta
myœl trafi³a na dobry grunt…

fot.: zb. pryw. i arch. OCDS
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (XII)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

P  ozdrawiamy ciê, Krzy¿u Œwiêty,
nasza jedyna nadziejo! – tak ka¿e

nam wo³aæ Koœció³ w okresie Mêki
Pañskiej, poœwiêconym rozpamiêtywa-
niu gorzkich cierpieñ naszego Pana
Jezusa Chrystusa. [...] Krzy¿ jest dro-
g¹, która z ziemi prowadzi do nieba.
Kto obejmuje go z wiar¹, mi³oœci¹
i nadziej¹, ten zostanie uniesiony wzwy¿,
a¿ na ³ono Trójcy Przenajœwiêtszej. [...]
Œwiat stoi w ogniu. Czy chcesz zagasiæ
p³omienie? Patrz na Krzy¿: z otwartego
Serca p³ynie krew Zbawiciela, krew
zdolna ugasiæ nawet p³omienie piek³a.
(z pism duchowych œw. Teresy Benedy-
kty od Krzy¿a, LG OCD).

Marzec jest miesi¹cem Wiel-
kiego Postu, dlatego ten artyku³
chcemy poœwiêciæ tematowi krzy-
¿a. My, chrzeœcijanie, wiemy czym
dla nas jest Krzy¿ Chrystusa, na-
szego Zbawiciela, który przez œmieræ
pokona³ tego, który dzier¿y³ w³adzê
nad œmierci¹, to jest diab³a, aby uwol-
niæ tych wszystkich, którzy ca³e ¿ycie
przez bojaŸñ œmierci podlegli byli
niewoli (por. Hbr 2,14–15).

Ojcowie Biali, pierwsi misjonarze
Burundi, na pocz¹tku swojej obe-
cnoœci wznieœli w 1897 r. krzy¿
w Misugi i umieœcili drugi krzy¿
w Muyaga, zak³adaj¹c rok póŸniej
pierwsz¹ misjê. W 1971 r. przybyli
z Polski do Burundi misjonarze kar-
melici bosi, by g³osiæ Chrystusa  ukrzy-
¿owanego i prawdê Ewangelii.

Od samego pocz¹tku w Mpin-
ga nasi misjonarze bazowali na
istniej¹cym zwyczaju, ¿e chrzeœcija-
nie wspólnie odmawiaj¹ ró¿aniec
i œpiewaj¹ pieœni religijne przed
drewnianymi krzy¿ami, przywi¹za-
nymi tylko do drzew. Wzmocnili
ten piêkny zwyczaj, wyznaczaj¹c miej-
sca modlitwy du¿ymi krzy¿ami
wbitymi w ziemiê, przy których
odmawiano ró¿aniec.

W naszej karmelitañskiej misji
krzy¿ – znak chrzeœcijañstwa – po-
jawi³ siê w Musongati, parafii, któ-
ra zosta³a ufundowana w 1974 r.,
a w 1978 zosta³ wybudowany no-
wy koœció³. W tym czasie brat Mar-
celi Œlusarczyk zespawa³ z metalu
wielki, 11 metrowy krzy¿, który
umieszczono na pobliskim wzgó-
rzu Gitaramuka. Krzy¿ poœwiêci³

biskup Joachim Ruhuna z Ruyigi
w towarzystwie biskupa Alojzego
Bigirumwami, emerytowanego bis-
kupa Nyundo.

Krzy¿ ten by³ widoczny z du¿ej
odleg³oœci. W³adze Burundi nie
by³y wówczas przyjaŸnie ustosun-
kowane do Koœcio³a Katolickiego,
wyrzucano misjonarzy. Wójt gminy
za¿¹da³, aby usuniêto ten krzy¿,
gdy¿ wtedy chrzeœcijan nie by³o
jeszcze du¿o i krzy¿ dra¿ni³ w³a-
dze. Ostatecznie krzy¿ zosta³ usu-
niêty przez w³adze gminy, prze-
niesiono go do ogrodu sióstr kar-
melitanek Dzieci¹tka Jezus, po
d³u¿szym czasie zosta³ zainstalo-
wany przed naszym biurem para-
fialnym, a dzisiaj stoi na placu
koœcielnym.

Oprócz tego wielkiego Krzy¿a,
który dziœ znajduje siê obok koœcio³a,
jest wiele miejsc, gdzie chrzeœcijanie
postawili swoje krzy¿e. S¹ to miejsca
w których spotykaj¹ siê na modlitwê.
W ostatnim czasie ka¿da wioska
buduje dla siebie kapliczkê. W pa-
rafii Musongati jest takich wiosek
oko³o 130. Tam robi¹ zebrania i wspól-
nie siê modl¹. Nie s¹ to jakieœ wielkie
budowle, ale wystarczaj¹ce, aby schro-
niæ siê przed deszczem. W dodatku
widzieliœmy, ¿e te kapliczki o¿ywi³y
grupy chrzeœcijañskie do wspólnej
modlitwy.

Od roku 1984 przez wszystkie
kontynenty trwa peregrynacja drew-
nianego krzy¿a, nazywanego dziœ
„Krzy¿em Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y”. Krzy¿ zosta³ wykonany
z okazji rozpoczêcia Roku Œwiêtego

Wznoszenie krzy¿a z pocz¹tków ewangelizacji Burundi   –   fot. arch. Biuro Misyjne
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Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983
– 22.04.1984). Po zakoñczeniu
obchodów, 22 kwietnia 1984 r., ten
krzy¿ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II po-
wierzy³ m³odzie¿y, mówi¹c:  Droga
m³odzie¿y, na zakoñczenie Roku Œwiê-
tego powierzam wam znak tego Roku
Jubileuszowego: Krzy¿ Chrystusa! Nieœ-
cie go na ca³y œwiat jako znak mi³oœci
Pana Jezusa do ludzkoœci i g³oœcie wszy-
stkim, ¿e tylko w Chrystusie umar³ym i zmar-
twychwsta³ym jest zbawienie i odku-
pienie.

Biskup naszej diecezji po spot-
kaniu z ksiê¿mi postanowi³ poœwiê-
ciæ krzy¿, który móg³by peregry-

nowaæ po naszej diecezji, zanim
jeszcze Krzy¿ Œwiatowych Dni
M³odzie¿y dotrze do Burundi, na
co trzeba bardzo d³ugo czekaæ.
Krzy¿ przygotowano i zosta³ on

poœwiêcony przez biskupa w cen-
trali Nyakiruri, w parafii Gakome.
Nastêpn¹ parafi¹, do której dotar³
ten krzy¿, by³a Musongati. By³ to
marzec, a wiêc pora deszczowa
roku 2011. Do tego wydarzenia
przygotowaliœmy siê w sposób
szczególny. Wybraliœmy 72 m³o-

dych ludzi, którzy mieli towarzy-
szyæ krzy¿owi. Ich zadaniem by³o
zadbaæ o ca³y program na czas prze-
bywania krzy¿a w naszej parafii.

Dla nich zrobiliœmy chusty bia³o-
-¿ó³te. Krzy¿ ten pozosta³ w naszej
parafii przez 6 tygodni. W ka¿dej
centrali by³ jeden tydzieñ. Od chwi-
li przyjêcia tego krzy¿a widzie-

liœmy wielki entuzjazm wœród lu-
dzi, którzy zrozumieli, ¿e jest to
okazja, by odnowiæ swoje chrzeœci-
jañskie zaanga¿owanie.

Ka¿dego dnia by³y rekolekcje.
Wszystko zaczyna³o siê od Mszy
Œwiêtej, nauki i ró¿añca. Nastêp-
nie zabieraliœmy krzy¿ na drogê

krzy¿ow¹, której poszczególne sta-
cje by³y w „urugo” czyli w domach,
a raczej przed domami chrzeœcijan,
którzy o to prosili. Wybieraliœmy
tych chrzeœcijan, którzy obiecywa-
li nam zrezygnowanie z pogañ-
skich amuletów i powrót do Boga.
Przy tej okazji – jako znak swoje-
go nawrócenia – oddawali te amu-
lety, które otrzymali od czarow-
ników. Tymi amuletami by³y prze-
ró¿ne rzeczy, które otrzymali od
czarowników. Najwa¿niejsze, ¿e
by³y one nosicielami mocy. Taka

Krzy¿ na placu koœcielnym w Musongati

Droga krzy¿owa prowadzi³a przez wzgórza Burundi

 Stacja stacji drogi krzy¿owej przed jednym z domów

O. Eliasz Tryba³a
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droga krzy¿owa po wiosce trwa³a
do trzech godzin. Przez ca³y czas
ludzie œpiewali, modlili siê i tañ-
czyli. Po powrocie do centrali nastê-
powa³a modlitwa uwielbienia Boga,
a potem Koronka do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia i jeszcze jedna nauka re-
kolekcyjna. PóŸniej by³a jeszcze
spowiedŸ. W tym czasie ci, którzy
strzegli krzy¿a (abarinzi b‘umusa-
raba) organizowali spalenie tego
wszystkiego, co przynieœli, amu-
lety itp. Czêsto dopiero póŸnym
wieczorem kap³an wraca³ do do-
mu. I tak by³o ka¿dego dnia.

Abarinzi b‘umusaraba – strzeg¹cy
krzy¿a – pozostawali przy krzy¿u
w koœciele przez ca³¹ noc, modl¹c
siê i œpiewaj¹c. Ka¿da centrala orga-
nizowa³a dla nich posi³ki. W ten
sposób parafia zorganizowa³a reko-
lekcje wielkopostne, które skoñ-
czy³y siê d³ugo po Œwiêtach. Te
dni wielu chrzeœcijanom pokaza³y,
¿e Chrystus ma wiêksz¹ moc ni¿
wszelkie praktyki pogañskie. Na-
wet wielu czarowników, którzy
wczeœniej byli ochrzczeni, porzuci-
³o pogañskie praktyki.

Wspomina³em ju¿ kilka razy,
¿e dla ludzi w Burundi bardzo
namacalny jest strach przed ducha-
mi. Aby ustrzec siê przed z³ow-
rogim dzia³aniem duchów, ludzie
szli do czarownika po amulety.
By³y to ró¿norakie rzeczy, które

mia³y ich chroniæ. Niektóre trzeba
by³o zakopaæ do ziemi przy wej-
œciu do domu. Inne mia³y byæ pow-
suwane miêdzy szczeliny w œcia-
nach domu. Inne jeszcze do ³o¿a
ma³¿eñskiego. Wierzono bowiem
w moc tych przedmiotów „ofiaro-
wanych” przez czarownika. W tym
czasie prawie do ka¿dego domu
proszono ksiêdza, aby przyszed³
i poœwiêci³ dom, aby uwolni³ go
od mocy magii. Z domów wyrzu-
cano wtedy wszystkie te przedmio-
ty. Prosi³em tych ludzi, aby swoje
zaufanie ukierunkowali na Boga,
w którego imiê s¹ ochrzczeni.  T³u-
maczy³em im, ¿e ka¿dy dom  po-
winien byæ oznaczony symbolami
wiary, takimi jak krzy¿, œwiête
obrazy itp. W Wielki Pi¹tek ojco-

wie rodzin zabierali te krzy¿e na
nabo¿eñstwo, aby w ten sposób od-
nowiæ b³ogos³awieñstwo. Zwyczaj
proszenia kap³ana do domu, aby
siê pomodli³ i pob³ogos³awi³ stawa³
siê coraz czêstszy. Kiedy szliœmy do
chorych trudno by³o odmawiaæ
ludziom po drodze tego b³ogos³a-
wieñstwa. By³o to mêcz¹ce, ale dla
nich bardzo wa¿ne. Bardzo rozpow-
szechni³ siê w tym czasie zwyczaj
przychodzenia do parafii po wodê
œwiêcon¹. Mieli jej u¿ywaæ w cza-
sie modlitwy, kropi¹c pomiesz-
czenia swojego domu. Wydaje mi
siê, ¿e ten czas ³aski by³ szczegól-

nym darem Chrystusa dla naszej
parafii. Bardzo wielu ludzi pow-
róci³o do Boga i do pierwotnej gor-
liwoœci. Po obejœciu wszystkich
parafii naszej diecezji, krzy¿ ten
zosta³ uroczyœcie z³o¿ony w san-
ktuarium MB Szkaplerznej w Nya-
kazu, w parafii Kiguhu. Dodam
tylko, ¿e trzy lata póŸniej do na-
szej diecezji wróci³ krzy¿, nie ten
diecezjalny, ale krzy¿ „krajowy”
koœcio³a w Burundi. On równie¿
wywo³a³ podobny entuzjazm.

Wielu czarowników w tym cza-
sie opuszcza³o nasz¹ parafiê bio-
r¹c swoje magiczne przedmioty
z obawy, ¿e mog¹ one utraciæ swoj¹
„moc”.

Jednym z takich czarowników,
którzy powrócili wtedy do Boga,

Palenie amuletów

Amulety oddane podczas drogi krzy¿owej
przez nawróconych chrzeœcijan
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by³ Filip. Odda³ nam wszystkie
swoje magiczne przedmioty, na-
tomiast do nas, do parafii, przyniós³
ten najwa¿niejszy, jak to okreœli³ –
by³ to dzwoneczek. D³ugo z nim
rozmawia³em. Uwa¿a³, ¿e ten dzwo-
nek jest podstawowym narzê-
dziem przywo³ywania duchów.
Po d³u¿szym czasie us³ysza³em, ¿e
jednak Filip powróci³ do swoich
praktyk. Kiedy go odwiedzi³em
oœwiadczy³, ¿e to jest coœ mocniej-
szego od niego. Zarzuca³em mu,
¿e robi to tylko w celach finan-
sowych. Zaprzeczy³. Uwa¿a³, ¿e
te wszystkie rzeczy, które czyni³
dot¹d mia³y tak wielki wp³yw na
jego ¿ycie, ¿e nie jest w stanie siê
od nich uwolniæ. W tej sytuacji
potrzebny by³ egzorcysta, który
móg³by go uwolniæ od mocy z³e-
go ducha. W Burundi jednak tru-
dno by³o przekonaæ biskupa do
tego, aby nam na egzorcyzmy poz-
wala³. Po g³êbszym zastanowieniu
siê nad tym tematem musimy przy-
j¹æ, ¿e w Koœciele s¹ ró¿ne sposo-
by walki ze z³em. Dla mnie pierw-
szym takim aktem jest pobo¿nie
uczyniony znak krzy¿a œwiêtego.
Pobo¿ne prze¿egnanie siê wod¹
œwiêcon¹, pobo¿ne odmówienie
modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaœ,
modlitwê Papie¿a Leona XIII do
œw. Micha³a Archanio³a, pobo¿ne
noszenie krzy¿yka lub medalika.
Wszystkie te akty, które odnawia-
j¹ w nas relacjê z Bogiem, s¹
w jakiœ sposób egzorcyzmami, ale
dla nas s³owo to znaczy coœ wiê-
cej, jest to czynnoœæ zwi¹zana ze
œwiêceniami biskupimi. Tylko
biskup bowiem mo¿e udzieliæ ta-
kiej w³adzy kap³anowi, który bê-
dzie dokonywa³ tego aktu w imie-
niu samego biskupa.

¯onie Filipa bardzo zale¿a³o na
¿yciu chrzeœcijañskim ca³ej rodzi-
ny. Czu³a siê za¿enowana przy-
chodz¹c do koœcio³a. Wiedzia³a, ¿e
jej dzieci nie mog¹ byæ ochrzczo-
ne z powodu praktyk mê¿a. Inny
natomiast przypadek by³ w Gahun-
ga. Tam ¿ona odesz³a od swojego
mê¿a czarownika. Ochrzci³a swoje
dzieci. Po pewnym czasie jej syn
zg³osi³ siê do ma³ego seminarium.
Normalnie nie powinniœmy go przyj-
mowaæ. Poniewa¿ by³ gorliwym
ministrantem w koñcu zgodziliœmy

  Mo¿e przyci¹æ?
Krzy¿ z³o¿ony w sanktuarium w

Nyakazu

siê na jego proœbê. Dziœ jest ju¿
kap³anem.

Pisz¹c na temat czarowników
trzeba przyznaæ, ¿e maj¹ jak¹œ
moc w dziedzinach „tego œwiata”.
Tutaj nale¿a³oby wyjaœniæ jaka jest
geneza wierzeñ tych ludzi. Tra-
dycja mówi, ¿e syn króla – Lyan-

gomwe, wybra³ siê ze swymi to-
warzyszami na polowanie na ba-
wo³y. W czasie polowania zosta³
przebity rogiem bawo³a. Przed
œmierci¹ obieca³ swoim towarzy-
szom wstawiennictwo u Boga. Wa-
runkiem mia³o byæ oddawanie
(sk³adanie) mu kultu. W zamian
za to obiecywa³ swoim wyznaw-
com pomoc w sprawach co do ma-
jêtnoœci, zdrowia i posiadania dzie-
ci. Jego moc, któr¹ dziœ przekazuje
czarownikom, ogranicza³a siê tylko
do spraw ziemskich. Wszyscy wiêc,
którzy id¹ do czarownika, id¹
w wy¿ej wymienionych „ziem-
skich” sprawach. Wiara chrzeœci-
jañska wskazuje natomiast na rze-
czy ostateczne. Do Chrystusa idzie-
my nie po rzeczy doczesne, ale
po to by osi¹gn¹æ zbawienie.

W Gahunga pewnego dnia od-
powiedzialny za grupê charyzmaty-
czn¹ poinformowa³ nas, ¿e jego
trzynastoletnia, adoptowana córka
zaginê³a. By³a ona w katechume-
nacie na II roku, czyli jeszcze nie
ochrzczona. Dopiero po d³ugim

czasie dziewczynka powróci³a do
domu i wtedy opowiedzia³a nam
rzeczy, w które trudno uwierzyæ.
Otó¿ jej ciotka, która by³a ad-
wentystk¹, zabra³a j¹ do Ugandy
i tam ofiarowa³a j¹ jakimœ ludziom.
Dziewczynka mówi³a rzeczy bar-
dzo dziwne na temat tych ludzi.

Podejrzewam, ¿e mo¿na by³o by
ich nazwaæ grup¹ satanistyczn¹.
Zgromadzili oni grupê dzieci, nad
którymi odprawiano ró¿ne ceremo-
nie pogañskie. Wraz ze swoj¹ to-
warzyszk¹ z s¹siedniej parafii Kam-
panga, która równie¿ by³a w kate-
chumenacie, wspólnie siê modli³y,
odmawiaj¹c ró¿aniec. W ten spo-
sób uniknê³y z³ych skutków tych
ceremonii. Po d³ugim czasie uda³o
siê im uciec i wróciæ do domu.
Wtedy te¿ jej ciotka, która po za-
giniêciu dziewczynki w sposób
dziwny wesz³a w posiadanie sa-
mochodu, gdzieœ wyjecha³a.

Benedykt  XVI powiedzia³: ,,Do
ilu¿ nawróceñ dosz³o w ci¹gu wie-
ków w³aœnie dziêki wymownemu
orêdziu mi³oœci, jakie otrzymuje
ten, kto kieruje wzrok na Jezusa
ukrzy¿owanego!” Nawrócenia,
których by³em œwiadkiem s¹ tego
dowodem.

cdn

fot. o. Sylwester Potoczny

Krzy¿ z³o¿ony w sanktuarium w Nyakazu
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(34)

NABO¯EÑSTWO
RÓ¯AÑCOWE

Wœród nabo¿eñstw maryjnych szczególne znaczenie
ma ró¿aniec œwiêty. Ta czcigodna wielowiekowa

modlitwa zosta³a ubogacona przez œw. Jana Paw³a II
nowymi tajemnicami œwiat³a. Ró¿aniec odmawiany jest
zarówno prywatnie, jako modlitwa osobista, jak i wspól-
notowo, jako modlitwa rodzin, wspólnot zakonnych
i parafialnych czy organizacji katolickich.

Trudno jest ustaliæ datê
historycznych pocz¹tków
tej modlitwy. Autorzy twier-
dz¹, ¿e szeroko rozpow-
szechniona w naszych cza-
sach jej forma ukszta³-
towa³a siê w drugiej po-
³owie XV wieku, na pod-
stawie ro¿nych form wczeœ-
niejszych. Za w³aœciwego
twórcê ró¿añca uchodzi³
przez d³ugie wieki œw. Do-
minik (zm. 1221). Dlatego
te¿ po dziœ dzieñ jego du-
chowi synowie, dominika-
nie, zwi¹zani s¹ nieroz-
dzielnie z szerzeniem tego na-
bo¿eñstwa, w którego roz-
wój wpisali siê tak¿e jezuici.

Charakterystyczn¹ ce-
ch¹ modlitwy ró¿añcowej
jest kolejne powtarzanie
modlitwy „Zdrowaœ Ma-
ryjo” przy równoczesnym
przesuwaniu paciorków
ró¿añca. To powtarzanie
wywo³uje – jak jedno-
stajne przybijanie fal – ja-
k¹œ przestrzeñ wewnêtrz-
nej ciszy, w której modl¹-
cym siê staj¹ przed oczyma
tajemnice Wcielenia, dzia-
³alnoœci publicznej (dziêki tajemnicom œwiat³a), mêki
i chwa³y Pana Chrystusa i uwielbienia Jego Matki.

Œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej powsta³o w czasie
zagro¿enia Europy przez Turków. Zosta³o ono wpro-
wadzone w 1572 roku przez papie¿a Piusa V, domi-
nikanina, jako wotum za zwyciêstwo nad Turkami
w bitwie pod Lepanto i póŸniej rozpowszechni³o siê
w ca³ym Koœciele. W 1885 roku papie¿ Leon XIII
poleci³ odmawiaæ ró¿aniec przez ca³y paŸdziernik
i wprowadzi³ do „Litanii loretañskiej” wezwanie
„Królowo ró¿añca œwiêtego – módl siê za nami”.

Modlitwa ró¿añcowa zajmowa³a poczytne miejsce
w przyk³adzie ¿ycia i w nauczaniu œw. Jana Paw³a II. Jak-
kolwiek œwiêty Papie¿ mówi³ o tej modlitwie wiele razy,
ca³okszta³t i równoczeœnie syntezê swojej nauki o niej,
zawar³ w liœcie apostolskim Rosarium Virginis Mariae
z 2002 roku. Stwierdzi³ w nim, ¿e ró¿aniec jest modli-
tw¹ odmawian¹ pod natchnieniem Ducha Œwiêtego
i umi³owan¹ przez licznych œwiêtych (RVM 8); przypo-
mnia³, ¿e jakkolwiek modlitwa ró¿añcowa ma cha-
rakter maryjny, jest ona modlitw¹ na wskroœ chrys-

tologiczn¹ (RVM 10), tym
bardziej po ubogaceniu jej
wspomnianymi chrystocen-
trycznymi tajemnicami œwia-
t³a. Jest nadto modlitw¹
typowo medytacyjn¹ i wy-
raŸnie kontemplacyjn¹, jak-
kolwiek pozostaje modlit-
w¹ wokaln¹. W myœl zachê-
ty z „Novo Millennio Ine-
unte” do kontemplowania
oblicza Jezusa Chrystusa
(nr 16), Ojciec Œwiêty ukaza³,
jak ró¿aniec prowadzi do
upodabniania siê do Zbawi-
ciela i do stanu obcowania
z Nim w sposób przyja-
cielski, w³aœnie poprzez
kontemplowanie w rozwa-
¿anych tajemnicach – razem
z Maryj¹ – Chrystusowe-
go oblicza (RVM 10–15). Co
wiêcej, owo nieustanne kon-
templowanie oblicza Pañ-
skiego, wprowadza odma-
wiaj¹cego ró¿aniec w ¿ycie
Chrystusa i pozwala mu
jakby oddychaæ Jego uczu-
ciami, czyli naœladowaæ
przyk³ad Jego ¿ycia poko-
rnego, ubogiego, ukryte-
go, cierpliwego i doskona-
³ego (RVM 15).

Wed³ug œw. Jana Paw³a II modlitwa ró¿añcowa
pulsuje niejako ¿yciem ludzkim i mo¿e byæ dla ka¿-
dego s³odkim ³añcuchem ³¹cz¹cym z Bogiem. Winna
byæ modlitw¹ rodzin i za rodziny, modlitw¹ odmawian¹
wraz z dzieæmi, aby tworzyæ w ludzkich domach
poniek¹d klimat domu nazaretañskiego (RVM 39–43).

Istniej¹ ró¿norodne zrzeszenia praktykuj¹ce i sze-
rz¹ce nabo¿eñstwo ró¿añcowe, jak bractwa, kó³ka
¿ywego ró¿añca, a nadto w Polsce powsta³y w 1997
roku podwórkowe kó³ka ró¿añcowe dzieci.
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M A R Z E C  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 kwietniowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

Wszystkim Solenizantom,
którzy bêd¹ obchodzili w miesi¹cu marcu

urodziny, imieniny i rocznice
a szczególnie

arcybiskupowi, seniorowi, Józefowi Michal ikowiJózefowi Michal ikowiJózefowi Michal ikowiJózefowi Michal ikowiJózefowi Michal ikowi
Karmel przemyski, Parafianie, Sympatycy

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

Œr.

Cz.

Pt.

So.
Nd.
Wt.

Cz.

So.

Nd.

Wt.

Œr.

So.

Nd.

Œr.

Pt.

Nd.

2.

3.

4.

5.
6.
8.

10.

12.

13.

15.

16.

19.

20.

23.

25.

27.

ŒRODA POPIEL-
COWA.
7. Wielka Nowenna do
œw. Józefa (7. tydzieñ)
W r. 2011 † nasz wspó³brat
O. Atanazy od Ducha Œwiê-
tego (Chmiest).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œw. Kazimierza, królewi-
cza (œwiêto).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
1. Niedziela WIELKIE-
GO POSTU.
8. Wielka Nowenna do
œw. Józefa (8. tydzieñ)
Zaczyna siê dziewiêcio-
dniowa Nowenna do œw.
Józefa.
Rocznica kanonizacji (1622)
œw. MN Teresy od Jezusa.
2. Niedziela WIELKIE-
GO POSTU.
Dzieñ modlitwy, postu
i solidarnoœci z misjona-
rzami.
Rocznica wyboru Papie¿a
Franciszka (2013).
W r. 1948 † nasz wspó³brat
O. Jan Kanty od œw. NM
Teresy (Osierda).
9. Wielka Nowenna do
œw. Józefa (9. tydzieñ)
Œw. Józefa, Oblubieñca
Najœw. Maryi Panny
(uroczystoœæ).
3. Niedziela WIELKIE-
GO POSTU.
W r. 2003 † nasz wspó³brat
Br. Kryspin od œw. Jana
Ewangelisty (Kalicki).
Zwiastowanie Pañskie
(uroczystoœæ).
4. Niedziela WIELKIE-
GO POSTU. (Laetare)

ŒRODA
POPIELCOWA –
– Nawracajcie siê

i wierzcie
w Ewangeliê!

Józefie, œwiêty  Patronie,
ku proœbom naszym siê sk³oñ...
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(47)

SIEKIERKI NAD ODR¥

N
adgraniczne Siekierki (po³o¿o-
ne w gminie Cedynia – miej-

scowoœci s³ynnej z wygranej bitwy
wojów polskich nad niemieckimi
w 972 r.), wiosn¹ 1945 r. odegra³y
wa¿n¹ rolê w walce Polaków o wol-
noœæ. Krwawy bój o przeprawê
przez Odrê w kierunku na Berlin,
okreœlany mianem „Polskiego Mon-
te Casino” poch³on¹³ ¿ycie kilku
tysiêcy polskich ¿o³nierzy, spoœród
których  oko³o 2.000 spoczywa
w mogi³ach na Siekierkowskim
Cmentarzu Wojennym w Starych
£ysogórkach. Maj¹c na uwadze ten
krwawy dramat i nieustanne za-
gro¿enie œwiatowymi konfliktami,
1 lipca 1984 r. utworzono tutaj
sanktuarium pod wezwaniem Mat-
ki Bo¿ej Nadodrzañskiej Królowej
Pokoju. W roku 2015 karmelici
trzewiczkowi z Krakowa przeka-
zali w darze dla sanktuarium ³as-
kami s³yn¹cy obraz MB Szkaplerz-
nej z Rozdo³u (obecnie na terenie
Ukrainy).

KOŒCIO£Y

Pierwsza wzmianka o nadodrzañ-
skiej osadzie rybackiej Siekierki po-
chodzi z roku 1355. Wioska ta znaj-
dowa³a siê pod patronatem sióstr
zakonu Cysterek z Cedyni. Wtedy
to powsta³a tam pierwsza drew-
niana œwi¹tynia, która sp³onê³a
wraz z ca³¹ wiosk¹ w roku 1767.
Wkrótce potem wybudowano no-
wy koœció³, który w XIX w. (naj-
wiêkszy rozkwit wsi, ok. 2.000 mie-
szkañców) zosta³ rozebrany, a na
jego miejscu powsta³ inny, wiêkszy
(znany z zachowanej ikonografii)
neogotycki, konsekrowany w 1866 r.
Koœció³ ten zosta³ w niewielkim
stopniu uszkodzony podczas dzia-
³añ II wojny œwiatowej, co spra-
wi³o, i¿ od roku 1946 odprawiano
tutaj Msze Œwiête tylko sporady-
cznie. Œwi¹tyni nadano wezwanie
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Sytuacja taka trwa³a do ro-
ku 1952, a nastêpnie w roku 1957
koœció³ zosta³ ca³kowicie rozebrany,

a wierni dochodzili do koœcio³a pa-
rafialnego w Klêpiczu. Dopiero po kil-
kudziesiêcioletniej przerwie duszpa-
sterstwo powróci³o do Siekierek.

SANKTUARIUM MARYJNE

1 lutego 1982 r. do Klêpicza przy-
by³ bp Kazimierz Majdañski, or-
dynariusz diec. szczeciñsko-kamieñ-
skiej (powsta³ej w 1972 r.) i wyrazi³
¿yczenie, aby w Siekierkach odbu-
dowaæ koœció³, który bêdzie – „je-
¿eli taka jest wola Pana Boga i Mat-
ki Najœwiêtszej” – Sanktuarium
maryjnym. Poczêto starania o uzy-
skanie pozwolenie od w³adz pañ-
stwowych na budowê koœcio³a.
7 grudnia 1983 pasterz diecezji za-
twierdzi³ wezwanie koœcio³a: Matki
Bo¿ej Królowej Pokoju. 1 lipca 1984 r.
oficjalnie utworzono tutaj Sanktu-
arium Matki Bo¿ej Nadodrzañskiej
Królowej Pokoju. Wówczas odby³
siê tak¿e uroczysty ingres obrazu
Matki Boskiej Królowej Pokoju. Ob-
raz zosta³ namalowany na p³ótnie
przez Ewê Werc-Czeczot w 1980 ro-
ku w Stoczku Warmiñskim w celi,
gdzie by³ wiêziony Prymas Polski
Stefan kard. Wyszyñski (X 1953–
–X 1954). Praca artystki jest kopi¹
fragmentu obrazu (samo popiersie
Maryi) ,,Œnie¿na Królowa Pokoju”

Siekierki nad Odr¹. Koœció³
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która
pa³aj¹c szczególn¹ mi³oœci¹ ku dzieciom odzianym
Szkaplerzem œwiêtym, nawiedzasz ich dusze,
pocieszasz je s³owem i przyk³adem – uproœ nam,
o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus
Chrystus, sw¹ Bosk¹ œwiat³oœci¹ rozproszy³ ciem-
noœci naszych umys³ów; abyœmy poznali wartoœæ
Jego mi³oœci ku nam zwróconej i serdecznie Go

mi³owali; abyœmy zrozumieli donios³oœæ naszych obo-
wi¹zków i sumiennie je wype³niali, abyœmy wszyst-
kie nasze myœli, s³owa i uczynki kierowali ku wiêkszej
chwale Bo¿ej i zbudowaniu naszych bliŸnich.

Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas
drêczy, niepokoi i boli. Ufamy, ¿e przyjmiesz to jak
Matka i dasz naszym duszom i sercom niezm¹co-
ny pokój! Amen.

z koœcio³a w Stoczku Warmiñskim.
Przez cztery lata (do 1984 r.), wspom-
niana kopia wisia³a w celi w Sto-
czku Warmiñskim, w której wiêzio-
ny by³ Prymas. Nastêpnie – w kwiet-
niu 1984 r. – obraz znalaz³ siê w pa-
rafii w Klêpiczu, sk¹d dopiero przy-
wêdrowa³ do Siekierek. Kopia ma
wymiary 110x77 cm (dla porówna-
nia orygina³ 235x166 cm). Obraz po-
cz¹tkowo umieszczono w tymcza-
sowej kaplicy. W 1988 r. wmurowa-
no kamieñ wêgielny pod budowê

nowego koœcio³a. Uroczystego poœ-
wiêcenia œwi¹tyni dokona³ biskup
K. Majdañski 6 maja 1990 roku.
Wydarzenie to jest to¿same z po-
wo³aniem parafii w Siekierkach.

Po przeniesieniu w docelowe miej-
sce, obraz Matki Boskiej zosta³
otoczony 14 herbami – okolicz-
nych miast, papieskim, biskupim.
Na skrzyd³ach o³tarza umieszczono
wa¿ne wydarzenia z dziejów Po-
morza Zachodniego (m.in. chrzest
Polski, œmieræ œw. Wojciecha czy
chrystianizacjê Pomorza). Wokó³
koœcio³a znajduje siê tzw. Kalwaria
Nadodrzañska – 15 stacji przedsta-
wiaj¹cych mêkê, œmieræ i zmart-
wychwstanie Chrystusa. Umiesz-
czono tam równie¿ stare krzy¿e
z pobliskiego cmentarza wojskowe-
go w Starych £ysogórkach. W pob-
li¿u przebiega szlak turystyczno-
-pielgrzymkowy „Droga Ró¿añ-

cowa” – która prowadzi leœnymi
œcie¿kami z Sanktuarium na Sie-
kierkowski Cmentarz Wojenny w Sta-
rych £ysogórkach. Na trasie znaj-
duje siê 20 kapliczek ró¿añcowych.
D³ugoœæ szlaku to niemal 3,5 km.

7 paŸdziernika 2017 r., we wspo-
mnienie Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,
ks. abp Andrzej Dziêga dokona³
aktu koronacji obrazu Matki Bo¿ej
Nadodrzañskiej Królowej Pokoju
w Sanktuarium w Siekierkach.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

£askami s³yn¹cy wizerunek Matki
Boskiej Szkaplerznej zosta³ prze-
kazany do Sanktuarium w roku
2015, ale potrzebowa³ renowacji

i ostatecznie 16 paŸdziernika 2016 r.
by³ przywitany w Siekierkach. Ob-
raz Madonny z Dzieci¹tkiem Jezus
– datowany na XVII wiek – zosta³
podarowany przez karmelitów (trze-
wiczkowych) z Krakowa na Pia-
sku, a pierwotnie znajdowa³ siê
w klasztorze karmelitañskim w Roz-
dole (obecnie w Ukrainie). Rozdó³
to dawna w³asnoœæ rodu Rzewu-
skich, póŸniej Lanckoroñskich. Miej-
scowoœæ po³o¿ona na po³udnie od

Lwowa (ok. 80 km) w okolicach
Miko³ajowa, nazwê sw¹ zawdziê-
cza znacznej liczbie w¹wozów (tzw.
rozdo³ów). Pocz¹tkowo obraz na-
le¿a³ do ma³¿eñstwa Katarzyny
z Danikowskich i Franciszka Bo-
rys³awskiego. W roku 1699 zosta³
ofiarowany do koœcio³a w Rozdole
i umieszczony w jednym z bocz-
nych o³tarzy, którym opiekowa³o
siê Bractwo Szkaplerza Œwiêtego.
Nieprzypadkowo opisy inwentarzo-
we z ubieg³ych wieków, temu
w³aœnie o³tarzowi poœwiêca³y wiê-
cej uwagi ni¿ g³ównemu, albowiem
„s³yn¹cy ³askami” obraz by³ „zna-
ny z licznych cudów” i dlatego wo-
kó³ zawieszano wci¹¿ nowe i no-
we wota dziêkczynno-b³agalne.
Pod wzglêdem malarskim w in-
wentarzu z 1754 r. okreœlono, ¿e
jest on „chiñszczyzno malowany”,
czyli fragmenty blachy miedzianej
pokryto lak¹. W 1793 roku obraz
przys³oniêto now¹ ozdobn¹ srebr-
n¹ trybowan¹ z blachy sukienk¹
wraz z koronami na g³owach Maryi
i ma³ego Jezusa Na lewym ramie-
niu Matki Bo¿ej umieszczono po-
z³acan¹ gwiazdê, a w prawej rêce
posrebrzane p³atki szkaplerza œwiê-
tego. Wokó³ g³owy Jezusa i Jego
Matki jaœnieje blaskiem promie-
nisty nimb oraz 12 poz³acanych gwia-
zdek. Ten typ przedstawieñ ma-
ryjnych nale¿y do krêgu Hodegetrii
(Przewodniczki) – czyli Maryi wska-
zuj¹cej drogê wiernym, jak¹ jest Je-
zus Chrystus, trzymany przez Ni¹ na
lewym rêku – Droga, Prawda i ȳcie.
Oczy Maryi i Zbawiciela s¹ skiero-
wane na wprost, a prawa rêka Jezu-
sa b³ogos³awi nawiedzaj¹cych
z wiar¹ i modlitw¹ pielgrzymów.

W obliczu niebezpieczeñstwa wo-
jennego obraz wywieziono z Roz-
do³u w lipcu 1944 r. Po II wojnie
obraz trafi³ do klasztoru karmelitów
na Piasku w Krakowie.

Nadodrzañska Królowa Pokoju

MB Szkaplerzna z Rozdo³u
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Pielêgnowaæ
czystoœæ zachwytu...

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

W³adys³awa (Adzia)
SLATYÑSKA
Odesz³a do Pana

8.02.2022 r. w wieku 93 lat
Wieloletnia chórzys-

tka naszego chóru „B³ê-
kitni” (alt) do którego na-
le¿a³a z mê¿em Arka-
diuszem (bas).

Cenimy tych, którzy tworzyli chór
w tamtych latach co nie by³o mile
widziane przez w³adze pañstwowe
(komunistyczne) a trwanie przy Koœ-
ciele by³o fundamentem dla Wiary...
Przypominamy, ¿e chórzyœci z chó-
rów (Karmelici, Franciszkanie, Sa-
lezjanie…) œpiewali w Bo¿e Cia³o wy-
znaj¹c (manifestuj¹c na ulicach) w ten
sposób swoj¹ wiarê katolick¹...

Redakcja

obrze jest mieæ przyjació³, choæ nie musi byæ ich
wiele. Wystarcz¹ dwie lub trzy osoby, aby ¿ycie

na tym œwiecie nabra³o kolorów i smaku.
Mog¹ ciê obdarzyæ trafnymi spostrze¿eniami, któ-

re potem na d³ugo przechowujesz w swojej pamiêci.
A gdy zamartwiasz siê  czymœ, gdy coœ  ciê zasmuca,
to po rozmowie z zaprzyjaŸnion¹ osob¹, jak za
dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki – smutek prze-
mija, problem, który ciê przygniata³ i gnêbi³, nie jest
nie do rozwi¹zania.

Gdy wœród tych nielicznych przyjació³ znajdzie siê
osoba, która z ¿yczliwoœci¹ obserwuje œwiat i zamiesz-
kuj¹cych go ludzi i uda jej siê nauczyæ ciê pielêgnowa-
nia czystoœci zachwytu … to jakbyœ znalaz³ skarb.

Tu nie chodzi o jakieœ naiwne nie zdawanie so-
bie sprawy z trudów egzystencjalnych. To postawa
pe³na zawierzenia Opatrznoœci Bo¿ej, ¿e wobec
owych trudów nie pozostajesz sam.

Pielêgnowanie czystoœci zachwytów polega m.in. na
umiejêtnoœci dostrzegania i podziwiania czyjegoœ
sukcesu bez nieznoœnego uczucia zazdroœci. To
afirmacja dokonañ bliŸniego wyp³ywaj¹ca z czystego
serca i umys³u.

To jest ju¿ tak, jakby siê by³o w przedsionkach
raju…

Innymi s³owy, to jest to, co wyra¿a hymn œw.
Paw³a w liœcie do Koryntian.

Gdy siê powoli przyroda otrz¹sa z zimowych
nastrojów, niebo przyobleka siê w jasne kolory, czy¿
ju¿ nie to zaprasza nas do rozpoczêcia pielêgnowania
czystoœci zachwytów?

(Ÿród³o – Wikipedia)

D

Nie by³oby tej fotografii gdyby nie wiadomoœæ o przejœciu do wiecz-
noœci œp. Adzi Slatyñskiej. Fotografia pokazuje jak liczny by³ chór
„B³êkitni” pomimo ¿e na tej fotografii brakuje minimum kilkunastu osób
jak choæby œp. Marii Podolskiej (prezes chóru), Stefanii Eberl, Antoniego
Ochalika… Zdajê sobie sprawê, ¿e ma³a te¿ jest czytelnoœæ (rozpoznawal-
noœæ) ale nie na tyle ¿eby siê nie zorientowaæ… Nie tylko pokazanie archi-
walnego foto mia³em na wzglêdzie tylko usilnie prosiæ P.T. Czytelników
aby zachêcali wœród znajomych do powiêkszenia liczebnoœci obecnego
chóru. Dwa aspekty przy naborze s¹ istotne: ciekawe barwowo g³osy
obdarzone tzw. dobrym s³uchem… Nawet znajomoœæ czytania nut nie
jest wymagana tylko warunki g³osowe. Wielokrotnie podawa³em nr tel.
a mo¿e tym razem wystarczy: w pi¹tek po Mszy œw. wieczornej w sali za
zakrysti¹. Bêdziemy oczekiwaæ z niecierpliwoœci¹ przysz³ych chórzystów...
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S. MARIA MAGDALENA
OD KRZY¯A OCD

Droga

Ojciec ca³y jest w Synu
a Syn w Ojcu ca³y

dom?
mi³oœæ?
mieszkanie?

jeszcze proœciej
jeszcze bardziej
jeszcze ¿ywiej
wzajemnoœci¹
która zapragnê³a stwarzaæ

œwiat palony Duchem
jak pragnieniem Ÿród³a
bij¹cego tam gdzie mieszkañ

[wiele
ale Droga tylko jedna
objawiona S³owem w ciele

opisana doœæ umown¹ liczb¹
siedmiu mieszkañ
siedmiu kroków
Boga w nas
nas w Bogu

wyjawiona sercu przebitemu
[grotem

palonemu Duchem
sercu od Jezusa
dobrze znaj¹cemu Drogê

Karmel, Przemyœl
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15. MARCA
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fot. brat franciszkanin


