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Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem

życzymy
wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Czytelnikom:

niech Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością,

mocą Ducha i wszelkim dobrem,
abyśmy umieli rozpoznawać Go i o Nim świadczyć

w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

o. Krzysztof Górski
wraz ze Wspólnotą zakonną

michal ic i .p l



Nr 4 (2022)Str. 2 N A  K A R M E L

arafianie i ca³a spo³ecznoœæ
wiernych od lat zwi¹zanych z na-

szym przemyskim Karmelem mieli
w tym roku niebywa³e szczêœcie
i mo¿liwoœæ uczestniczenia w re-
kolekcjach wielkopostnych prowa-
dzonych przez ksiêdza Krzysztofa
Kowala – aktualnie proboszcza
parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
w Pile.

Postaæ ta jest ju¿ niemal legen-
darna a dzieje Jego ¿ycia kap³añ-
skiego zdumiewaj¹. Okreœlany jest
w mediach jako: „PROBOSZCZ
Z KOÑCA ŒWIATA”, gdy¿ przez
prawie 10 lat by³ proboszczem para-
fii na Kamczatce, zaœ wczeœniej
pos³ugiwa³ przez dwa lata w Irkucku
na Syberii, a nastêpnie pracowa³
3 lata w Gruzji, gdzie by³ m.in. dy-
rektorem Caritas. Jako pasjonat
podró¿y rowerowych podró¿owa³
przez 3 i pó³ miesi¹ca z Polski na
Syberiê do swojego miejsca pos³ugi
kap³añskiej w Irkucku – jedynie
z dwiema torbami baga¿owymi na
rowerze. Ponadto mi³oœnik jazdy na
nartach i kap³an terapeuta – doœ-
wiadczony w niesieniu pomocy oso-
bom uzale¿nionym od alkoholu
i narkotyków. W Rosji budowa³
i z sukcesami zak³ada³ centra Ano-
nimowych Alkoholików (Ros-
janie pij¹ œrednio rocznie 17 litrów
SPIRYTUSU na g³owê... narodem
pijanym ³atwo siê kieruje). Stosowa³
skutecznie metodê Dwunastu Kro-
ków.

Tegoroczne rekolekcje wielko-
postne pod wieloma wzglêdami by³y
wyj¹tkowe, wrêcz chwilami niesa-
mowite i nawet szokuj¹ce. Ksi¹dz
Krzysztof przemawia³ do ka¿dego
w prostych s³owach, p³yn¹cych z m¹-

droœci swego wykszta³cenia i nie-
zwyk³ego doœwiadczenia ¿yciowego.
W krótkim filmie na internetowej
stronie parafii zachêca³ rekolek-
cjonista do udzia³u przez cztery ko-
lejne dni w mszach i nauce s³owa
skierowanego do nas stoj¹c na
...DRABINIE...!?! W taki oryginal-
ny i obrazowy sposób przedstawi³
tematykê rekolekcji: UCZYNKI
MI£OSIERDZIA: 7–WZGLÊ-
DEM DUSZY i 7–WZGLÊDEM
CIA£A. A wszystkie stopnie tej
drabiny maj¹ nas zaprowadziæ do

NIEBA – pod warunkiem, ¿e na
wszystkie wejdziemy i ¿adnego nie
pominiemy.

Z ogromnym poczuciem humoru,
z dystansem przede wszystkim do
samego siebie i ogromn¹ wra¿liwo-
œci¹ problemy ludzkie oraz na s³u-
chaczy przez kolejne cztery dni – od
niedzieli 20 marca do œrody 23 dnia
miesi¹ca – wprowadza³ nas wytrwa-
le i z pasj¹ na kolejne stopnie tej
drabiny uczynków mi³osierdzia.
I nie by³ to wcale czas pokutnego,
pe³nego ponurej i smutnej reflek-
sji kazania, lecz ¿ywe i z pasj¹ uœ-
wiadamianie nam CO NALE¯Y
ZROBIÆ!

Wszystkie rekolekcyjne nauki
by³y temu poœwiêcone, by poprzez
przytoczenie obrazowych i barw-
nych przyk³adów z ¿ycia rekolekcjo-
nisty utrwaliæ znane nam wszystkim,
lecz mo¿e wymagaj¹cych przypom-

nienia lub innej, nowej ods³ony
uczynki mi³osierdzia co do duszy
i co do cia³a. Na samym pocz¹tku
wszystkich rozwa¿añ – gdy podkre-
œli³ wa¿noœæ wszelkich zapisów
PRAWA – opar³ siê ksi¹dz Krzysztof
o przykazania przekazane od Boga
Moj¿eszowi. Przypomnia³, ¿e „...kto
je wype³nia, lub kto uczy je wype³-
niaæ – ten bêdzie WIELKI  w Króle-
stwie Niebieskim, gdy¿ w³aœnie
PRAWO – przykazania Boskie – mó-
wi¹ nie tylko to, co wolno lub czego
nie wolno, lecz tak¿e to, co nale¿y

zrobiæ. Szeroko o tym informuje
14 uczynków mi³osierdzia.

W najwiêkszym skrócie  rzecz siê
ma nastêpuj¹co:

A. UCZYNKI MI£OSIER-
DZIA CO DO CIA£A:

1. g³odnych nakarmiæ – g³od-
nemu nie wystarczy daæ pie-
ni¹dze na chleb – daj mu swój
czas, zainteresuj siê dlaczego
jest g³odny. Pomoc udzielona
przez ksiêdza Krzysztofa pew-
nemu ma³emu i g³odnemu
Grzesiowi z Gruzji skutkowa³a
tym, ¿e po kilku latach ten
inteligentny ch³opiec zosta³
mistrzem szachowym Gruzji w
kategorii 12 lat;

2. spragnionych napoiæ – bo
za szklankê wody mo¿na
otrzymaæ niebo;

3. nagich przyodziaæ – opró¿-
nij wreszcie swoj¹ szafê – co

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022
P
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rok nie u¿yte – oddaj potrze-
buj¹cym;

4. podró¿nych w dom przy-
j¹æ – bo s¹ uchodŸcami – bo
ten, komu teraz dasz schronie-
nie kiedyœ zarz¹dzi zbiórkê fun-
duszy np. na operacjê zagrani-
czn¹ twojego dziecka;

5. wiêŸniów pocieszaæ;
6. chorych nawiedzaæ – i nie

baæ siê pandemii;
7. umar³ych pogrzebaæ –

i mieæ œwiadomoœæ, ¿e nie
perfumy i makija¿ jest umar-
³emu potrzebne – lecz rzesza
ludzi, którzy pójd¹ do komunii
na mszy pogrzebowej w jego
intencji.

B.  UCZYNKI MI£OSIER-
DZIA CO DO DUSZY:

1. Grzesznych upominaæ –
ale zacz¹æ nale¿y od siebie –
bo spowiadamy siê przecie¿,
¿e ,,...zgrzeszy³am myœl¹,
mow¹, uczynkiem i zanied-
baniem”– zaniedbaniem
dobra, które mogê wyœwiad-
czyæ bliŸniemu;

2. Nieumiejêtnych nauczaæ –
mieæ cierpliwoœæ do naucza-
nia, do przekazywania swojej
wiedzy;

3. W¹tpi¹cym dobrze radziæ –
a nie Ÿle, bo wtedy jesteœmy
wspó³odpowiedzialni;

4. Strapionych pocieszaæ – by
nadzieja wci¹¿ w nich by³a
i nie gas³a;

5. Krzywdy cierpliwie znosiæ;
6. Urazy chêtnie darowaæ;
7. Modliæ siê za ¿ywych i umar-

³ych.

Krzywdy cierpliwie znosiæ – tu za
przyk³ad pos³u¿y³a postawa Pana
Jezusa oczywiœcie ale i te¿ œw. Fau-
styny, która otrzyma³a niebo i wy-
wy¿szona zosta³a nie przez swoje wi-
zje lecz w³aœnie za pokorê serca
i cierpliwoœæ dla swoich prze³o¿o-
nych przerzucaj¹cych j¹ od pracy
kucharki do pomywaczki itp. Chêt-
nie te¿ darowywa³a wszelkie urazy,
wiêc serce jej by³o nieustannie wol-
ne od niecierpliwoœci. Nie mniema-
nie o swojej wielkoœci i nie pycha ni¹
kierowa³y. Gdyby by³a egoistk¹ na
miarê swoich wizji – to ju¿ dawno
by³aby potêpiona!

Dopiero w³aœciwe „przepraco-
wanie” 5 i 6 uczynku pozwala wejœæ
na ostatni szczebel drabiny uczyn-
ków mi³osierdzia wzglêdem duszy –
„Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych”.
O stanie duszy przystêpuj¹cego do
modlitwy cz³owieka ju¿ pisa³am –
muszê byæ wolna od wszelkich
zapomnianych uraz czy„zaleg³ych”
przeproszeñ, bo moja modlitwa nie
wzniesie siê do Boga – tak jak ofiara
ca³opalna sk³adana przez zazdroœæ
nosz¹cego w sercu Kaina... Modliæ
siê za ¿ywych – ale zgodnie z warun-
kiem modlitwy Pana Jezusa, który
brzmi: „...NIE MYŒLCIE, ¯E
W WASZYM WIELOMÓWST-

WIE JEST RECEPTA, ¯E BÓG
WAS WYS£UCHA! TO POGA-
NIE TAK MYŒL¥! I OBOJÊT-
NIE CZY JESTEŒ SIOSTR¥
(zakonn¹) CZY OJCEM, CZY
ŒWIECKIM...

Bo mo¿na z³apaæ siê na takim
przeœwiadczeniu, ¿e to moja mo-
dlitwa mi coœ daje...!?! NIE!!!

Ona Bogu nie jest potrzebna,
¿eby nam dawaæ dobro... Zwracamy
siê do Niego OJCZE NASZ... a oj-
ciec mo¿e daæ tylko dobro. Modlitwy
trzeba siê nauczyæ – tak jak siê uczy
p³ywania ma³e dziecko – tak i my aby
p³ywaæ/MODLIÆ SIÊ musimy za-
nurzyæ siê w wodzie/MUSIMY ZA-
NURZYÆ SIÊ W MODLITWIE.

Na sucho nie da siê nauczyæ p³y-
waæ! Ka¿dy z nas musi stan¹æ do mo-
dlitwy i powiedzieæ sobie – NIE
UMIEM – ale chcê dotkn¹æ wody,
chcê byæ mokry! Pozwól, by Pan Bóg
Ciê otoczy³ a dopiero potem decyduj
czy chcesz „iœæ w ró¿aniec, czy w od-
nowê (w duchu œwiêtym), czy w oazê,
czy w cokolwiek innego – ON CIÊ
ZAPROWADZI – te s³owa kiero-
wane by³y m.in. do obecnej w ostat-

nim dniu rekolekcji grupy sióstr za-
konnych – mniszek uchodz¹cych
z ostrzeliwanego przez Rosjan Char-
kowa. W Modlitwie Powszechnej –
w drugim s³owie – Pan Jezus za³o¿y³
Koœció³ Bo¿y – wszak nauczy³  nas
mówiæ OJCZE NASZ... i dlatego
MODLITWA NIE JEST ŒPIE-
WEM SOLOWYM WYKONA-
NYM EKSTRA PANU BOGU!!!.
Wtedy wszak nie zak³ada³ by
KOŒCIO£A. Nie s³u¿y te¿ modli-
twa do „za³atwiania” z Bogiem swo-
ich spraw. Modlitwa jest dziêkczy-
nieniem, uwielbieniem i adoracj¹.

Jako wspólnota Koœcio³a jesteœmy
zobligowani do przestrzegania przy-
kazañ a w szczególnoœci, maj¹c na
uwadze zbawienie siebie i innych
musimy œwiadczyæ o swoim chrzeœci-
jañstwie poprzez praktykowanie
14 Uczynków Mi³osierdzia. Nale¿y
je œwiadczyæ nie tylko wobec rodzi-
ny, znajomych i cz³onków ró¿nych
wspólnot ale tak¿e wobec osób nie-
znajomych a potrzebuj¹cych pomo-
cy. Dotyczy to równie¿ dawnych
rachunków krzywd. WYBACZYÆ
– to nie znaczy ZAPOMNIEÆ.

Czas Wielkiego Postu ma nas
przygotowaæ do najwa¿niejszych dla
chrzeœcijanina Œwi¹t Zmartwych-
wstania Pañskiego. Praktykujemy
teraz w sposób szczególny: post,
ja³mu¿nê i modlitwê. Prze¿yte mo-
cno i prawdziwie g³êboko rekolekcje
pozwalaj¹ nam oderwaæ siê od co-
dziennoœci i zbli¿aj¹ do fundamen-
tów wiary i œwiadczenia zwi¹zanych
z ni¹ obowi¹zków. Dla mnie i dla
wielu innych ten czas rekolekcji by³
niezwyk³y i bogaty w g³êbokie prze-
¿ycia. Dziêkujemy Ojcu Probosz-
czowi za zaproszenie ksiêdza Krzy-
sztofa Kowala – na wielkopostne
formowanie naszych sumieñ i po-
staw. Po owocach poznamy jak wiel-
k¹ nad nami uczyni³ pracê. A PRO-
BOSZCZOWI Z KOÑCA ŒWIA-
TA – wspania³emu kap³anowi i prze-
wodnikowi dusz ¿yczymy wszelkich
potrzebnych ³ask i b³ogos³awieñst-
wa Bo¿ego na dalsze lata pos³ugi
kap³añskiej. Jeœli Bóg pozwoli –
MO¯E KIEDYŒ W PRZEMY-
ŒLU?

      Anna Potocka
 Parafialny Oddzia³
  Akcji Katolickiej
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GORZKIE
¯A L E

W NIEDZIELE,
g. 16.00

MISYJNA

WTORKI,
g. 17.15

W PI¥TKI:
g. 16.30 (DZIECI)

g. 17.15

DROGA  KRZY¯OWA

Idea odnowienia dzia³alnoœci mêskiego Bractwa œw. Józefa w Przemyœlu
jest odpowiedzi¹ na wo³anie naszych czasów, by w obliczu postêpuj¹cej

laicyzacji spo³eczeñstwa aktywowaæ ludzi œwieckich zarówno do
pog³êbiania osobistego ¿ycia religijnego, jak te¿ bardziej konkretnego,

czynnego propagowania wiary w swoich œrodowiskach.

Do realizowania tej idei zapraszamy wszystkich chêtnych mê¿czyzn, którzy czuj¹ potrzebê
wiêkszego udzia³u w walce ze z³em poprzez modlitwê i inne dzia³ania podejmowane w tym celu.

 Œw. Józef Patron ¿ycia i œmierci, rodzin i naszej ojczyzny czeka, wo³a Ciê cz³owieku, m³odzieñcze, mê¿czyzno
– ojcze i dziadku. PrzyjdŸ, spróbuj – a jeœli odnajdziesz tu miejsce dla siebie, nigdy nie bêdziesz ¿a³owa³.

Spotykamy siê 2 razy w miesi¹cu, na modlitwie, na rozwa¿aniu Pisma œw., na rozmowach o Bogu,
Koœciele, œwiecie w kontekœcie wary i mi³oœci. Dwa spotkania w miesi¹cu pozwalaj¹ nam

na wiêkszy udzia³ w dzia³alnoœci bractwa, bo zwiêkszamy przez to frekwencjê na spotkaniach.
Tak wiêc jeszcze raz: druga oraz ostatnia œroda miesi¹ca –

– rozpoczynamy Msz¹ œw. o godz. 18-tej, póŸniej zaœ spotykamy siê w zakrystii.
PrzyjdŸ, a zobaczysz jak dobrze mieæ przy sobie œw. Józefa, Jemu ufaæ i Jemu siê zawierzaæ

na drodze do zbawienia.

Bractwo œw. Józefa –
– grupa modlitewna skupiaj¹ca mê¿czyzn.

W naszym koœciele pomiêdzy stacjami Drogi Krzy¿owej
pierwsz¹ i drug¹ jest wymowny obraz ,,Ecce Homo”
nawi¹zuj¹cy do VI stacji – cierniem ukoronowania

TRIDUM PASCHALNE:TRIDUM PASCHALNE:TRIDUM PASCHALNE:TRIDUM PASCHALNE:TRIDUM PASCHALNE:

Wielki Czwartek,Wielki Czwartek,Wielki Czwartek,Wielki Czwartek,Wielki Czwartek, g. 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Wielki Pi¹tek,Wielki Pi¹tek,Wielki Pi¹tek,Wielki Pi¹tek,Wielki Pi¹tek, g. 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Wielka Sobota,Wielka Sobota,Wielka Sobota,Wielka Sobota,Wielka Sobota, g. 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

iiiii

NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA,ZMARTWYCHWSTANIA,ZMARTWYCHWSTANIA,ZMARTWYCHWSTANIA,ZMARTWYCHWSTANIA,      g.  6:00g. 6:00g. 6:00g. 6:00g. 6:00
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Nie jest to bynajmniej dzie³em
przypadku, gdy¿ Œw. Józef  w tym
obrazie czczony wiedzie za r¹czkê
ma³ego, powa¿nego ch³opca – Je-
zusa i prowadzi  Go poprzez Ma-
ryjê – ku samemu Bogu. Bogu, któ-
rym jest On sam,w wizerunku Chry-
stusa Ukrzy¿owanego, w centralnej
czêœci œwi¹tyni – w prezbiterium.

 Z kolei patronka Karmelu, jego
Matka – Teresa od Jezusa – w piê-
kny sposób ukazuje i osobistym
przyk³adem t³umaczy relacjê pomiê-
dzy Œwiêtym Józefem a nami, ludŸ-
mi dziœ mo¿e nawet trochê b³¹dz¹-
cymi na krêtych i wyboistych œcie¿-
kach zaskakuj¹cej nas tak tragicznie
codziennej rzeczywistoœci. W prze-
myskim Karmelu Œwiêty Józef jest
czczony w ka¿d¹ œrodê po mszy wie-
czornej piêknym nabo¿eñstwem,
z wyczytywaniem próœb wiernych
do tego Mo¿nego Opiekuna a tak-
¿e œwiadectw jego mocnego wsta-
wiennictwa. Osobliwie w tym roku,
który zosta³ og³oszony ROKIEM
ŒWIÊTEGO JÓZEFA a nasz
koœció³ zosta³ podniesiony do rangi
koœcio³a stacyjnego – odprawiona
zosta³a 9-cio tygodniowa nowenna
przed dniem 19 marca, DNIEM
ŒWIÊTEGO JÓZEFA. W ka¿d¹
œrodê ojcowie karmelici przybli¿ali
wiernym i  Jego czcicielom  postaæ
Œwiêtego Józefa, rozwa¿aj¹c posz-
czególne, wybrane wezwania z li-
tanii do tego œwiêtego. Zwieñcze-
niem i podsumowaniem 9 tygodni
tej nowenny by³a uroczysta msza
œw. koncelebrowana z udzia³em
siedmiu celebransów, której prze-
wodniczy³ ojciec Piotr Hensel od
Niepokalanej OCD, Delegat pro-
wincjalny dla Prowincji Krakow-
skiej, delegat do spraw Mniszek
Karmelitanek Bosych, a tak¿e prze-
or koœcio³a Karmelitów ojciec
Krzysztof  oraz ksi¹dz rekolekcjonista

Krzysztof Kowal, kap³an diecezji
koszaliñsko-ko³obrzeskiej, ojcowie
Sylwester, Karol i Andrzej, oraz ksi¹dz
Józef.

Wszystkim obecnym tego dnia
w œwi¹tyni i tym uczestnicz¹cym we
mszy œw. poprzez transmisjê inter-
netow¹,  homilia wyg³oszona przez
delegata prowincjalnego ojca Piotra
uœwiadomi³a jak bardzo wspó³czes-
na jest postaæ Œwiêtego Józefa i jak
wielkie ma  On dla nas na dzisiejszy
czas przes³anie. Ojciec Piotr Hensel
ju¿ na wstêpie przytoczy³ zdarzenie
z ¿ycia Œwiêtej Teresy, która przez
wstawiennictwo i opiekê tego Patro-
na zosta³a w cudowny sposób urato-
wana, gdy wraz z oœmioma mnisz-
kami zab³¹dzi³a w górach. Œwiêty
Józef objawi³ siê im pod postaci¹
mê¿czyzny, który zawróci³ je znad
przepaœci i powiód³ na bezpieczny
i w³aœciwy szlak. Po niewczasie, gdy
ich wybawiciel ju¿ odszed³ rozpoz-
na³a w Nim swego Opiekuna i jak
Go nazywa³a swego Adwokata, do
którego zwraca³a siê w ka¿dej trud-
nej sprawie, w ka¿dym k³opocie czy
niebezpieczeñstwie, którego opieki
stale przyzywa³a w zdrowiu i w cho-
robie, jak wtedy, gdy z³o¿ona nie-
moc¹ w zagro¿eniu ¿ycia le¿a³a

w zakonnej infirmerii. Równie¿
i wtedy wstawiennictwo i opieka
Œwiêtego Józefa, którego zwa³a
„Niebieskim Lekarzem”uzdrowi³y
Teresê i przywróci³y  J¹ do ¿ycia.
Nigdy ten przyzywany nieustannie
Opiekun i Stró¿ Jej nie zawiód³.

I w naszych czasach nadal  ten
Wielki Œwiêty swoimi zacnymi przy-
miotami rozs³awia swoje orêdow-
nictwo – nieustannie zwracaj¹ siê do
niego setki i tysi¹ce osób w naszej
œwi¹tyni co tydzieñ, podczas œrodo-
wego nabo¿eñstwa i rzesze ludzi na
ca³ym œwiecie. Zawsze znajduj¹
u niego pomoc, opiekê i obronê.

A On??? – cichy, pokorny, mil-
cz¹cy. On zawsze wie co ma zrobiæ...
zawsze wie jak siê zachowaæ...
ZAWSZE JEST OPIEKUNEM –
– STRÓ¯EM I OBROÑC¥.

S³owa homilii wyg³oszonej tego
dnia przez Ojca Piotra Hensla nie-
zwykle wymownie i sugestywnie
wrêcz wskazywa³y jak¹ zawsze
nale¿y obraæ postawê i jak trzeba
zachowaæ siê w³aœciwie – tak, jak to
czyni nasz Patron i Orêdownik
Œwiêty Józef!!!

Kochani czciciele Œwiêtego Jó-
zefa – Jesteœmy œwiadkami znaków
czasu! Przejrzyjmy na w³asne oczy,
bo „... Ewangelia dzieje siê na
naszych oczach – Ewangelia, która
jest s³owem ¿ywym!”

Jesteœmy naocznymi œwiadkami,
¿e od dnia 24 lutego 2022 roku –
przez jeden miesi¹c do Polski przez
granicê wschodni¹ przedosta³o siê
ju¿ ponad 2 miliony uchodŸców
z Ukrainy!!!

Przed groz¹ wojny, ponad dwa
miliony g³ównie kobiet i dzieci
musia³o ratowaæ siê ucieczk¹ i z dnia
na dzieñ, tak jak Œwiêta Rodzina do
Egiptu, tak oni uciekali przed œmier-
ci¹ do do Polski – uciekli do nas...

Zw³aszcza dramatyczne losy dzie-
ci budz¹ w nas wielkie emocje i ³zy
gniewu i wspó³czucia. Dzieci  ukra-
iñskie przedostaj¹ce siê do Polski s¹
w ró¿nym wieku: m³odzie¿ szkolna
i przedszkolna, i niemowlêta, które
przez ten miesi¹c urodzi³y siê pod
ostrza³em rakiet, wybuchami bomb
i gradem kul karabinów maszyno-
wych...

Moc s³ów Ojca Piotra ukaza³a
nam straszliwe podobieñstwo sytu-

ŒWIÊTY JÓZEF –
koœciele Karmelitów bosych – w naszym przemyskim Karme-
lu – ma Œwiêty Józef swoje poczesne miejsce w lewej bocznej

nawie, pomiêdzy o³tarzem Maryi, Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki –
– Królowej Szkaplerza Œwiêtego – (po prawej stronie) a o³tarzem Œwiêtej
Teresy od Dz. Jezus (po lewej stronie).

O. Piotr Hensel OCD

OPIEKUN – STRÓ  ̄ – OBROÑCA
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acji ucieczki Œwiêtej Rodziny przed
¿¹dnym krwi niemowl¹t Herodem
sprzed 2000 lat i ucieczki maj¹cej
miejsce teraz i tutaj: w 2022 roku
w œrodku cywilizowanego œwiata,
w Przemyœlu, Hrebennem, Medy-
ce, Zosinie i wielu miejscach prze-
kraczania granicy Ukrainy i Polski,
granicy ¿ycia i œmierci – ucieczki przed
szalej¹cym Z£EM, nios¹cym po¿o-
gê, gwa³t, spustoszenie i œmieræ!

Przekaz Ojca Piotra by³ jedno-
znaczny – mamy umieæ w tej nowej
sytuacji siê zachowaæ – tak jak
Œwiêty Józef – mamy byæ OPIE-
KUNAMI, STRÓ¯AMI I OBROÑ-
CAMI – tych, którzy do nas pod tê
opiekê przybywaj¹, którzy prosz¹
o pomoc i obronê przed piek³em
wojny rozpêtanej w ich kraju przez
SZATANA!

UchodŸcy musieli w jednej chwi-
li wzi¹æ tyko to, co niezbêdne i po-
rzuciæ wszystko, co mieli: domy,
mieszkania, ca³y swój dobytek! Po-
rzuciæ musieli gospodarstwa, zwie-
rzêta, przyjació³ i rodziny. Wielu ju¿
nie ma do czego wracaæ!!! I ucie-
kali... nieraz wiele kilometrów z dzie-
æmi na rêku, pieszo, do s¹siedniej
Polski. Jak kiedyœ Œwiêta Rodzina
do Egiptu...

Wierzymy, ¿e kiedyœ do swojego
oswobodzonego kraju powróc¹ –
– i te¿ im w tym trzeba bêdzie PO-
MÓC – bo taka jest nasza wiara, bo
takie jest wyznawane przez nas
chrzeœcijañstwo.

Ju¿ dziœ udowadniamy, ¿e jako
naród, my – POLACY – ZACHO-
WUJEMY SIÊ TAK, JAK TRZE-
BA, postêpujemy – tak, jak trze-
ba – POSTÊPUJEMY EWAN-
GELICZNIE...

Wspomniana przez Ojca Piotra
Hensla na wstêpie homilii Œwiêta
Teresa – mocno sobie wyrzuca³a, ¿e
nie rozpozna³a w pomoc nios¹cym
im nieznajomym osoby Œwiêtego
Józefa..., ¿e wypuœci³a go wtedy, gdy
by³ obok, tak blisko!

A my? IdŸmy za  s³owem Ojca
Piotra – i módlmy siê o sta³¹ obec-
noœæ œw. Józefa wœród nas – by in-
spirowa³ nas i nieustannie zara¿a³
swoj¹ postaw¹ wobec ¿ycia, wobec lu-
dzi, wobec trudnoœci a przede wszy-
stkim swoj¹ postaw¹ wobec codzien-
nych wezwañ naszego Boga.

Módlmy siê o to, aby Œwiêty Józef
by³ obecny w codziennej pos³udze,
jak¹ oddajemy uchodŸcom.

I taka nasza postawa ¿yciowa
bêdzie najpiêkniejszym nabo¿eñ-
stwem i najwiêkszym wyrazem na-
szej czci ku Œwiêtemu Józefowi.

Obroñca – Stró¿ – Opiekun... To
w³aœnie jest œwiadectwo naszej
wiary.

Œwiêty Józef daje przyk³ad po-
kornego pos³uszeñstwa z wiary
i ofiarnej s³u¿by Tajemnicom Zba-
wienia. Po tej niezwyk³ej homilii
wierni modlili siê przez Jego wsta-
wiennictwo za Koœció³, za rodziny

chrzeœcijañskie, za pokój i lepsz¹ przy-
sz³oœæ dla Ukrainy, za chorych  i cier-
pi¹cych oraz za konaj¹cych, którym
ten Wielki Patron uprasza i wyjed-
nuje wszystkie potrzebne ³aski. Po
Komunii Ojciec Przeor serdecznie
podziêkowa³ Ojcu Piotrowi oraz
wszystkim celebransom za wspól-
notê o³tarza, za g³oszone s³owo, za
poprowadzenie nowenny, jak te¿
i wszystkim obecnym grupom pa-
rafialnym z Bractwem Œwiêtego Józefa,
pe³ni¹cym s³u¿bê liturgiczn¹ oraz
honory wystawionego w to Œwiêto
Pocztu Sztandarowego tego¿ bra-
ctwa. Po modlitwie egzorcyzmem
do Œwiêtego Micha³a Archanio³a
(Patrona stolicy Ukrainy – Kijowa)
dostojnicy przeszli pod o³tarz Œwiê-
tego Józefa, gdzie ofiarowali siebie
i wszystkich obecnych oraz parafiê
i parafian opiece Œwiêtego Józefa.
Ojciec Piotr odczyta³ uroczysty AKT
OFIAROWANIA PARAFII ŒWIÊ-
TEMU JÓZEFOWI.

Nastêpnie ca³a wspólnota wier-
nych modli³a siê s³owami Litanii do
Œwiêtego Józefa.

Dziêkujemy Ojcu Piotrowi w imie-
niu Akcji Katolickiej i pozosta³ych
wspólnot  a tak¿e  wiernych z parafii
przy Karmelu za œwiat³o Ducha
Œwiêtego, którym nas umocni³ i wy-
znaczy³ drogê postêpowania po œla-
dach Œwiêtego Józefa.

     Anna Potocka
 Parafialny Oddzia³
  Akcji Katolickiej

ilka dni po rozpoczêciu wojny
siostry karmelitanki bose, które

mieszka³y w Charkowie, musia³y
uciekaæ z klasztoru. Kilka dni wê-
drowa³y przez zaatakowan¹ Ukra-
inê. Przesz³y przez granicê ukraiñsko-
-s³owack¹ i skry³y siê w klasztorze
w Lorinciku ko³o Koszyc. 21 mar-
ca przyjecha³y do naszego klaszto-
ru w Przemyœlu. Zatrzyma³y siê
w czêœci rekolekcyjnej naszego domu.
4 kwietnia wyjad¹ do Czêstochowy,
gdzie maj¹ przygotowany klasztor
dziêki uprzejmoœci sióstr Józefitek.

Druga wspólnota karmelitanek
bosych mieszka³a w Kijowie. Pier-
wotnie postanowi³y nie wyje¿d¿aæ
z klasztoru, jednak zbli¿aj¹cy siê front,
grasuj¹ce bandy „kaderowców” i proœ-

ba okolicznych mieszkañców sprawi-
³a, ¿e jednak zdecydowa³y siê na wy-
jazd. Pojecha³y najpierw do Berdy-
czowa, póŸniej zosta³y przewiezio-
ne do Moœcisk, sk¹d zabra³a ich „gru-

pa ratunkowa”: s. Wiktoria, francisz-
kanka z ,,Radia Fara”, ks. Maciej
z przemyskiej „Niedzieli” oraz
o. Krzysztof Górski, nasz proboszcz.

inf. w³asna

Wspólnota sióstr z Charkowa ¿egnaj¹ca siê z braæmi w Lorinciku na S³owacji i wy-
je¿d¿aj¹ca do Przemyœla

KARMELITANKI BOSE

K
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KWIECIEÑ
DODATEK DLA DZIECI

Nasze Dzieci i M³odzie¿
uczestnicz¹ w ka¿dy

pi¹tek Wielkiego Postu
o godz. 16:30

w Drodze Krzy¿owej.
Fakt uczestnictwa

jest chwalebny
ale liczny udzia³ –

– co ma miejsce – jest
godny wielkiej

pochwa³y i nale¿¹ siê
podziêkowania
dla Rodziców

czy Opiekunów a ze
strony Karmelu

Bóg zap³aæ s. Dorocie
oraz o. Andrzejowi

Cekierze

Po lewej stronie u góry:
wymowny Krzy¿ z przyczepionymi

kartkami na których zawarte s¹
proœby i podziêkowania

do umêczonego
naszego Pana Jezusa Chrystusa

Obok:

gwoŸdzie

mêki

Chrystusa

Wystawa niektórych prac naszych Dzieci
ze Szko³y Podstawowej  nr 11
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ochani, chcemy Wam przedstawiæ w zdjêciach jak wygl¹da³a pomoc humanitarna
karmelitów bosych w ci¹gu pierwszego miesi¹ca wojny, czyli od 24 lutego do 24 mar-

ca 2022 roku.

1. EWAKUACJA Z BERDYCZOWA

Nasz pierwszy ogromny trud jaki wykonaliœmy
po wybuchu wojny na Ukrainie polega³ na zorga-
nizowaniu ewakuacji ludzi. Dyrygentem tej ope-
racji by³ o. Rafa³ Myszkowski z Berdyczowa. Zor-
ganizowaliœmy ewakuacjê z terenów ogarniêtych
wojn¹ do Polski. Wyjecha³o 15 du¿ych autobusów
i 2 busów, wiêkszoœæ z nich na trasie Berdyczów–
–Kraków. £¹cznie ewakuowaliœmy 798 osób w tym
409 dzieci. Dla biedniejszych lub wielodzietnych
rodzin przekazaliœmy pomoc finansow¹ na pierwsze
tygodnie pobytu w Polsce. Na sam tylko transport ewa-
kuacyjny do Polki wydaliœmy z kasy klasztor-
nej 159 000 z³. Ca³a akcja by³a mo¿liwa dziêki
ofiarnoœci ze strony klasztorów braci i sióstr w Kra-
kowskiej Prowincji.

2. POMOC HUMANITARNA, PRZYSTANEK I –
– KARMEL W PRZEMYŒLU

Pierwszy etap zaczyna siê w Przemyœlu. Nasi wspó³-
braci na czele z o. Krzysztofem Górskim, prze-
myskim przeorem, o. Paw³em Ferko, ze wspólnoty
Berdyczowskiej, oraz o. Andrzejem Cekier¹, obda-
rzonym zdolnoœciami organizacyjnymi, koordynuj¹

3. POMOC HUMANITARNA, PRZYSTANEK II –
W DRODZE PRZEZ GRANICÊ

Kolejny etap pracy dotyczy zorganizowania prze-
wiezienia darów przez granicê. Zaanga¿owani siê
tutaj wolontariusze z Berdyczowa na czele z Denisem
i Wadimem oraz nasi ojcowie po dwóch stronach gra-
nicy. Jedne busy przewo¿¹ do Lwowa, inne zabie-
raj¹ dalej do Berdyczowa. Czasem trzeba znaleŸæ

POMOC HUMANITARNA KARMELITÓW BOSYCH 2022

przywóz wszystkich rzeczy w jedno miejsce tu¿
przy granicy. Jest to nasz przemyski klasztor. Dary
s¹ przywo¿one przez dobrodziejów samochodami,
busami lub przesy³ane poczt¹ z ró¿nych zak¹tków
Polski i Europy. Zadaniem ojców oraz wolonta-
riuszy jest posegregowaæ wszystkie dary: leki, je-
dzenie, dzieciêce, ubrania, chemiczne… Koryta-
rze klasztoru zape³niaj¹ siê bardzo szybko. Paczki
przeniesione w³asnymi rêkoma mo¿na liczyæ ju¿
w setki.

Pe³ny tekst na stronach przemyskiego karmelu: www.karmelprzemysl.pl

K
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5. POMOC HUMANITARNA, PRZYSTANEK IV –
– DARY W RÊKACH POTRZEBUJ¥CYCH

Ostatni etap to troska o to, aby dary z berdyczow-
skiego karmelu dotar³y do instytucji, które zg³a-
sza³y nam zapotrzebowanie. S¹ to g³ównie szpitale
miejskie i wojskowe w Kijowie, Charkowie oraz Ber-
dyczowie, niektóre jednostki wojskowe, oraz schro-
ny bombowe. Wspó³pracujemy te¿ z w³adzami mia-
sta Berdyczowa. Nie zapominamy równie¿ o rodzi-
nach wielodzietnych, biedniejszych oraz o samot-
nych ludziach z Berdyczowa. Mog¹ oni ka¿dego

dnia przyjœæ do klasztoru, aby otrzymaæ paczkê z pro-
duktami. Do najbiedniejszych i schorowanych
przyje¿d¿amy sami. Takim w³aœnie szlakiem Wasze
dary trafiaj¹ z nasz¹ pomoc¹ do r¹k ludzi dotkniê-
tych wojn¹ na Ukrainie.

Za ogrom w³o¿onej pracy w pomoc dla Miesz-
kañców Ukrainy tym wszystkim, którzy zaanga-
¿owali siê czynnie – wielkie Bóg zap³aæ.

Wspólnota przemyska i Wierni

4. POMOC HUMANITARNA, PRZYSTANEK III –
– KARMEL W BERDYCZOWIE

Wszystkie rzeczy docieraj¹ do naszego klasztoru
w Berdyczowie. Tam s¹ roz³adowywane i w sali œw.
Jana Paw³a II znów segregowane wed³ug tego do ko-
go maj¹ trafiæ. Wœród wolontariuszy jacy nam poma-
gaj¹ jest lekarz, bo leków jest bardzo wiele. Ten etap
pracy wymaga otwierania ka¿dego kartonu, przepa-

firmê i ludzi dla prze³adunku 30 tonowego tira. Na
ka¿d¹ wyprawê mamy wszystkie niezbêdne doku-
menty, gdy¿ dbamy skrupulatnie, aby dary dotar³y
zgodnie z przeznaczeniem.

kowywania, sprawiedliwego dzielenia, podpisywa-
nia, korygowania, aby do ka¿dej instytucji trafi³o
to o co prosili. Wszyscy ojcowie ze wspólnoty w Ber-
dyczowie s¹ zaanga¿owani w ten proces, o. Witalij Ko-
zak, przeor, o. Artur Rychta, mózg operacji, o. Rafa³
Myszkowski oraz o. Oleksander Karchaiev.
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Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy siê
do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteœ nasz¹

Matk¹, mi³ujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy
w sercu, nie jest przed Tob¹ ukryte. Matko mi³o-
sierdzia, tak wiele razy
doœwiadczyliœmy Two-
jej opatrznoœciowej czu-
³oœci, Twojej obecno-
œci, która przywraca nam
pokój, poniewa¿ Ty zaw-
sze prowadzisz nas do
Jezusa, Ksiêcia Pokoju.

My jednak zgubiliœ-
my drogê do pokoju.
Zapomnieliœmy o nau-
ce p³yn¹cej z tragedii mi-
nionego wieku, o poœ-
wiêceniu milionów po-
leg³ych podczas wojen
œwiatowych. Zlekce-
wa¿yliœmy zobowi¹-
zania podjête jako Wspólnota Narodów i wci¹¿
zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje
ludzi m³odych. Staliœmy siê chorzy z chciwoœci, zam-
knêliœmy siê w nacjonalistycznych interesach, poz-
woliliœmy, by sparali¿owa³y nas obojêtnoœæ i egoizm.
Woleliœmy lekcewa¿yæ Boga, ¿yæ w naszym fa³szu,
podsycaæ agresjê, niszczyæ ¿ycie i gromadziæ broñ, za-
pominaj¹c, ¿e jesteœmy opiekunami naszego bliŸniego
i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnê
rozszarpaliœmy ziemski ogród, grzechem zraniliœmy
serce naszego Ojca, który pragnie, abyœmy byli braæmi
i siostrami. Staliœmy siê obojêtni na wszystkich i wszy-
stko z wyj¹tkiem nas samych. A teraz ze wstydem
mówimy: przebacz nam, Panie!

W nêdzy grzechu, w naszych trudach i s³aboœciach,
w tajemnicy nieprawoœci z³a i wojny, Ty, Najœwiêtsza
Matko, przypominasz nam, ¿e Bóg nas nie opuszcza,
ale wci¹¿ patrzy na nas z mi³oœci¹, pragn¹c nam
przebaczyæ i nas podnieœæ. To On da³ nam Ciebie,
a Twoje Niepokalane Serce uczyni³ schronieniem dla
Koœcio³a i ludzkoœci. Z Bo¿ej dobroci jesteœ z nami
i przeprowadzasz nas z czu³oœci¹ nawet przez naj-
bardziej skomplikowane dziejowe zakrêty.

Zatem uciekamy siê do Ciebie, pukamy do drzwi
Twego Serca, my, Twoje umi³owane dzieci, które
w ka¿dym czasie niestrudzenie nawiedzasz i za-
chêcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdŸ
nam z pomoc¹ i pociesz nas. Powtarzaj ka¿demu
z nas: „Czy¿ oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty
wiesz, jak rozpl¹taæ pêta naszego serca i wêz³y na-
szego czasu. W Tobie pok³adamy nadziejê. Jesteœmy

pewni, ¿e Ty, zw³aszcza w chwili próby, nie gardzisz
naszymi proœbami i przychodzisz nam z pomoc¹.

Tak w³aœnie uczyni³aœ w Kanie Galilejskiej, gdy
przyspieszy³aœ godzinê dzia³ania Jezusa i zapowie-

dzia³aœ Jego pierwszy
znak w œwiecie. Gdy
uczta zamieni³a siê
w smutek, powiedzia-
³aœ Mu: „Nie maj¹
wina” (J 2,3). O Mat-
ko, raz jeszcze pow-
tórz to Bogu, bowiem
dziœ zabrak³o nam
wina nadziei, znik-
nê³a radoœæ, rozmy³o
siê braterstwo. Zagu-
biliœmy cz³owieczeñ-
stwo, zmarnowaliœmy
pokój. Staliœmy siê
zdolni do wszelkiej
przemocy i wszelkie-

go zniszczenia. Jak¿e pilnie potrzebujemy Twojej
matczynej interwencji.

Przyjmij wiêc, o Matko, to nasze b³aganie.
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byœmy zostali

rozbitkami w czasie wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i dro-

gi pojednania.
Ty, Ziemio nieba, zaprowadŸ w œwiecie Bo¿¹

zgodê.
Ugaœ nienawiœæ, usuñ pragnienie zemsty, naucz nas

przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj œwiat od zagro-

¿enia nuklearnego.
Królowo Ró¿añca Œwiêtego, rozbudŸ w nas prag-

nienie modlitwy i mi³oœci.
Królowo rodziny ludzkiej, wska¿ narodom drogê

braterstwa.
Królowo pokoju, wyjednaj œwiatu pokój.
Niech Twój p³acz, o Matko, poruszy nasze zat-

wardzia³e serca.
Niech ³zy, które za nas przela³aœ, sprawi¹, ¿e znów

zakwitnie owa dolina, któr¹ wysuszy³a nasza nie-
nawiœæ. I choæ nie milknie zgie³k broni, niech Twoja
modlitwa usposabia nas do pokoju.

Niech Twoje matczyne d³onie bêd¹ ukojeniem dla
tych, którzy cierpi¹ i uciekaj¹ pod ciê¿arem bomb.

Niech Twoje macierzyñskie objêcie pocieszy tych,
którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich do-
mów i swej ojczyzny.

A K T  P O Œ W I Ê C E N I A
NIEPOKALANEMU SERCU

NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY

O
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Niech Twoje bolej¹ce Serce poruszy nas do wspó³-
czucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zra-
nion¹ i odrzucon¹ ludzkoœci¹.

Œwiêta Bo¿a Rodzicielko, gdy sta³aœ pod krzy¿em,
Jezus, wskazuj¹c na ucznia obok Ciebie, powiedzia³
Ci: „Oto syn Twój” (J 19,26). W ten sposób zawierzy³
Tobie ka¿dego z nas. Nastêpnie do ucznia, do ka¿-
dego z nas, rzek³: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko,
chcemy Ciê teraz przyj¹æ w naszym ¿yciu i w naszej hi-

storii. W tej godzinie ludzkoœæ, wyczerpana i zroz-
paczona, stoi wraz z Tob¹ pod krzy¿em. I potrzebuje
zawierzyæ siê Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poœ-
wiêciæ siê Chrystusowi. Naród ukraiñski i naród ro-

syjski, które czcz¹ Ciê z mi³oœci¹, uciekaj¹ siê do Cie-
bie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów
zdziesi¹tkowanych przez wojnê, g³ód, niesprawiedli-
woœæ i nêdzê.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyœcie
zawierzamy i poœwiêcamy Twojemu Niepokalanemu
Sercu siebie samych, Koœció³ i ca³¹ ludzkoœæ, a zw³asz-
cza Rosjê i Ukrainê. Przyjmij ten nasz akt, którego
dokonujemy z ufnoœci¹ i mi³oœci¹; spraw, aby usta³y
wojny, i zapewnij œwiatu pokój. Niech „tak”, które wy-

p³ynê³o z Twojego Ser-
ca, otworzy bramy dzie-
jów dla Ksiêcia Pokoju;
ufamy, ¿e poprzez Two-
je Serce nastanie jeszcze
pokój. Tobie wiêc poœ-
wiêcamy przysz³oœæ ca³ej
rodziny ludzkiej, potrze-
by i oczekiwania naro-
dów, niepokoje i na-
dzieje œwiata.

Niech za Twoim po-
œrednictwem Bo¿e Mi-
³osierdzie rozleje siê na
ziemiê i niech s³odki
rytm pokoju na nowo
kszta³tuje nasze dni.
Niewiasto, któraœ po-
wiedzia³a Bogu „tak”
i na któr¹ zst¹pi³ Duch
Œwiêty, przywróæ poœ-
ród nas Bo¿¹ harmoniê.
O¿yw nasze osch³e ser-
ca, Ty, któraœ jest „¿yw¹
nadziei krynic¹”. Ty,

któraœ utka³a cz³owieczeñstwo Jezusa, uczyñ nas
budowniczymi komunii. Ty, która przemierza³aœ
nasze drogi, prowadŸ nas drogami pokoju. Amen.

za: KAI

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Za dzieci poczête, a jeszcze nienarodzone.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O dobre prze¿ycie Œwi¹t Wielkanocnych dla parafian

i naszych Rodzin.

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

Intencje
¯ywego Ró¿añca – kwiecieñ

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

Módlmy siê, aby zaanga¿owanie pracowników s³u¿by
zdrowia w opiekê nad osobami chorymi i starszymi,
szczególnie w krajach najubo¿szych, by³o wspierane
przez rz¹dy i lokalne wspólnoty.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Za dzieci poczête, a jeszcze nienarodzone.

Papie¿ poœwiêci³  Rosjê i Ukrainê Niepokalanemu Sercu Maryi (eAKI)

Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê, Œwiêta Bo¿a rodzicielko, naszymi proœbami racz nie gardziæ w po-
trzebach naszych, ale od wszelakich z³ych przygód racz nas zawsze wybawiaæ. Panno Chwalebna i B³o-
gos³awiona. O Pani nasza, Orêdowniczko nasza, Poœredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXVI)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

Œ

W K R Z Y ¯U  M I £O Œ C I  N A U K A .
HISTORIA PRZEMYSKIEJ

MODLITEWNEJ GRUPY KRZY¯OWEJ
(1)

wiat jest w p³omieniach: po¿ar
móg³by ogarn¹æ tak¿e nasz dom,

jednak Krzy¿ wznosi siê ponad p³omie-
niem ognia i nie mo¿e ulec spaleniu. Te
s³owa œw. Teresy Benedykty od Krzy-
¿a w tegorocznym Wielkim Poœcie
brzmi¹ szczególnie aktualnie i wska-
zuj¹ kierunek. Postanowi³am wiêc
napisaæ o ludziach, którzy odkrywali
tajemnicê Krzy¿a Chrystusa i jeszcze
do niedawna, w ka¿dy pi¹tek, wyru-
szali z Karmelu na modlitwê na Wzgó-
rze Trzech Krzy¿y w Parku Zamko-
wym. Zadzwoni³am do wieloletniej
uczestniczki tej grupy, rozwinê³a siê
ciekawa rozmowa i w jej rezultacie
otrzyma³am rêkopis, stanowi¹cy wa-
¿ne œwiadectwo z dziejów naszego
miasta i Karmelu. Oddajê zatem g³os
autorce wspomnieñ*:

„Przyznajê, ¿e zaskoczy³o mnie
mile zaproszenie do podzielenia siê
œwiadectwem moich kontaktów
z Przemysk¹ Modlitewn¹ Grup¹
Krzy¿ow¹. To prawie 38 lat,
a ludzka pamiêæ jest zawodna, wiêc
proszê o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ
bo bêdzie d³ugo…

Po prawie rocznych problemach
zdrowotnych w poruszaniu siê,
w 1985 r. mog³am ju¿ po Mszy Œw.
w Katedrze przychodziæ jeszcze do
parkowej kaplicy Matki Bo¿ej Nie-
pokalanej na nabo¿eñstwo majowe
prowadzone przez same osoby œwie-
ckie. Zaintrygowa³o mnie to, ¿e
w pi¹tki, te¿ z Katedry, w tym czasie,
prêdkim marszowym krokiem
grupa oko³o 15–20 osób pod¹¿a³a
gdzieœ dalej w g³¹b parku. Dopyta-
³am, ¿e id¹ pod Trzy Krzy¿e, na
Wzgórze. Wiedzia³am, ¿e Trzech
Krzy¿y tam nie ma, ale jest jeden po-
stawiony przed rokiem. Postano-
wi³am to sprawdziæ i razem z towa-
rzysz¹c¹ mi mam¹, jednego pi¹-
tku posz³yœmy za t¹ grup¹. Chodzi-
³am powoli, wiêc dosz³yœmy gdy

modlitwa tam ju¿ trwa³a. Wyryty
napis na poprzecznej belce krzy¿a:
„ZA ZDJÊTE KRZY¯E” – wy-
jaœni³ mi po co ten krzy¿. Wiedzia-
³am, ¿e np. w podprzemyskich miej-
scowoœciach stawiano w duchu eks-
piacji spo³ecznego sprzeciwu krzy¿e,
które w³adza usi³owa³a rugowaæ ze
szkó³ i przestrzeni publicznej. Zo-
sta³am zauwa¿ona i jako „nowa” dosta-

³am do przeczytania Litaniê Loretañ-
sk¹. Czy mog³am przypuszczaæ, ¿e
na tym Wzgórzu, u stóp Krzy¿a, przez
prawie 30 lat, pozostanie wiele mo-
ich s³ów, myœli, œwiadectw…

Kim byli ci ludzie? W katedrze
znaliœmy siê z widzenia i ³atwiej mi
by³o wypytywaæ o to, co tu zasta³am.
Dowiedzia³am siê, ¿e krzy¿ zosta³
zaplanowany i zainstalowany we
wspó³pracy trzech kap³anów ks. prof.
Henryka Borcza i dwu wikarych
katedry ks. Henryka Hazika i ks.
Aleksandra Burdzego opiekuna dusz-
pasterstwa katedralnego m³odzie¿y,
m³odzie¿y z tego duszpasterstwa
oraz œwieckich, o sercach otwartych
na idea³y Solidarnoœci i na przeczu-
wane, zbli¿aj¹ce siê spo³eczne prze-
miany. Od Wielkiego Pi¹tku 1984 r.
przez rok grupa, która ustawi³a ten
krzy¿, przychodzi³a tam z ks. Ha-
zikiem co pi¹tek na krótk¹ modlitwê
i wraca³a na Mszê œw. o 18 w kate-
drze. Kiedy ksi¹dz zosta³ przenie-
siony na now¹ placówkê, zaczêto
przychodziæ na Wzgórze po Mszy
Œwiêtej. Poczu³am siê dobrze w tym
patriotycznym, religijnym œrodowi-
sku i zaczê³am te¿ przychodziæ na

modlitwê w pi¹tki przy Krzy¿u w par-
ku. Powoli poznawa³am strukturê
personaln¹ tej ciekawej grupy i za-
anga¿owanie poszczególnych osób:
modlitwa – p. Miecio, pieœni – p. Cesio,
wiadomoœci, szczególnie z „drugiego
obiegu” – p. Ludmi³a, informacje co
siê dzieje w œrodowisku niepodle-
g³oœciowym przemyskim – to ..., itd.
Z czasem coraz bardziej zauwa¿a³am
to przenikanie siê uczuæ patrioty-
cznych i religijnych i wydawa³o mi
siê, ¿e te ostatnie bra³y górê. I tak
powoli tworzy³a siê swoista liturgia
adoracji Krzy¿a. Pocz¹tek to indywi-
dualne przywitanie z uca³owaniem
Krzy¿a, b¹dŸ dotkniêcie go w jakiœ
sposób. PóŸniej jakby hymn tej wspól-
noty, pieœñ „Nie zdejmê krzy¿a z mojej
œciany”… Litania do Najœw. Serca PJ,
kilka wezwañ modlitwy wstawien-
niczej zakoñczone „Ojcze Nasz”,
„Anio³ Pañski” za zmar³ych i poleg-
³ych i  na koniec pieœñ „Najœwiêtsze
Serce Bo¿e”. Czasem to czuwanie prze-
rywa³a bardzo przyziemna uwaga: –
– patrz tam! – gdzie? – Tam, zaj¹c,
jest, stoi s³upka, piêkny… Albo: – s¹
tam; – kto? – Sarny, faktycznie trzy,
ale piêkne… Albo: – zachodzi s³oñ-
ce, patrzcie, ta poœwiata jest niesa-
mowita. Albo; zaczynaliœmy œpiewaæ
pieœñ i w³¹cza³ siê trelem ptak, koñ-
czyliœmy – on te¿ i tak do koñca czu-
wania w tym dniu…

To by³ jeszcze czas, gdy stare
zmaga³o siê z nowym, choæ chyba
wiedzia³o, ¿e to „nowe” jest nieuni-
knione. Osobiœcie nie spotka³am
siê z jawn¹ inwigilacj¹, ale czasem,
w trakcie modlitwy, ju¿ w ciemnoœci
nocy, przy w¹t³ym œwiate³ku na-
szych latarek, oœwietla³ nas nagle
przez chwilê jupiter z samochodu
pó³terenowego zaparkowanego przy
drodze szañcowej na Zielonce, œwia-
t³em tak jasnym, jak dzienne. Odwra-
caliœmy siê w jego kierunku, poz-
drawiaj¹c machaniem rêki i samo-
chód odje¿d¿a³. Nie by³o reperkusji,
chyba z uwagi na ma³¹ wagê naszego
„przestêpczego” czynu.

W czas rocznic wa¿nych w historii
* Imiê i nazwisko znane redakcji.



Nr 4 (2022) Str. 13N A  K A R M E L

Polski wydarzeñ, brzmia³a „Litania
Narodu Polskiego” albo „Litania
Œwiêtych i B³ogos³awionych naszej
Ojczyzny”. Modlitwa przy Parkowym
Krzy¿u towarzyszy³a te¿ Ojcu Œwiê-
temu Janowi Paw³owi II w Jego piel-
grzymkach do Polski i tam gdzie siê
udawa³.

Powoli ramowy program pi¹tko-
wych czuwañ przy krzy¿u ewolu-
owa³ w kierunku wiêkszego zaanga-
¿owania modlitewnego w sprawy

Koœcio³a powszechnego i lokalnego.
„Krzy¿owe” owce bez pasterza za-
czê³y gwa³townie, choæ niew³aœciwie
go poszukiwaæ, bo do poœwiêcenia
siê sprawie nie wolno nikogo przy-
muszaæ, tylko prosiæ i czekaæ.  Trud-
no by³o przekonaæ, ¿e oprócz Mszy
Œwiêtej. ktoœ chce wiêcej, w duchu
w³asnego wyrzeczenia. W tych latach
wiêksza czêœæ uczestników tej mod-
litwy pracowa³a zawodowo, mia³a
w³asne rodziny, rodziców wymaga-
j¹cych opieki. Wiem na pewno, ¿e
nikt nie przychodzi³ tam dla „zabicia
czasu” czy dla towarzystwa, a myœlê,
¿e raczej z potrzeby serca. W grupie
zaczê³a siê dyskusja, jaki sens maj¹ te
pi¹tkowe spotkania. To zaowoco-
wa³o precyzowaniem podstawowej
sta³ej intencji: Proœba o b³ogo-
s³awieñstwo dla Ojca Œwiêtego, Koœ-
cio³a i Polski oraz wynagradzania Bogu
za grzechy przeciw Chrystusowi,
Krzy¿owi i Ewangelii w naszym
Narodzie. Takim wezwaniem rozpo-
czyna³a siê  teraz co pi¹tkowa modli-
twa, po hymnie „Krzy¿u Chrystusa
b¹dŸ¿e pozdrowiony”, który odt¹d
poprzedza³ pieœñ „Nie zdejmê krzy¿a”.
Rozbudowywa³a siê te¿ modlitwa
wstawiennicza o osobiste, wa¿ne in-

tencje uczestników spotkania. W któ-
rymœ momencie dosz³a jeszcze mod-
litwa o powo³ania: „Poœlij robotników
na ¿niwo swoje”.

Powolnemu odczytywaniu w³aœ-
ciwego miejsca Grupy w Koœciele lo-
kalnym towarzyszy³a myœl o dosta-
wieniu pozosta³ych dwóch krzy¿y
bocznych, aby prawdziwie by³o to
wzgórze Trzech Krzy¿y. Zamys³
zrealizowano w 1989 r. i poœwiêcenia
tzw. Przemyskiej Golgoty dokona³ ks.

Marian Burczyk proboszcz katedry.
By³ to czas okreœlany pocz¹tkiem de-
mokratycznych przemian w naszym
kraju, którym bie¿¹co towarzyszy-
³a pi¹tkowa modlitwa „krzy¿owców”
i ofiarowywany trud wyjœcia na Wzgó-
rze. Dotarcie na miejsce, czasem
mog³o zniechêciæ trudnymi warun-
kami. Ciemny Park i nasze mizerne
latarki, czasem b³oto, w zimie kopny,
g³êboki œnieg albo „szklana szyba”
na trasie dojœcia, mróz, wiatr, tak¿e
czasem upadki…

Jak siê okazywa³o osoby najbar-
dziej zaanga¿owane mia³y ró¿ne
problemy zdrowotne i one chyba
bardziej potrafi³y wchodziæ w tajem-
nicê krzy¿a; Krzy¿a Chrystusa i w³as-
nego ¿yciowego krzy¿a. Grupa by³a
wspólnot¹ otwart¹. Przychodzi³ kto
chcia³ i kiedy chcia³. Byli uczestnicy,
byli sympatycy, o których lubi³am
mówiæ: przyjaciele. Wtedy naszym
domem by³a katedra z tronem Matki
Bo¿ej Jackowej, wiêc tutaj œwiêto-
waliœmy po uroczystej Mszy Œwiêtej
z podaniem darów i przygotowaniem
i przedstawieniem modlitwy wier-
nych, tak¿e przeczytaniem czytania
lekcyjnego – op³atek, Paschê i nasze
patronalne œwiêto, czyli Podwy¿-

szenie Krzy¿a Œwiêtego, 14 wrzeœnia
ka¿dego roku. Organizowana te¿
zawsze Agape, dawa³a mo¿liwoœæ
bezpoœredniej rozmowy z kap³anem,
czego w tej dziwnej „plenerowej” for-
macji bardzo nam brakowa³o. Z ini-
cjatywy naszych pañ profesorek
przez rok przy katedrze ks. dr Roman
Wawro wyg³asza³ konferencje o te-
matyce: Krzy¿ Narodu Polskiego w
na-uczaniu Jana Paw³a II. Szkoda,
¿e nie zosta³y zarejestrowane, bo i
dziœ mo¿-na by by³o z nich czerpaæ.
Jeszcze oko-³o dziesiêæ lat póŸniej
pytano mnie, dlaczego wiêcej takich
spotkañ ju¿ nie by³o…

Przyszed³ rok 1991 i Grupa
Krzy¿owa z katedry zwi¹za³a
swoje losy z parafi¹ OO. Kar-
melitów Bosych, dziêki o¿ywio-
nemu kultowi Jezusa Mi³osier-
nego.

Po zawirowaniach zwi¹zanych
z zagro¿eniem utrzymania polskiej
to¿samoœci koœcio³a, zadomowiliœmy
siê tutaj zaczynaj¹c od przyjêcia szka-
plerza œwiêtego, jeœli ktoœ – jak np.
ja – jeszcze go nie mia³. Teraz ju¿ z
Kar-melu pod¹¿aliœmy na Wzgórze,
ra-zem z czêœci¹ grupy, która do tej
pory w³aœnie st¹d do³¹cza³a do nas
pod katedrê, by razem iœæ dalej. Ze
smut-kiem chcê te¿ powiedzieæ, ¿e
czêœæ z „naszych” osób pozosta³a przy
kate-drze i powoli zaprzesta³a
pi¹tkowych modlitw na Wzgórzu
wraz z nami. Ja tym zdaniem chcê
im podziêkowaæ za czas ich
obecnoœci w Grupie i tego ca³ego
dobra, które prezentowali i któ-rym
hojnie siê dzielili.

Tajemnica Krzy¿a – dla nas zaw-
sze Wielki Pi¹tek w Koœciele i w Par-
ku. Grupa Krzy¿owa w pi¹tki Wiel-
kiego Postu uczestniczy³a, a czasem
te¿ prowadzi³a w koœciele Drogê
Krzy¿ow¹ wg tekstów rozwa¿añ uzgod-
nionych Ojcem prowadz¹cym to na-
bo¿eñstwo. Po Mszy œw. znowu
droga krzy¿owa w parku. Po co? Przy-
nagla³ do tego duch chêci wyna-
gradzania Jezusowi za grzechy w Na-
rodzie, np. o trzeŸwoœæ, za rodziny,
o pokój, o nawrócenie, za grzechy
spo³eczne, obyczajowe, niezgodê
w kraju, w rodzinach, z dodatkiem
osobistych intencji: by m¹¿ nie pi³,
by syn, córka odzyskali wiarê, bym
da³ radê przebaczyæ krzywdy itd.

cdn
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (XIII)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

N awi¹zywa³em ju¿ w poprzed-
nich odcinkach do wielkiego

problemu konfliktu etnicznego
w Rwandzie, jego tragicznych sku-
tków, a tak¿e ostrze¿eñ Mat-
ki Bo¿ej z Kibeho w latach 1981–
–1984, która pokazywa³a widz¹-
cym skutek nienawiœci, rzeki krwi
i pomordowane ludzkie cia³a. To-
cz¹ca siê na Ukrainie wojna, fakty
ludobójstwa, t³umy uchodŸców,
odnowi³y moje wspomnienia tra-
gicznych wydarzeñ kwietnia roku
1994, których by³em œwiadkiem.
Myœlê, ¿e historia, któr¹ dziœ prze-
¿ywamy na wschodzie jest w jakiœ
sposób paralelna do tego, czym
¿y³a Rwanda pod koniec XX w.
Pragnienie stworzenia wielkiego
imperium Rosji, a tam minionego
ju¿ królestwa Tutsi… W tym cza-
sie w Ugandzie rz¹dzi Museweni.
W Burundi – Buyoya. Potrzeba,
by w Rwandzie doszed³ do w³a-
dzy ktoœ z tego plemienia.

Do Rwandy wróci³em 11 listo-
pada 1993 roku. Na lotnisko w Ki-
gali wyjechali po mnie o. Julian
Ilwicki i br. Zachariasz Igirikwayo,
którzy w tym czasie pracowali w pa-
rafii Gahunga. Dali mi samochód,
a sami pojechali do Butare. Po kil-
ku dniach do Gahunga przyje-
chali oo. Kamil i Marcin.

W tym czasie wiele ju¿ zmie-
ni³o siê w Rwandzie. Dziêki na-

leganiom Koœcio³a podpisano uk-
³ad w Arusha w Tanzanii. Kard.
Etchegaray z mandatu Stolicy Apo-
stolskiej jako jedyny spotka³ siê
z dwoma stronami problemu rwan-
dyjskiego. Nak³ania³ on dwie stro-
ny do uk³adu pokojowego. Uzgo-
dniono, i¿ w Rwandzie trzeba do-
prowadziæ do wolnych wyborów.
Powo³ano rz¹d, który mia³ przed-
stawicieli ze wszystkich partii, rów-
nie¿ opozycji.

Na pocz¹tku wojny rebelian-
ci oskar¿ali prezydenta Rwandy
o brak mo¿liwoœci dzia³ania w sfe-
rze politycznej grup etnicznych.
Za¿¹dali pozwolenia na wielopar-
tyjnoœæ. Dotychczas jedyn¹ parti¹
by³a partia prezydencka Hutu
(MRND). Równie¿ prezydent
Francji Mitterand ¿¹da³, aby Rwan-
da otworzy³a siê na wielopar-
tyjnoœæ. W tym czasie wiêc ist-
nia³o kilka partii, które prowadzi³y
dzie³o wzajemnego zwalczania siê,
zw³aszcza, ¿e okazj¹ by³a równie¿
prowadzona wojna. W tym miej-
scu chcia³em dorzuciæ jeszcze jed-
n¹ wa¿n¹, a  dla mnie istotn¹ rzecz.
Rwanda nale¿a³a do krajów fran-
kofoñskich, czyli pos³uguj¹cych siê
jêzykiem francuskim. Nale¿a³a wiêc
do uk³adu pañstw mówi¹cych tym
jêzykiem o wzajemnym wspiera-
niu siê, zw³aszcza w sytuacji za-
gro¿enia. Mo¿emy to porównaæ do
dzisiejszych wydarzeñ i naszego

uk³adu w NATO, gdzie wszyscy
zapewniaj¹ o integracji i wzajem-
nej pomocy. Francja wiêc uk³a-
dami by³a zobowi¹zana do wojs-
kowej pomocy w Rwandzie. By³y
tam wojska Legii Cudzoziem-
skiej, ale byli te¿ oficerowie prze-
znaczeni do formowania nowej
armii. Na pocz¹tku konfliktu woj-
sko mia³o oko³o 6 tysiêcy ¿o³nie-
rzy. PóŸniej by³o ich oko³o 30
tysiêcy. Francja wiêc by³a zwi¹-
zana uk³adem z rz¹dz¹cymi Hutu
tego kraju, poniewa¿ oni byli przy
w³adzy. Z drugiej strony nie zapo-
minajmy o tym, ¿e Rwanda by³a
koloni¹ belgijsk¹. Belgowie od sa-
mego pocz¹tku w swojej polityce

kolonialnej polegali na strukturach
dawnego królestwa Tutsi. St¹d ich
preferowanie Tutsich. I oni mili-
tarnie zobowi¹zali siê do pomocy
w przemianach politycznych Rwan-
dy, ale ich grupa by³a nieliczna
i pod auspicjami ONZ. Grupa
dziesiêciu Belgów strzeg³a no-
wego premiera, który mia³ pilno-
waæ interesów rebeliantów.

W historii tak bywa, ¿e gdzie
siê dwóch bije, tam trzeci korzy-
sta. Belgowie pomagaj¹ Tutsi,
Francusi Hutu, a Anglia i Ame-
ryka robi swoj¹ politykê. Chc¹

Wielka Sobota w Gahunga. O. Marcin
Sa³aciak i o. Sylwester Potoczny
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przy pomocy rebeliantów ten kraj
œci¹gn¹æ pod swoje wp³ywy do
krajów anglofoñskich, a nastêpnie
przy ich pomocy wykorzystywaæ
bogaty w surowce kopalniane kraj
Konga (dawna nazwa Zair).

W tych uk³adach pokojowych
przewidziano te¿ powrót Tutsi

z Ugandy. Ostatecznie wiêc woj-
na zosta³a skoñczona.

Do stolicy Kigali przyjechali
¿o³nierze – rebelianci Tutsi. Mieli
oni dbaæ o bezpieczeñstwo przed-
stawicieli tej grupy w rz¹dzie.
By³o ich oko³o tysi¹ca.

Przed³u¿anie tego konfliktu
by³o na niekorzyœæ rz¹dz¹cych.
Podpisywane porozumienia by³y
przypieczêtowaniem ustêpstw Pre-
zydenta, który ostatecznie zrozu-
mia³, ¿e wszyscy siê od niego
odsuwaj¹. Wojska ONZ wed³ug
mnie nie spe³ni³y swego zadania.
Ich aktywnoœæ lub biernoœæ by³a
uzale¿niona od wielkich krajów,
które w ten sposób robi³y swoj¹
politykê i ta bezsilnoœæ udziela³a
siê równie¿ ludziom i ostatecznie
doprowadzi³a ich do tego, ¿e sami
chwycili za broñ, któr¹ mieli – ma-
czety i dzidy.

I st¹d, gdy tragicznego wieczo-
ru 6 kwietnia 1994 r. po pod-
pisaniu ostatecznego rozejmu miê-
dzy stronami konfliktu, samolot
z Prezydentem Juvenali Habyari-
mana, zosta³ zestrzelony, gdy pod-
chodzi³ do l¹dowania, ludzie wy-

szli na ulice. W wypadku tym
zgin¹³ równie¿ nowo wybrany pre-
zydent Burundi Cyprien  Ntarya-
mira. Rozbity samolot spad³ blisko
domu Prezydenta. By³o to ju¿ po
godzinie 20. Wtedy  Gwardia pre-
zydencka (sk³adaj¹ca siê g³ównie
z Hutu) obwini³a Tutsi o spowo-

dowanie wypadku. Pierwszym
krokiem by³o zabicie dziesiêciu
Belgów, którzy strzegli premiera.
Fala przemocy, jeszcze tej nocy,
ow³adnê³a ca³¹ Rwandê. Wojsko
rebeliantów w stolicy, by³o du¿o
liczniejsze ni¿ przypuszczano.
Zaatakowa³i wojska prezydenckie.
Masakry, których dokonali Hutu
niczym nie mo¿na usprawiedliwiæ.
W ci¹gu 100 dni zamordowa-
no, pos³uguj¹c siê maczetami
i pa³kami, wiele osób – od 500
tysiêcy do 800 tysiêcy, jedn¹
dziesi¹t¹ ludnoœci Rwandy, a ty-
si¹ce osób okaleczono. Listy
œmierci przygotowano wczeœniej.
Miejscami masakr by³y szpitale
i stadiony, a kilka razy nawet koœ-
cio³y. Stacja radiowa „Tysi¹c wzgórz”,
która nadawa³a ca³¹ dobê, pod-
¿ega³a Hutu do nienawiœci i zabi-
jania Tutsich. Z drugiej strony by³o
radio Muhabura. Oni nadawali w³a-
sn¹ propagandê. Rwandyjski pieœ-
niarz Kizito Mihigo, o którym ju¿
opowiada³em, o tym czasie œpie-
wa³ potem, mówi¹c, ¿e te wyda-
rzenia by³y swoistym krzy¿em dla
Rwandy.

By³em wtedy w Gahunga…
Region ten by³ neutralny, tzn. nie
stacjonowa³y na nim ¿adne wojska.
By³a to strefa buforowa miêdzy
rebeliantami i wojskami rz¹dowy-
mi. Na tym terenie znajdowa³y siê
2 polskie parafie jedna karmelitów
i jedna pallotynów. Teoretycznie
o bezpieczeñstwo ludzi mia³y dbaæ
wojska ONZ, które by³y w budyn-
kach uniwersytetu prowadzonego
przez ojców bia³ych w Nkumba.
Ludzie w naszej parafii nie wie-
rzyli w prawdziwoœæ tego rozej-
mu. Przez te miesi¹ce w nocy ata-
kowali rebelianci i kradli, a przez
dzieñ przychodzi³o wojsko i rów-
nie¿ krad³o ¿ywnoœæ. Praca jed-
nak w parafii by³a normalna, od-
prawialiœmy Msze Œwiête, przygo-

towywaliœmy do Sakramentów na
Wielk¹ Sobotê i robiliœmy wszy-
stko tak jak zawsze.

W Niedzielê Wielkanocn¹ o. Ka-
mil zdecydowa³, ¿e pojedzie do
Butare na po³udniu Rwandy na
kilka dni. By³ on naszym delega-
tem, czyli prze³o¿onym odpowie-
dzialnym za wszystkie domy
w Rwandzie i Burundi. W ponie-
dzia³ek rano o. Marcin Sa³aciak
równie¿  postanowi³ mu towarzy-
szyæ. Zosta³em wiêc sam. Wszyst-
kie poniedzia³ki s¹ u nas wolne od
pracy duszpasterskiej, dlatego
pojecha³em do Sióstr od Anio³ów,
do Nyakinama. Tutaj spotka³em
pallotynów, marianów, polskich
oficerów ONZ i przede wszyst-
kim biskupa Fokasa. Poniewa¿ by³

Koœció³ zniszczony przez wojnê
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to poniedzia³ek lany nie obesz³o
siê bez zachowania polskiej tra-
dycji. Biskup opowiada³ nam ró¿-
ne niuanse polityczne zwi¹zane
z polityk¹ tej rwandyjskiej wojny.
Wieczorem wróci³em do domu.
Na drugi dzieñ praca w biurze.
W œrodê wieczorem dowiedzia-
³em siê o œmierci prezydenta.
Totalne przera¿enie w naszym
regionie. Nie wiem czy ktoœ spa³
tej nocy. Kilku s¹siadów przysz³o
do nas na parafiê i d³ugo rozma-
wialiœmy o niebezpieczeñstwach
zwi¹zanych z tym wydarzeniem.

Rano po Mszy œwiêtej chcia-
³em wydostaæ siê z tej strefy neu-
tralnej i dostaæ siê do Rwandy.
Na barierze wojsko mnie nie prze-
puœci³o. Wszystkie drogi s¹ za-
rezerwowane dla samochodów
wojskowych. Próbowa³em jeszcze
przejechaæ drog¹ pod wulkanami
w kierunku parafii Kampanga,
równie¿ bez skutku. Wieczorem
powróci³em do domu. W pi¹tek
rano po Mszy œw., wraz z ludŸmi
z naszego terenu, poszliœmy w stro-
nê wulkanu Muhabura.

Ukryliœmy siê w lasach tego
wulkanu. Na trzeci dzieñ zdecy-
dowaliœmy, ¿e nie damy rady, ci¹-
g³e deszcze i zimno nie u³atwia³y
nam tego pobytu. Przemokniêci
i zmarzniêci zeszliœmy w kierun-
ku parafii w Kinoni. Po drodze

napotykaliœmy cia³a zabitych przez
rebeliantów ludzi. Na parafii zasta-
liœmy ks. Kazimierza Szczepanika,
pallotyna. By³ sam. Nie wiedzie-
liœmy co mamy zrobiæ. W koñcu
postanowiliœmy przeczekaæ.

Obok parafii na boisku rebe-
lianci zainstalowali du¿e dzia³o.
Oko³o dwóch tygodni przebywa-
liœmy na terenie tej parafii, ocze-
kuj¹c szczêœliwego zakoñczenia
tego konfliktu. Od rana do wie-
czora s³yszeliœmy strzelaninê, chowa-

liœmy siê w budynku parafii w miej-
scach najbardziej zabezpieczo-
nych. Pewnego wieczoru przyszli
do nas rebelianci z wojskami ONZ,
proponuj¹c nam, abyœmy wraz z sio-
strami œw. Wincentego a Paulo opu-
œcili ten teren i udali siê do Ugan-
dy. Postanowiliœmy porozmawiaæ
siostrami.

W miêdzyczasie rebelianci zab-
rali nam samochód. Wieczorem
wraz z siostrami opuœciliœmy Ki-
noni udaj¹c siê pieszo do Kidaho.
Nastêpnego dnia dotarliœmy do
znanej nam wczeœniej parafii Mu-
tolere (Uganda). Tym razem za-
mieszkaliœmy w budynkach para-
fialnych. Parafiê tê prowadzili Oj-
cowie Biali. Tutaj te¿ spotkaliœmy
kilku ksiê¿y pracuj¹cych w parafii
Runaba w naszej diecezji Ruhen-
geri. Oni postanowili tam pozostaæ
do czasu a¿ wszystko w Rwan-
dzie siê uspokoi. Po kilku dniach
brat Zdzis³aw Olejko Pallotyn przy-
jecha³ po nas samochodem, aby
nas zabraæ do Rutchuru, w Kongo.
Rebelianci nie zajmowali siê nami.
Wyjechaliœmy bez problemu. Do-

piero tutaj dowiedzieliœmy siê o ca-
³ej tragedii Rwandy. Wczeœniej
widzieliœmy zabitych ludzi ale by-
³y to ofiary rebeliantów. Ca³a baza
palotyñska pomocy dla Rwandy by-
³a w Rutchuru. St¹d wszyscy w³aœ-
ciwie pallotyni tam przyjechali.

 Ruiny klasztoru karmelitanek bosych w Remera, Ruhondo

 Wulkan Sabyino i droga pod wulkanami, któr¹ próbowa³em przejechaæ do parafii
Kampanga
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Dla mnie by³o to zbyt du¿o, s³ucha-
nie o tym wszystkim przera¿a³o.
Dlatego pojecha³em do pobliskiej
Gomy do naszej karmelitañskiej
parafii Katindo. Stamt¹d uda³o mi
siê przez radio skontaktowaæ z o. Ja-
nem Malickim, który w tym czasie
przebywa³ w Bukavu (Kongo). Us-
taliliœmy ¿eby pozostaæ na miejscu
w Kongo czekaj¹c na rozwój sy-
tuacji. Po kilku dniach prze³o¿ony
w Katindo, o. Louis, Hiszpan, zde-
cydowa³ wys³aæ mnie do Europy.
W tym powo³a³ siê na o. Kamila, de-
legata. Postanowi³em jeszcze wje-
chaæ do Rwandy, ¿eby zobaczyæ
nasze umi³owane miasto rekre-
acyjne – Gisenyi. Nie mia³em pro-

blemu na granicy, ale wojsko rwan-
dyjskie puœci³o mnie pod warun-
kiem, ¿e wezmê do samochodu
do swojej ochrony jednego z ¿o³-
nierzy. Kiedy dojechaliœmy do je-
ziora Kivu zauwa¿yliœmy grupê
INTERAHAMWE, którzy otoczyli
nasz samochód.

Po krótkiej rozmowie okaza³o
siê, ¿e oni oskar¿aj¹ dziœ bia³ych
o œmieræ prezydenta. Tak jak wczeœ-
niej bia³y jawi³ siê jako ten, który
niesie dobro, w tym momencie zro-
zumia³em, ¿e bia³y jest dla nich
symbolem zdrady i dwulicowoœci.
Byli bardzo nieufni i wrodzy. Mo-
je t³umaczenie niczego nie roz-
wi¹zywa³o. Gdyby nie ten ¿o³nierz,
który by³ ze mn¹, to na pewno by Jezioro Kivu

 Jastrz¹b

Ruiny domu

mnie nie puœcili. On zacz¹³ strze-
laæ do góry, a kiedy oni siê rozst¹-
pili, szybko odjechaliœmy na gra-
nicê. W tym momencie ich tra-
gedia by³a dla mnie bardziej zro-
zumia³a. Prezydent, który jest oj-
cem narodu, zostaje zabity, w³adza
przechodzi w rêce rebeliantów i ju¿
s¹ œwiadomi, jakie bêd¹ tego kon-
sekwencje.

Hutu ju¿ wiedzieli, ¿e przegrali
wojnê o przysz³¹ w³adzê w Rwan-
dzie. W kraju trwa³a wojna. Woj-
ska rebeliantów wspomagane przez
armiê Ugandy zajmowa³y nowe te-
reny. Ostatecznie Tutsi opanowali

ca³y kraj, a setki tysiêcy Hutu (je-
¿eli nie miliony) uciek³o do s¹-
siedniego Kongo-Zairu. I tu poja-
wia siê sprawa uciekinierów. W Kon-
go d³ugie miesi¹ce czekali, aby
ktoœ siê nimi zaj¹³.

Po powrocie do Rwandy prze-
kona³em siê, ¿e wojna i ludobój-
stwo pozostawi³o trwa³e œlady
wœród mieszkañców Rwandy, któ-
rzy do dziœ zmagaj¹ siê z jego skut-
kami: zbiorowe groby, zniszczenia,
okaleczeni ludzie, tysi¹ce sierot, pro-
blem przebaczenia oprawcom.

cdn
fot. z arch. Autora
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(35)

,,Akathistos” to w Koœ-
cio³ach Wschodnich

nabo¿eñstwo sk³adaj¹ce siê
z pieœni pochwalnych, mod-
litw ku czci Chrystusa, Naj-
œwiêtszej Maryi Panny i œwiê-
tych, odmawianych lub œpie-
wanych na stoj¹co. Powsta³y
najprawdopodobniej w V–VI
wieku „Akatyst ku czci Bo-
gurodzicy” najbardziej znany
z tego gatunku sta³ siê wzor-
cowym do tego stopnia, ¿e jest okreœlany po prostu
jako „Akatyst par eccellence”. Nie wiadomo, kto
by³ jego autorem, jakkolwiek niektórzy przypisuj¹
go patriarsze konstantynopolitañskiemu Sergiuszowi
lub diakonowi Pizydesowi, zakrystianowi w œwi¹tyni
Hagia Sofia w Konstantynopolu. Oko³o VIII wieku
„Akatyst” zosta³ przet³umaczony na ³acinê i na wiele
innych jêzyków, w wyniku czego wywar³ ogromny
wp³yw na pobo¿noœæ i poezjê maryjn¹ ca³ego Koœcio³a.

„AKATYST” KU CZCI BOGURODZICY –
– G£ÓWNE NABO ĒÑSTWO MARYJNE KOŒCIO£ÓW WSCHODNICH

Polski przek³ad „Akatystu” zosta³ dokonany w 1965
roku przez jezuitê Mieczys³awa Bednarza.

Zasadniczym tematem „Akatystu” jest udzia³ Matki
Boskiej w ziemskim ¿yciu Chrystusa i w ¿yciu Jego

Koœcio³a. Przeplataj¹ siê w nim teksty odnosz¹ce siê
do Matki Boskiej i Jezusa. Pierwsza po³owa „Akaty-
stu” dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeñ
z nim zwi¹zanych i je poprzedzaj¹cych. Druga po-
³owa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyj-
œcia Zbawiciela na ziemiê.

Hymn sk³ada siê z 24 strof, które w greckim ory-
ginale zaczynaj¹ siê od kolejnych liter alfabetu. Ka¿da
strofa zaczyna siê od zapowiedzi wydarzenia lub
tematu kontemplowanego w kolejnej, co ma skiero-
waæ rozmyœlanie ku g³êbi tajemnicy. Strofy s¹ na prze-
mian krótkie (kondakiony) i d³u¿sze (ikosy). Ka¿dy kon-
dakion koñczy siê refrenem alleluja, a ikos wezwa-
niem „witaj [raduj siê], Oblubienico dziewicza”.

Jak pisze ks. Jan Sergiusz Gajek MIC, celebro-
wany czêsto i w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych
Akatyst ku czci Bogurodzicy jest do dziœ dla chrzeœ-
cijan tradycji wschodniej Ÿród³em ci¹gle œwie¿ej
i wyra¿onej jêzykiem poezji teologii tajemnicy Wcie-
lenia i ufnoœci w niebieskie orêdownictwo Matki
S³owa Wcielonego.

Œpiew Akatystu jednoczy chrzeœcijan Wschodu i Zachodu

Obok: skan ok³adki
wydawnictwa prezen-

tuj¹cego ,,Akatyst
ku czci Bogurodzicy”

AKATYST ku czci Bogurodzicy*

 Wi-taj, przez któ-r¹ jaœ  -  nie  - je ra  -  doœæ.

 Wi-taj,  dla której kl¹-twa od - pu - szczo - na.

  Wi-taj, któ-ra A-da-ma pod-no-sisz z u-pad-ku.
* Fragment Akatystu ku czci Bogurodzicy.
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KWIECIE Ñ  2022 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 majowym

UWAGA. W obecnym czasie
wszelkie plany uwarunkowane

s¹ sytuacj¹ pandemiczn¹!!!

Peter Paul Rubens –
– Chrystus ukrzy¿owany

Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
W 2005 r. † œw. Jan Pawe³ II.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
5. Niedziela WIELKIE-
GO POSTU.
Niedziela PALMOWA
MÊKI PAÑSKIEJ.
Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y.

WIELKI CZWARTEK.
Msza Wieczerzy Pañ-
skiej. (Msza Krzy¿ma –
– katedra)
WIELKI PI¥TEK Mêki
Pañskiej.
WIELKA SOBOTA. WIGI-
LIA PASCHALNA.

NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA ZMAR-
TWYCHWSTANIA
PAÑSKIEGO.

PONIEDZIA£EK WIEL-
KANOCNY.
W 2006 r. † o. Bronis³aw
od œw. Rodziny (Marian
Tarka). Twórca tej gazety
nr 1 od 1996 r.
W 2013 r. † o. Terezjusz
od Mêki Pañskiej (Woj-
ciech Felcyn).
2. Niedziela Wielkanoc-
na Mi³osierdzia Bo¿ego.
Œw. Wojciecha, bpa i mê-
czennika. G³ównego Pa-
trona Polski (uroczystoœæ).
Œw. Katarzyny Sieneñ-
skiej dziewicy i dra Koœ-
cio³a, patronki Europy
(œwiêto).

Pt.
So.

Nd.

Nd.

Cz.

Pt.

So.

Nd.

Pn.

Wt.

Œr.

Nd.

Wt.

Pt.

1.
2.

3.

10.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

24.

25.

29.

ŒWIÊTE

TRIDUUM PASCHALNE

Naszemu Drogiemu
Ojcu Markowi ŒleziakowiMarkowi ŒleziakowiMarkowi ŒleziakowiMarkowi ŒleziakowiMarkowi Œleziakowi OCD

z którym bêdziemy siê modliæ dnia 25 kwietnia
z okazji imienin

oraz
wszystkim naszym Solenizantomnaszym Solenizantomnaszym Solenizantomnaszym Solenizantomnaszym Solenizantom obchodz¹cym

w miesi¹cu kwietniu, urodziny, imieniny i rocznice
¿yczymy

aby dobry Pan Bóg obdarza³ Ich ³askami zdrowia,
uœmiechu na co dzieñ oraz pokory w swoim sercu

     Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu

dpsmielzyn.pl



Nr 4 (2022)Str. 20 N A  K A R M E L

O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(48)

MATKA BO¯A
BOROWIEÑSKA

Niedaleko od Czêstochowy (ok.
14 km na pó³nocny-wschód)

le¿y niewielka wioska Borowno,
która sw¹ nazwê czerpie od „bo-
rów” – dawniej porastaj¹cych po-
bliskie okolice. Tam wœród ciszy
sinych borów znalaz³a ukrycie i si-
³ê promieniowania na „szlaku kró-
lewskim” wiod¹cym z Piotrkowa
Trybunalskiego do Czêstochowy
przez Radomsko – Matka Boska
Szkaplerzna, Borowieñska Pani,
zaliczana do tzw. Krakowskich
Hodegetrii, lokalnego warsztatu.
Miejscowoœæ ta posiada œrednio-
wieczn¹ metrykê i istnieje co naj-
mniej od XII wieku. Wymieniona
jest bowiem w ³aciñskim doku-
mencie z 1198 roku pod nazw¹
Borouna – jako uposa¿enie zakon-
ników mieczowych, Bo¿ogrobców
z Miechowa. Zawita³ tu równie¿ –
– swego czasu – œw. bp Stanis³aw
ze Szczepanowa.

KOŒCIO£Y

Pierwsza wzmianka o parafii ist-
nieje ju¿ w roku 1394, a pierwsza

informacja o drewnianym koœciele
pochodzi z 1464 roku ze s³ynnej
ksiêgi uposa¿eñ Liber beneficiorum
abp Jana £askiego. W 1688 roku
zostaje wzniesiony kolejny drew-
niany koœció³ na planie krzy¿a,
konsekrowany w 17 lipca przez
Jerzego Albrechta Denhoffa, bis-
kupa kamienieckiego. W XIX wie-
ku popadaj¹cy w ruinê koœció³
rozebrano. W 1846 roku ukoñczo-
no budowê nowej œwi¹tyni, któr¹
poœwiêci³ uroczyœcie 8 paŸdzier-
nika ks. infu³at Andrzej Mulzow,
prepozyt ³aski. W 1885 roku koœ-
ció³ zosta³ przebudowany i 9 ma-
ja 1904 roku konsekrowany przez
biskupa Stanis³awa Zdzitowie-
ckiego.

Jest to okaza³a budowla neoba-
rokowa, jednonawowa, z pó³koli-
œcie zamkniêtym prezbiterium i dwu-
wie¿ow¹ fasad¹. Fasadê œwi¹tyni
zdobi¹ dwie czworoboczne wie¿e

wznosz¹ce siê na wysokoœæ 50 m.
G³ówne wejœcie do koœcio³a znaj-
duje siê od strony, a prowadz¹ do nie-
go pochodz¹ce z pocz¹tku XX w.

¿elazne drzwi. W wyposa¿eniu œwi¹-
tyni uwagê zwracaj¹ pochodz¹ce
z koñca XIX w.: chrzcielnica, am-
bona, dwa okaza³e ¿yrandole oraz
konfesjona³y.

Koœció³ posiada o³tarz g³ów-
ny z zabytkowym tabernakulum
oraz dwa o³tarze boczne. Cenne
s¹ znajduj¹ce siê w nim obrazy,
przede wszystkim XVII-wieczny
obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej
z Dzieci¹tkiem oraz zdobi¹ce go
srebrne suknie, równie¿ z XVII w.,
jak równie¿ obrazy Matki Bo¿ej Lo-
retañskiej, Pana Jezusa Biczowa-
nego, patrona – œw. Wawrzyñca oraz
malowid³o poœwiêcone Najœwiêt-
szemu Sercu Jezusa. W XVIII
i XIX wieku kultem s³yn¹³ obraz
Matki Bo¿ej Loretañskiej, wisz¹cy
w bocznym o³tarzu. Licznie zgro-
madzone wota podczas powstania
listopadowego przeznaczone na
skarb narodowy.

Legenda o œw. Stanis³awie
B.M.

We wsi Borownie sta³ ma-
³y koœció³ek poœwiêcony œw.
Stanis³awowi, a nie wia-
domo przez kogo i kiedy
zbudowany. Wedle miejsco-
wej tradycji wystawiono go
na pami¹tkê, ¿e ów œwiêty
w podró¿y swej przecho-
dz¹c przez Borowno pod
Mstowem, by³ przez z³ych
ludzi na granicach tej wsi
napadniêty i zniewa¿ony
wœród ³anu grochu, przy czym
mia³ wyrzec te s³owa: Oj,
Borowno, Borowno, bêdzie
u ciebie grochu nie rodno! –
– Od owego czasu a¿ do
dziœ dnia nie rodzi siê wcale
groch na tamtejszych po-
lach, pomimo wszelkich usi-
³owañ. Po tej przygodzie uda³
siê œw. Stanis³aw pieszo do
Mstowa. Co prawda w sa-
mym Borowie nie by³o nig-
dy koœcio³a œw. Stanis³awa,
ale istnia³a niegdyœ kapli-
czka z jego wizerunkiem,
a w pobliskich Chorzeni-
cach dot¹d znajduje siê ka-
plica pod jego wezwaniem.
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Maryjo, Chwa³o Karmelu i Matko nasza, która
w dowód szczególnej mi³oœci do dzieci odzianych
Tw¹ œwiêt¹ szat¹, raczy³aœ zaszczyciæ je mianem
Twego najs³odszego Imienia, prosimy Ciê pokor-
nie, obudŸ w naszych sercach pragnienie, abyœ-
my we wszystkich uciskach i dolegliwoœciach
¿ycia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Za-
chêcaj nas Twym ¿yciem i przyk³adem do pe³-
nienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Mi³o-

sierdzia, abyœmy naœladuj¹c Twoje œwiête cnoty,
stali siê godni zaszczytnej nazwy synów Twoich;
abyœmy zapisani zostali w ksiêdze ¿ywota, pomiê-
dzy Twymi dzieæmi i braæmi Jezusa Chrystusa.
Us³ysz nasze b³agania. Ty na Kalwarii w wielkim
bólu sta³aœ siê dla nas Matk¹. Ty najlepiej rozu-
miesz nasze cierpienia. Os³aniaj nas przed po-
kusami z³ego i zaprowadŸ nas do Twego Syna, Jezusa
Chrystusa. Amen.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

£askami s³yn¹cy wizerunek Matki
Boskiej Szkaplerznej (zwanej te¿
Borowieñsk¹), datuje siê na drug¹
po³owê XVII wieku (ok. 1688 r.).

Jest to obraz olejny malowany na
desce o wymiarach 135x89 cm.
Podobrazie zamkniête gór¹ ³ukiem
pe³nym, t³o grawerowane o mo-
tywach wici akantowej, z³ocone
i srebrzone, taœmy szat oraz g³adkie
nimby z³ocone, zamkniête korony
i sukienka trybowane z blachy sre-
brnej, sukienka zdobiona miê-
sistymi motywami kwiatowymi,
najpewniej z koñca wieku XVII
(ok. 1888 r.). Maryja trzyma swego
syna Jezusa na lewym rêku, nato-
miast praw¹ wskazuje na niego
jako Zbawiciela œwiata. Boskie
Dzieciê Jezus unosi sw¹ praw¹
r¹czkê w geœcie b³ogos³awieñstwa,
natomiast lew¹ podtrzymuje Ksiê-
gê. Matka Bo¿a ubrana jest w b³ê-

kitny maforion obszyty z³ot¹ la-
mówk¹, pod szyj¹ spiêty ozdobn¹
broszk¹, spod którego widaæ czer-
won¹ sukniê. Natomiast Jezus
odziany jest w ró¿owy chiton. Ma-
ryja w prawej rêce wskazuj¹cej na
Jezusa trzyma ozdobny srebrno-
-z³oty szkaplerz œwiêty zapraszaj¹c
niejako do wspólnego wraz z Ni¹
kroczenia za Chrystusem obiecuj¹c
skuteczn¹ pomoc w drodze do
œwiêtoœci i wype³nienia powinnoœci
chrzcielnych oczekuj¹c pe³ni zba-
wienia.

Obraz ten – znajduj¹cy siê
w o³tarzu g³ównym – od dawna
otoczony jest kultem wiernych,
który przejawia siê w ró¿norodny
sposób, zarówno publiczny jaki
i indywidualny. Wyrazem tego s¹
liczne wota – dziêkczynne dary,
jak i proœby oraz podziêkowania
dla MB Borowieñskiej. W tym

celu w koœciele wystawiona jest
specjalna skrzyneczka, w której
wierni umieszczaj¹ karteczki
z wyrazami wdziêcznoœci oraz
proœby do swej Przemo¿nej Orê-

downiczki, oczekuj¹c wstawien-
nictwa Maryi u Jej Syna, Jezusa
Chrystusa. Wszystkie te intencje
odczytywane s¹ w czasie specjal-
nego apelu i innych nabo¿eñstw
ku czci Maryi. Wa¿n¹ czêœci¹ kul-
tu maryjnego w parafii jest odpust
Najœwiêtszej Maryi Panny Szkap-
lerznej, obchodzony 16 lipca oraz
liczne nabo¿eñstwa ku Jej wiêk-
szej czci, takie jak nabo¿eñstwo
do MB Szkaplerznej w ka¿d¹
œrodê czy nabo¿eñstwo majowe.
Wyrazem mi³oœci i wielkiego
przywi¹zania do swej Patronki by³
rok 2003, kiedy to obraz Matki Bo-
¿ej z Borowna móg³ zostaæ odre-
staurowany i zakonserwowany
dziêki staraniom ks. kanonika Pio-
tra Krzemiñskiego oraz niezwyk³ej
ofiarnoœci parafian, którzy z³o¿yli
swoj¹ bi¿uteriê i precjoza, aby su-
kniê Maryi i Jezusa pokryæ war-

stw¹ z³ota. Powrót obrazu do œwi¹-
tyni by³ wielkim œwiêtem w ca³ej
parafii i dostarczy³ im niema³ych
wzruszeñ. Powiadali, ¿e „ich Matka
wróci³a nareszcie do domu”.
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

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

Na Golgocie sta³y trzy krzy¿e. A na nich trzy osoby
zawis³y. Na skrajnych dwóch – z³oczyñcy, na œrod-

kowym – nies³usznie skazany Chrystus.

Gdy jeden ze skaza-
nych z³orzeczy³ Chry-
stusowi, drugi próbo-
wa³ go powstrzymaæ,
dowodz¹c, ¿e zas³u¿o-
n¹ ponosz¹ karê. Ten
zaœ z³oczyñca, który
rozpozna³ w wisz¹cym
obok niego skazañcu
Chrystusa, dobro czy-
ni¹cego Nauczyciela
z Galilei, oczekiwa-
nego przez wieki Me-
sjasza – wyzna³ swój
grzech i poprosi³ tyl-
ko, aby Chrystus o nim nie zapomnia³, gdy znaj-
dzie siê w swoim królestwie. I oto nadzwyczajne
padaj¹ s³owa z ust Chrystusa: Powiadam ci, jeszcze
dziœ bêdziesz ze mn¹ w raju.

Wydaje siê, ¿e tak niewiele trzeba, aby doœ-
wiadczyæ ³aski przebaczenia, a jednak nieraz tak
wiele.

Jak¿e bowiem trudno jest dostrzec z³o w swoim
myœleniu, zamiarach, wreszcie uczynkach. Coœ musi
siê wydarzyæ, coœ szczególnego, aby nast¹pi³a przemia-
na widzenia samego siebie, staniêcia w prawdzie
wobec samego siebie. Metanoja.  Dobry ³otr, jak go
siê zwyk³o nazywaæ, w ostatnich chwilach swe-
go ¿ycia spotka³ Chrystusa. Wypowiedzia³ pro-
st¹, p³yn¹c¹ z serca proœbê: Chrystusie, wspomnij na
mnie.

Wielkopostne rekolekcje maj¹ pomóc dostrzec
prawdê o sobie. I oby to siê sta³o. Tak niewiele trze-
ba, aby ten œwiêty czas rekolekcji zmarnowaæ, przejœæ
obok Chrystusa, nie zauwa¿aj¹c, ¿e On wyszed³
nam na spotkanie.

Patrz¹c z przera-
¿eniem na wydarze-
nia ostatnich tygod-
ni, tak niewiele trzeba,
aby udzieliæ pomocy.
I to na szczêœcie w ca-
³ej naszej mi³ej Oj-
czyŸnie siê dzieje. Po-
czuliœmy siê braæmi
i siostrami, zjedno-
czyliœmy siê w bólu
i cierpieniu z cierpi¹-
cymi nie oczekuj¹c ni-
czego w zamian.

Niech Bóg b³ogo-
s³awi wszystkim cier-

pi¹cym niesprawiedliwoœæ, g³ód, nêdzê, pohañ-
bienie, utratê bliskich, domu, ojczyzny… i tym
wszystkim osobom, które nios¹ pomoc w ka¿dej
postaci.

Niech Œwiêta Wielkanocne przynios¹ nam radoœæ
i pokój ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem. Alleluja!

Tak niewiele trzeba...
...zamyœlenia

o. Bronis³aw od Œw. Rodziny (Marian Tarka) –
(†19.IV.2006) – twórca gazety Na Karmel.

o. Terezjusz od Mêki Pañskiej (Felcyn) –
– († 20.IV.2013) – grób w Poznaniu.

Mia³em impuls, aby nie tylko w kaledarzu przypomnieæ Wspó³braci,
którzy pe³nili u nas pos³ugê duszpastersk¹. Wiele wydawnictw
powsta³o z inicjatywy lub jako jako Autora o. Bronis³awa. Mo¿na je
nabyæ na naszej furcie czy stoliku w kruchcie. A ¿e nadal istniej¹
jest wynikiem drukowania w du¿ym nak³adzie...
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05. KWIETNIA

10. MAJA

„MISJE POD P£ASZCZEM MARYI –
– 50 LAT”

Akami k’umuntu n’umutima we
– ksiêciem cz³owieka jest jego serce

Jezu rwose iradukunda*

1.Serce jest królem dla cz³owieka
Kto patrzy sercem, odgadnie œwiat
ale w tym sercu Niebo czeka
Król nad królami Chrystus Pan

Jak znaleŸæ s³owo dla Bo¿ego S³owa?
Jak tê Nowinê og³osiæ wœród braci?
Chrystus jest Drog¹ i posy³a w drogê
posy³a po swych przyjació³

B³ogos³awieni, którzy znaj¹ Boga
z Serca do serca – najproœciej
pos³ani by na wszystkich drogach
mówiæ ¿e On jest Mi³oœci¹

Jezu Jezu rwose iradukunda*

B³ogos³awieni pos³ani z Nowin¹
Yashize ubucuti bwayo mu nda**

¿e Bóg nam da³ swoj¹ przyjaŸñ

2. Chrystus jest Królem dla cz³owieka
Kto Go pokocha³, pokocha œwiat
bo w jego sercu Chrystus czeka
by pe³niê czasu wszystkim daæ

Kto zna Chrystusa, bêdzie s³u¿y³ Œwiat³u
Razem z Maryj¹, okryty Jej szat¹
by spod Jej Serca i dziœ pe³nia czasu
dotar³a na krañce œwiata

Tekst: s. Maria Magdalena od Krzy¿a

 * [Jezu rg³ose irakunda]; Jezus naprawdê nas kocha.
** [Jaszize ubuczuti bgajo mu nda]; Da³ nam sw¹ przyjaŸñ.

Niedziela Palmowa
w naszych placówkach

misyjnych
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Siostry ze wspólnoty w Kijowie w czasie goœciny u sióstr Honoratek w Moœciskach

Karmelitanki bose z Charkowa w czasie pobytu w domu rekolekcyjnym w naszym klasztorze

NIEPLANOWANY POBYT W POLSCE I PRZEMYŒLU


