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rwa czas wielkanocny, wyj¹-
tkowy i szczególny czas sprzy-
jaj¹cy spotkaniu. Modlitwê
bowiem – za œw. Teres¹ od

Jezusa – definiujemy bardzo pro-
sto: „spotkanie z Tym, o którym
wiem, ¿e mnie kocha”. W ostatnich
tygodniach czytaliœmy w Ewangelii
wiele opisów spotkania ze Zmar-
twychwsta³ym. Wspólne i charak-
terystyczne jest to, i¿ nie by³y to
spotkania masowe. Zmartwych-
wsta³y nie przemawia do t³umów,
spotyka siê z konkretnym cz³o-
wiekiem: z Aposto³ami, z Mari¹
Magdalen¹ przy grobie, z ucznia-
mi uciekaj¹cymi do Emaus. Przy-
chodzi te¿ do Tomasza Aposto³a,
którego nazywamy niedowiar-
kiem. Te spotkania s¹ szans¹.
Chocia¿by spotkanie z Toma-
szem, przed którym Jezus ods³a-
nia swoje rany. To bardzo intym-
ne spotkanie. Tak¿e dzisiaj nasza
codzienna modlitwa mo¿e byæ
takim intymnym staniêciem przed
Bogiem, który zachowa³ œlady
swego cierpienia, by przypomnieæ
nam do czego jest zdolny, by udo-
wodniæ nam swoj¹ mi³oœæ. Ale
zapewne nie tylko dlatego je zacho-
wa³. Prorok Izajasz przedstawiaj¹c
wizjê Mesjasza napisa³, i¿ w „Jego
ranach jest nasze zdrowie”. Ka¿-
dy z nas w swoim sercu nosi kon-
kretne rany: ktoœ dotkn¹³, ktoœ
zdradzi³, ktoœ opuœci³, czegoœ nie
potrafimy sobie z przesz³oœci po-
darowaæ; jest te¿ rana lêku uka-
zuj¹ca nasze niedowiarstwa w Je-
go mi³oœæ, jest rana samotnoœci,
której nie zalepi¹ powierzchowne
relacje, jest rana têsknoty, której

Z MARYJ¥ PRZY JEZUSIE

nie wype³ni to co stworzone. Mo-
¿e warto w tym wyj¹tkowym
czasie spotykaæ siê ze Zmar-
twychwsta³ym Jezusem w tym co
nas rani. On odkrywa przed nami
swoje rany, to bardzo odwa¿y
i intymny gest. Modlitwa nie-
w¹tpliwie siê pog³êbi, gdy na
modlitwie odkryjemy przed Nim
swoje zranione miejsca.

Tym spotkaniom mo¿e towa-
rzyszyæ Maryja, która z matczyn¹
intuicj¹ potrafi zauwa¿yæ, nazwaæ
i otoczyæ trosk¹ to co dla innych,

tak¿e dla nas samych zakryte. Na-
bo¿eñstwa majowe zatem nie
musz¹ byæ jedynie wyœpiewan¹
pobo¿noœci¹; mog¹ byæ codzien-
nym spotkaniem z Jezusem u bo-
ku Maryi. Ka¿dego dnia mo¿e to
byæ spotkanie w innej rzeczywi-
stoœci naszego ¿ycia i wnêtrza.
Rzeczywistoœci, które piêknie
opisuj¹ poszczególne wezwania
litanii Loretañskiej.

o. Krzysztof Górski
    proboszcz
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LITANIA DO ŒWIÊTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison. Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, us³ysz nas. Chryste,
wys³uchaj nas.

Ojcze z nieba, Bo¿e, – zmi³uj siê
nad nami.

Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e,
– zmi³uj siê nad nami.

Duchu Œwiêty, Bo¿e, – zmi³uj
siê nad nami.

Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, –
zmi³uj siê nad nami.

Œwiêta Maryjo, – módl siê za
nami.

Œwiêty Józefie,
Przes³awny potomku Dawida,
Œwiat³o Patriarchów,
Oblubieñcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stró¿u Dziewicy,
¯ywicielu Syna Bo¿ego,
Troskliwy obroñco Chrystusa,
S³ugo Chrystusa,
S³ugo zbawienia,

G³owo Najœwiêtszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmê¿niejszy,
Józefie najpos³uszniejszy,

Józefie najwierniejszy,
Zwierciad³o cierpliwoœci,
Mi³oœniku ubóstwa,
Wzorze pracuj¹cych,
Ozdobo ¿ycia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgo-
dnie z Listem Kongregacji zatwierdzi³a brzmienie wezwañ
w jêzyku polskim, przygotowane przez Komisjê ds. Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela,
S³uga Chrystusa, S³uga zbawienia, Podpora w trudnoœciach, Patron
wygnañców, Patron cierpi¹cych, Patron ubogich.

Nowe brzmienie Litanii obowi¹zuje z dniem podjêcia uchwa³y:

Podporo rodzin,
Podporo w trudnoœciach,
Pociecho nieszczêœliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnañców,
Patronie cierpi¹cych,
Patronie ubogich,
Patronie umieraj¹cych,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Koœcio³a œwiêtego,

Baranku Bo¿y, który g³adzisz
grzechy œwiata, – przepuœæ nam,
Panie.

Baranku Bo¿y, który g³adzisz
grzechy œwiata, – wys³uchaj
nas, Panie.

Baranku Bo¿y, który g³adzisz
grzechy œwiata, – zmi³uj siê
nad nami.

P. Ustanowi³ go panem domu
 swego.

W. I zarz¹dc¹ wszystkich po-
siad³oœci swoich.

MÓDLMY SIÊ: Bo¿e, Ty w nie-
wys³owionej Opatrznoœci wybra³eœ
œwiêtego Józefa na Oblubieñca Naj-
œwiêtszej Rodzicielki Twojego Syna, +
spraw, abyœmy oddaj¹c mu na ziemi
czeœæ jako opiekunowi, * zas³u¿yli na
jego orêdownictwo w niebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
Za Zelatorki Kó³ ¯ywego Ró¿añca oraz li-

derów wszystkich grup parafialnych, aby gor-
liwie przewodzili naszym wspólnotom.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O nasz¹ otwartoœæ na parafian ubogich,

samotnych, chorych i cierpi¹cych – aby otrzymali
potrzebn¹ pomoc, wsparcie i pociechê.

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

Intencje
¯ywego Ró¿añca – maj

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

Módlmy siê, aby ludzie m³odzi, powo³ani do
pe³ni ¿ycia, odkryli w Maryi wzór s³uchania,
g³êbiê rozeznawania, odwagê wiary oraz poœwiê-
cenie siê s³u¿bie.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
Dziêkuj¹c za dar powo³ania naszych

duszpasterzy proœmy, aby z mocn¹ wiar¹
i otwartoœci¹ poddawali siê Bo¿emu pro-
wadzeniu.
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Opatrznoœæ Bo¿a na drogach naszej wiary
postawi³a osobê wyj¹tkow¹. Cz³owieka po-

kor-nego, czêsto okreœlanego jako krystalicznie
sprawiedliwy – œwiêtego Józefa. Cieœla z Naza-
retu sta³ siê powiernikiem wydarzeñ zwi¹zanych
z ¿yciem Jezusa, staj¹c siê Jego przybranym
ojcem. Nie mniej jednak, jego misja nie skoñ-
czy³a siê z koñcem pobytu na ziemi, ale trwa
tak¿e dalej i przenika równie¿ do misji Koœcio³a
czasów wspó³czesnych.

Widoczne to jest, chocia¿by w siedmiu nowych
wezwaniach, które zosta³y do³¹czone do znanej
i cenionej przez wiernych litanii do œw. Józefa. Ma
to œcis³y zwi¹zek z wyda-
rzeniami, które dane nam
by³o przezywaæ w ostat-
nich dwóch latach.

Ósmego grudnia 2020
roku, czyli w dzieñ, w któ-
rym prze¿ywamy Uroczy-
stoœæ Niepokalanego Po-
czêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny papie¿ Franciszek
og³osi³ Œwiêtego Józefa
patronem owego roku li-
turgicznego. Uczyni³ to,
tak¿e ze wzglêdu na przy-
padaj¹c¹ w ten sam dzieñ
150-ta rocznicê og³oszenia œw. Józefa Patronem
Koœcio³a powszechnego.

Tytu³em tym œwiêty Józef zosta³ og³oszony przez
b³ogos³awionego papie¿a Pius IX, dekretem Que-
madmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r.

Obecny papie¿ w sam dzieñ rocznicy og³oszenia
Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny patronem Koœ-
cio³a katolickiego tymi s³owami opisuje Œwiêtego Jó-
zefa: Ukochany ojciec, ojciec czu³oœci, w pos³uszeñstwie
i w goœcinnoœci; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze
w cieniu, kieruj¹c jednoczeœnie do wiernych List apo-
stolski Patris corde – Z ojcowskim sercem.

Nie tylko odwo³anie siê do wspomnianej rocznicy
sk³oni³o papie¿a Franciszka do ponownego pochy-
lenia siê nad postaci¹ œwiêtego Józefa oraz jego roli
w ¿yciu osób wierz¹cych, ale tak¿e sytuacja w której
znalaz³ siê ówczesny œwiat, dotkniêty fal¹ rodz¹cej
siê pandemii coronavirusa. Warto w tym miejscu
jeszcze raz pokrótce odnieœæ do treœci listu, gdy¿ ma
ona znacz¹cy wp³yw na kilka nowych wezwañ, od-
wo³uj¹cych siê wprost do problematyki, nad któr¹
pochyla siê papie¿. Ojciec œwiêty na wstêpie tak
pisze: Dlatego te¿, w 150. rocznicê og³oszenia go przez
b³. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r. Patronem Koœcio³a
Katolickiego, chcia³bym podzieliæ siê z wami kilkoma

osobistymi refleksjami na temat tej niezwyk³ej postaci, tak
bliskiej ludzkiej kondycji ka¿dego z nas, aby – jak mówi Je-
zus – „usta wyra¿a³y to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12, 34).
Pragnienie to narasta³o w ci¹gu minionych miesiêcy
pandemii, w których mo¿emy doœwiadczyæ, poœród
dotykaj¹cego nas kryzysu, ¿e „nasze ¿ycia s¹ tkane i wspie-
rane przez zwyk³e osoby – zazwyczaj zapominane – które
nie wystêpuj¹ w tytu³ach gazet i magazynów, ani na
wielkiej scenie ostatniego show, lecz niew¹tpliwie dziœ
zapisuj¹ decyduj¹ce wydarzenia na kartach naszej histo-
rii – s¹ nimi lekarze, pielêgniarki i pielêgniarze, pra-
cownicy supermarketów, sprz¹tacze, opiekunowie i opie-
kunki, kierowcy samochodów dostawczych, si³y porz¹-
dkowe, wolontariusze, kap³ani, zakonnice i wielu innych,

którzy zrozumieli, ¿e nikt
nie ratuje siê sam. […] Ile¿
osób codziennie praktykuje
cierpliwoœæ i nape³nia in-
nych nadziej¹, staraj¹c siê
nie siaæ paniki, ale wspó³-
odpowiedzialnoœæ. Ilu¿ oj-
ców, matek, dziadków i babæ,
nauczycieli pokazuje na-
szym dzieciom, poprzez ma-
³e, codzienne gesty, jak sta-
wiaæ czo³o kryzysowi i go
pokonywaæ, dostosowuj¹c
zwyczaje, podnosz¹c wzrok
i zachêcaj¹c do modlitwy.

,,Ile¿ osób modli siê, ofiarowuje i wstawia w intencji do-
bra wszystkich” (6). Wszyscy mog¹ znaleŸæ w œw. Józefie,
mê¿u, który przechodzi niezauwa¿ony, cz³owieku
codziennej obecnoœci, dyskretnej i ukrytej, orêdownika,
pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Œwiêty
Józef przypomina nam, ¿e ci wszyscy, którzy s¹ pozornie
ukryci lub na „drugiej linii”, maj¹ wyj¹tkowy czynny
udzia³ w historii zbawienia. Im wszystkim nale¿y siê
s³owo uznania i wdziêcznoœci.

Wymienia jednoczeœnie w dalszej czêœci listu kilka
piêknych cech wyra¿aj¹cych osobowoœæ œw. Józefa
np. okazuj¹c swoje przybrane ojcostwo „czyni¹c ze
swego ¿ycia ofiarê z siebie w mi³oœci oddanej s³u¿bie
Mesjaszowi”. W Nim „Jezus widzia³ czu³oœæ Boga”,
czu³oœæ, która „pozwala przyj¹æ nasz¹ s³aboœæ”,
poniewa¿ „to w³aœnie pomimo naszej s³aboœci i po-
przez ni¹” realizuje siê wiêkszoœæ Bo¿ych planów.

Dalej pisze papie¿, i¿ jest on ojcem w pos³uszeñ-
stwie Bogu poprzez swoje fiat ratuje Maryjê i Jezusa
oraz uczy swojego przybranego Syna wype³niania
woli Ojca. Wezwany przez Boga do s³u¿by misji
Jezusa, wspó³uczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia
i jest prawdziwie s³ug¹ zbawienia.

Jest ojcem w przyjmowaniu poniewa¿ przyj-
muje Maryjê bez uprzednich warunków, co

NOWE WEZWANIA DO LITANII ŒW. JÓZEFA –
– GENEZA I ZNACZENIE

Papie¿ Pius IX, który przyczyni³ siê do kultu œw. Józefa

O. MAREK

ŒLEZIAK OCD
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jest wa¿nym gestem tak¿e dzisiaj – stwierdza Franci-
szek – w tym œwiecie, w którym widoczna jest prze-
moc psychiczna, s³owna i fizyczna wobec kobiet.
Ale Oblubieniec Maryi jest równie¿ tym, który
ufaj¹c Panu, przyjmuje w swoim ¿yciu nawet te wy-
darzenia, których nie rozumie, pozostawiaj¹c na boku
swoje dociekania i godz¹c siê z w³asn¹ histori¹.

Podkreœlona jest równie¿ twórcza odwaga œw.
Józefa. Ujawnia siê ona szczególnie w trudnoœciach
i wydobywa czasami z cz³owieka niespodziewane
mo¿liwoœci. Cieœla z Nazaretu – wyjaœnia papie¿ – po-
trafi przekszta³ciæ problem w szansê, pok³adaj¹c zawsze
ufnoœæ w Opatrznoœci. I w koñcu okazuje go w relacji
do Jezusa jako cieñ Ojca Niebieskiego na ziemi „Nikt
nie rodzi siê ojcem, ale nim siê staje, stwierdza papie¿,
poniewa¿ podejmuje siê troskê o dziecko, bior¹c na
siebie odpowiedzialnoœæ za jego ¿ycie.

List Apostolski Patris corde, mia³ za cel jeszcze bar-
dziej rozbudziæ kult tego szczególnego Œwiêtego. 
W tym œwietle te¿, co ju¿ zosta³o wspomniane, uak-
tualniono Litaniê do Œw. Józefa, zatwierdzon¹ w 1909 r.
przez Stolicê Apostolsk¹, w³¹czaj¹c do niej siedem
wezwañ zaczerpniêtych z wypowiedzi Papie¿y, któ-
rzy rozwa¿ali aspekty postaci Patrona Koœcio³a pow-
szechnego – czytamy w Liœcie Kongregacji ds. Kul-
tu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów przes³anym
do przewodnicz¹cych Konferencji Episkopatów
1 maja 2021 roku. Po³owa z nich soje Ÿród³o posiada
wprost w treœci wspomnianego powy¿ej listu.

£aciñski tekst litanii wzbogacony o nowe siedem
wezwañ uzyskuje moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem og³o-
szenia. Polska wersja wezwañ, zgodnie z zarz¹dze-
niem watykañskiej Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów, zosta³a przygotowana,
zatwierdzona i opublikowana przez Konferencjê
Episkopatu Polski.

Oto one: siedem nowych wezwañ w Litanii do
œw. Józefa og³oszonych przez Stolicê Apostolsk¹
1 maja 2021 roku.

– Custos Redemptoris (dos³. „opiekun/stró¿ Odkupiciela”),
– Servus Christi (dos³. „s³uga Mesjasza/Chrystusa”),
– Minister salutis (dos³. „s³uga/szafarz zbawienia”),
– Fulcimen in difficultatibus (dos³. „podpora/wsparcie

w trudnoœciach”),
– Patronus exsulum (dos³. „patron wygnañców/

/wykluczonych”),
– Patronus afflictorum (dos³. „patron strapionych/

/zasmuconych/cierpi¹cych”),
– Patronus pauperum (dos³. „patron ubogich/bied-

nych”).
Bp Piotr Greger, przewodnicz¹cy Komisji ds. Kul-

tu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, podkreœli³, ¿e
3 wezwania znane z ju¿ istniej¹cych poprzednich
dokumentów koœcielnych nosz¹ bezpoœrednie od-
wo³anie do Chrystusa (Custos Redemptoris, Servus
Christi, Minister salutis). Podkreœlaj¹ zwi¹zek ŒW.
JÓZEFA ze Zbawicielem w swoistym uk³adzie wer-
tykalnym (cz³owiek–Bóg).

Natomiast 4 nowe wezwania pochodz¹ce wprost
z listu papie¿a Franciszka odwo³uj¹ siê do relacji œw.

Józefa wobec wiernych (Fulcimen in difficulta-
tibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus
pauperum). Uzupe³niaj¹ nowe wezwania o wymiar
horyzontalny.

CO ZNACZ¥ NOWE WEZWANIA?
PRZYJRZYJMY SIÊ POKRÓTCE.

Wyra¿enie Custos Redemptoris(Opiekun Odkupi-
ciela) pochodzi z Adhortacji Apostolskiej „Redempto-
ris Custos” œw. Jana Paw³a II, której polski oficjalny
tytu³ brzmi „Opiekun Zbawiciela”. W litanii zachowano
bardziej dos³owne i wierne ³acinie znaczenie „Re-
demptor” („Odkupiciel”).

Wyra¿enie Servus Christi (S³uga Chrystusa) pocho-
dzi z homilii œw. Paw³a VI z 19 marca 1966 r., jest te¿
przywo³ane w adhortacji „Redemptoris Custos” i w liœ-
cie „Patris Corde”. Wprawdzie w oryginalnym tek-
œcie homilii papie¿a Paw³a VI u¿ywa siê wyra¿enia
„Mesjasz” („a servizio del Messia”), jednak kieruj¹c
siê podobieñstwem do tekstu ³aciñskiego zacho-
wano wyra¿enie „Chrystus”. £aciñskie „Christus”
jest to¿same z „Mesjasz”, podobnie polskie „Chry-
stus” oznacza w rzeczywistoœci „Mesjasz” (dos³.
namaszczony).

Wyra¿enie Minister salutis (S³uga zbawienia) pocho-
dzi z homilii œw. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg
œw. Mateusza, by³o te¿ przywo³ane przez Jana Paw-
³a II w adhortacji „Redemptoris Custos”. Dos³owne
polskie t³umaczenie s³owa „minister” to „s³uga”, któ-
re ostatecznie wybrano ze œwiadomoœci¹, ¿e w tek-
œcie Litanii obok ju¿ jest wezwanie „s³ugo Mesjasza”
z u¿ytym innym terminem ³aciñskim (servus). Jêzyk
³aciñski jest w tej dziedzinie bogatszy i chocia¿ w pol-
skich t³umaczeniach „minister” czasami oddaje siê ter-
minem „szafarz”, to jednak w przypadku omawia-
nego tytu³u lepiej brzmi „s³uga”.

Wyra¿enie Fulcimen in difficultatibus (Podpora
w trudnoœciach) pochodzi ze wstêpu do listu apostol-
skiego papie¿a Franciszka „Patris corde”. Wprawdzie
w oficjalnym tekœcie polskim tego listu pada wyra¿e-
nie „pomocnik w chwilach trudnych”, to jednak ³aciñ-
skie „fulcimen” oznacza dos³ownie podporê, kolumnê.
Dlatego przyjêto, aby powtórzyæ polskie s³owo „pod-
poro”, które w Litanii ju¿ pada obok w zwrocie
„podporo rodzin” (z u¿yciem ³aciñskiego „columen”).

Wyra¿enia Patronus exsulum (Patron wygnañ-
ców), Patronus afflictorum (Patron cierpi¹cych) i Patronus
pauperum (Patron ubogich) pochodz¹ z listu apostol-
skiego papie¿a Franciszka „Patris corde”. W polskiej
wersji przyjêto terminy identyczne z polskim tek-
stem listu Papie¿a (nr 5).

Patrz¹c w stronê nowych wezwañ w litanii do œwiê-
tego Józefa mo¿emy jeszcze bardziej umacniaæ w sobie
przekonanie o wyj¹tkowoœci Jego osoby w historii zba-
wienia, a przy tym wzmacniaæ ufnoœæ co do mocy Jego
wstawiennictwa przed obliczem Boga. Gdy¿ jak pisze
papie¿ Franciszek: Ka¿dy potrzebuj¹cy, biedny
cierpi¹cy, umieraj¹cy, obcy, uwiêziony, chory, jest
dzieckiem, nad którym czuwa œw. Józef .
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Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹-
czyli siê w przygotowanie i wspólne celebrowanie
najwiêkszych tajemnic naszej wiary w czasie œwiat
paschalnych. Siostrze Barbarze, zakrystiance i sio-
strze Filomenie, odpowiedzialnej za kwiaty i oz-
doby, s³u¿bie liturgicznej: lektorom i ministrantom,
panu organiœcie Szymonowi, chórowi parafialne-
mu i chórowi, który przyby³ na Wigiliê Paschaln¹

Wielka
Sobota

Niech radoœnie bij¹ dzwony,
t. S. Ziemiañski              muz. J. £aœ

Ref. Niech radoœnie bij¹ dzwony,
Niech weso³¹ nios¹ wieœæ:
Powsta³ z martwych Bóg Wcielony,
Niech mu ziemia œpiewa czeœæ!

1. Wielkanocnej tej niedzieli
Chrystus otar³ ludzkie ³zy,
W niebie ciesz¹ siê anieli,
a pobity szatan dr¿y.

Ref. Niech radoœnie...

2. Radoœæ wzbiera w sercu Matki,
co cierpia³a z Synem ból,
G³osz¹ nam anielskie œwiadki,
¿e zmartwychwsta³ Chrystus

Król.
Ref. Niech radoœnie...

3. Ciesz¹ siê Aposto³owie,
¿e zwyciê¿y³ Pan i Mistrz,
Wróci³ Pasterz do swych owiec,
odkupiwszy je przez krzy¿.

Ref. Niech radoœnie...

Od red.: Nie bez kozery przypomina-
my tê pieœñ, któr¹ chcieliœmy wykonaæ po
Rezurekcji ale… (nowi chórzyœci) dla-
tego zapraszamy w ostatni¹ niedzielê maja
na jej wykonanie, (wydaje siê byæ naj-
radoœniejsza z pieœni wielkanocnych) ...

LITURGIA:
WIELKI CZWARTEK,
WIELKI PI¥TEK,
WIELKA SOBOTA,
WIELKANOC.

Wielki
Czwartek

Ostatnio Triduum trochê przypomina komunistyczne czasy. Z tego
co pamiêtam to w latach (mia³em wówczas 8 lat) 1958 – 1989 nie
do pomyœlenia by³o aby wyjœæ z procesj¹ wokó³ górki przed Karmelem –
re¿im PZPR. Nasta³y czasy wolnoœci ale pandemia znów zabloko-
wa³a wolnoœæ niesienia Chrystusa na zewn¹trz œwi¹tyni...

Na ³amach naszego biuletyny mo¿na siê dzieliæ refleksjami a do takich
mnie sk³ania uczestnictwo (niezbyt aktywne – brak brewiarza) w Jutrzni
w Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê – jak¿e jestem wdziêczny przemyskim
Karmelitom za uzewnêtrznienie tej formy modlitwy. To jest to!

Nie bez kozery przypominamy
tê pieœñ, któr¹ chcieliœmy wykonaæ
po rezurekcji… dlatego zapraszamy
w ostatni¹ niedzielê maja na jej
wykonanie...

z Krakowa, siostrom michalitkom, s³u¿ebnicz-
kom, franciszkankom, a tak¿e siostrom i braciom
z OCDS oraz cz³onkom grup dzia³aj¹cych w naszej
parafii: KREM, Bractwu œw. Józefa, Bractwu
Szkaplerznemu, ¯ywemu Ró¿añcowi, Akcji Kato-
lickiej a tak¿e naszym przyjacio³om i modl¹cym siê
w naszej œwi¹tyni.

o. Proboszcz
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wigiliê œwiêta Mi³osier-
dzia Bo¿ego wspólnota

KREM-u w karmelitañskiej
œwi¹tyni animowa³a modlitew-
ne czuwanie dla uczczenia naj-
wiêkszego przymiotu Serca Je-
zusowego, jakim jest Jego Mi³o-
sierdzie. Na przebieg czuwa-
nia z³o¿y³y siê trzy czêœci:

1. Powitalne s³owo modera-
tora wspólnoty o. Andrzeja
Rusza³y OCD.

2. Adoracja Najœwiêtszego Sa-
kramentu.

3. Uroczysta Eucharystia.

O. Andrzej Rusza³a o godz. 20.00
serdecznie powita³ wszystkich obe-
cnych w koœciele i przy odbior-
nikach internetowych. Poinfor-
mowa³ o przebiegu czuwania,
jego celu i obietnicach Pana Je-
zusa dla tych, którzy w tym dniu
przyst¹pi¹ do sakramentów poku-
ty i Komunii œw. Ponadto zachêci³
wszystkich do oddania swojej prze-
sz³oœci i przysz³oœci Mi³osierdziu
Bo¿emu, a w chwili obecnej do trwa-
nia w Jego mi³oœci i pe³nienia Jego
woli. Tego wieczoru wol¹ Bo¿¹
by³o, abyœmy Go adorowali i dziê-
kowali za Jego Mi³osierdzie w na-
szym ¿yciu. W czasie adoracji, któ-
ra trwa³a od godziny 20.15 do
godz. 22.30 najpierw uczciliœmy
Jezusa obecnego w Najœwiêt-
szym Sakramencie spontaniczn¹
modlitw¹ uwielbienia oraz rados-

nym œpiewem pieœni pe³nych Du-
cha Œwiêtego razem z Diakoni¹
muzyczn¹. Nastêpnie zanurzyliœ-
my siê w tajemnicy Bo¿ego Mi³o-
sierdzia, s³uchaj¹c s³ów Pana Je-
zusa skierowanych do œw. siostry
Faustyny, a przez ni¹ do nas wszy-
stkich. W s³owach tych Pan pou-
cza³, czym jest mi³osierdzie i jak
je wyra¿aæ, rozprasza³ te¿ nasze
lêki, smutek i przygnêbienie, za-
pewniaj¹c, ¿e Jego Mi³oœæ jest wiê-
ksza od naszych win. Po wys³ucha-
niu piêknego i podnosz¹cego na
duchu dialogu Pana Jezusa ze œwiê-
t¹ mistyczk¹, sami zaczêliœmy siê

modliæ s³owami z jej Dzienniczka,
ufaj¹c, ¿e zostaniemy wys³uchani.
Tê czêœæ adoracji zakoñczyliœmy
pieœni¹ Podnieœ mnie Jezu i pro-
wadŸ do Ojca, / zanurz mnie w wo-
dzie Jego Mi³osierdzia.

Nastêpne minuty czuwania wy-
pe³nione by³y modlitwami osobi-
stych próœb. Po ka¿dej proœbie
Diakonia muzyczna œpiewa³a
krótki kanon Tylko w Twoim
Mi³osierdziu, / Panie mój, nadzie-
ja ma.

W proœbach powierzaliœmy Pa-
nu zarówno intencje naszych serc,
jak i intencje prosz¹cych nas o mo-
dlitwê, a nieobecnych braci i sióstr.
Ojciec Andrzej powierzy³ Mi³o-
sierdziu Bo¿emu ca³e dziej¹ce siê
wokó³ nas z³o, prosz¹c, by Jezus
zaradzi³ mu i wyprowadzi³ z nie-
go dobro.

MODLITEWNE CZUWANIE WSPÓLNOTY KREM-U
PRZY MI£OSIERNYM SERCU JEZUSA

w Ostatnie 30 minut czuwania wy-
pe³ni³a adoracja w ciszy, trwanie
sercem przy mi³osiernym Sercu
Jezusa. Umilk³y modlitwy ustne
i myœlne, usta³ œpiew po to, by móc
cieszyæ siê mi³oœci¹ Pana, patrzeæ
na Jego cnoty, zalety i zas³ugi i od-
dawaæ Mu samych siebie i wszy-

stko, co mamy. Adoracja zakoñ-
czy³a siê wspólnym odmówie-
niem Aktu zawierzenia Bo¿emu
Mi³osierdziu œwiata, którego auto-
rem jest Jan Pawe³ II.

Po b³ogos³awieñstwie Najœwiêt-
szym Sakramentem rozpoczê³y
siê przygotowania do uroczystej
Eucharystii, podczas której o. An-
drzej wyg³osi³ homiliê. W jej tre-
œci dotknê³y mnie s³owa o wiel-
kiej cierpliwoœci Pana wobec nie-
wiary aposto³a Tomasza. Jezus
nie przekreœli³ go, ale okaza³ mu
mi³osierdzie, lecz¹c jego niewiarê
i wlewaj¹c w jego serce swoj¹ moc
i ³askê.

Koñcz¹c nasze spotkanie, o. An-
drzej ¿yczy³ nam, aby to modli-
tewne czuwanie przynios³o b³ogo-
s³awione owoce w postaci pog³ê-
bienia wiêzi z Jezusem i mi³owa-
nia mi³oœci¹ mi³osiern¹ ka¿dego
cz³owieka. Oby tak siê sta³o.

KREM – Janina Orzechowska
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odzina Mi³osierdzia – od-
prawiana o godz. 15:00 –

– upamiêtnia konanie Jezusa na
krzy¿u za grzechy ca³ej ludzko-
œci. Jest ona wezwaniem do wdziê-
cznego zwrócenia swych myœli
i serca w stronê Boga – Cz³o-
wieka, który ofiarowa³ siê i umar³
za nasze niewiernoœci. Œwiêta Sio-
stra Faustyna zosta³a poproszona
przez samego Jezusa, aby ta Go-
dzina w szczególny sposób czczo-
na by³a na ziemi. W tej godzi-
nie stajemy w duchu pod krzy-
¿em Chrystusa, by dla zas³ug
Jego mêki b³agaæ o mi³osierdzie
dla siebie i œwiata. O trzeciej
godzinie – mówi³ Pan Jezus do
Siostry Faustyny – b³agaj Mojego
mi³osierdzia, szczególnie dla grze-
szników, i choæ przez krótki moment
zag³êbiaj siê w Mojej mêce, szczegól-
nie w Moim opuszczeniu w chwili

konania. Jest to godzina wielkie-
go mi³osierdzia dla œwiata ca-
³ego (Dz. 1320).

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
obchodzona jest w drug¹ niedzie-

GODZINA

MI£OSIERDZIA

lê Wielkanocy, koñcz¹c¹ oktawê
Wielkanocy.

Wybór pierwszej niedzieli po
Wielkanocy ma g³êbokie znacze-
nie teologiczne, wskazuje na œci-
s³y zwi¹zek miêdzy paschalnym
misterium Odkupienia a œwiê-
tem Mi³osierdzia, na co siostra Fau-
styna zwróci³a uwagê „Teraz wi-

dzê, ¿e œwiêto Odkupienia jest zwi¹-
zane z dzie³em mi³osierdzia, o które
prosi³ Pan”. Ten zwi¹zek jest do-
datkowo podkreœlony w nowen-
nie, która poprzedza œwiêto i roz-
poczyna siê w Wielki Pi¹tek.

W tym roku Œwiêto Mi³osier-
dzia Bo¿ego obchodziliœmy 24 kwie-
tnia i w tym dniu o godzinie 15:00
w naszej parafii, na przemyskim
Karmelu, odby³o siê wspólne czu-
wanie. W tej Godzinie Mi³osier-
dzia, przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem rozwa¿ane by³y myœli œw.
s. Faustyny, przeplatane pieœnia-
mi, odœpiewana zosta³a koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia, a na za-
koñczenie otrzymaliœmy indywi-
dualne b³ogos³awieñstwo Najœwiê-
tszym Sakramentem.

Ta godzina czuwania przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem po raz
kolejny uœwiadomi³a nam, jak wiel-

ka jest w cz³owieku potrzeba prze-
kraczania granicy intymnoœci w re-
lacji z Bogiem, to wielkie prag-
nienie bliskoœci, to wielka têsknota
za dotykiem Boga.

Bogus³awa Kruk OCDS

G

Rozwa¿anie o adoracji Najœwiêtszego Sakramentu
ma za zadanie odpowiedzieæ na pytanie: czym jest
adoracja? u Nawet najbardziej wyczerpuj¹ca
odpowiedŸ podprowadzi nas do kolejnego zagad-
nienia: co robiæ na adoracji? Wiele osób podejmu-
j¹cych tê pobo¿n¹ i jak¿e potrzebn¹ praktykê zadaje
sobie w³aœnie powy¿sze pytanie. Stajemy wobec
nieraz bezradni i chcielibyœmy mo¿e nawet kon-
kretnych wskazówek, aby ten czas spêdzony z Jezu-
sem jak najlepiej prze¿yæ. u S³owem-kluczem jest
tu WALKA. Wynika ono z praktyki adoracji, która
niejednokrotnie jest zmaganiem, wysi³kiem, bojo-
waniem. Jednak jeœli siê wie, o co siê walczy, ³atwiej

do takiej walki stan¹æ. u Najwa¿niejszym celem
tych zmagañ jest MI£OŒÆ. Ona zreszt¹ jest po-
cz¹tkiem i koñcem wszystkiego, co sk³ada siê na
nasze ¿ycie. u Ufam, ¿e zawarte tu wskazówki
podprowadz¹ Czytelnika tych rozwa¿añ do w³as-
nych odkryæ na tym polu. Najlepszym sposobem jest
po prostu trwanie na adoracji, a z tego wyniknie
bardzo konkretna podpowiedŸ co mo¿na, co trzeba
na niej robiæ. u Niech Duch Œwiêty w tym dziele
nas wspomaga i coraz bardziej otwiera nasze serca
na MI£OŒÆ, która nie ustaje w wysi³kach, aby
rozkochaæ nas w sobie.
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BOLESNA REFLEKSJA

(MODLITWA JEST PRZEBUDZENIEM SIÊ
I WYRUSZENIEM W DROGÊ,

W KOMUNII)

Oœmielam siê skierowaæ do was serdeczne i pilne
wezwanie do modlitwy, która siê nie poddaje, do od-
wa¿nej wiary i do komunii miêdzy braæmi, która jest
silniejsza ni¿ jakakolwiek wojna i jakiekolwiek
zagro¿enie. Do spokojnego Rzymu dociera wyraŸny
g³os jednego z naszych braci, bêd¹cego w samym
sercu Kijowa (stolicy Ukrainy), który dziêkuje nam za
nasze modlitwy i wsparcie, poœród otaczaj¹cych dŸwiê-
ków syren i pobliskich wystrza³ów wojennych.

Chcia³bym siê obudziæ i chcia³bym was obudziæ,
jeœli mi pozwolicie, drodzy bracia i siostry, nie na pa-
rali¿uj¹cy terror wojny, ale na pokorn¹ odwagê tych,
którzy ³¹cz¹ siê, jak pierwsi chrzeœcijanie, aby modliæ
siê z pewnym przekonaniem, ¿e Jezus na krzy¿u
jest zwyciêzc¹ historii.

Jesteœmy karmelitami bosymi. Wywodzimy siê od
pustelników, z których wielu prawdopodobnie by³o
krzy¿owcami ale pozbyli siê broni, by wyruszyæ na
inn¹ nie mniej ¿mudn¹ i trudn¹ wojnê. Wywodzimy
siê od kobiety, która spêdzi³a swoje ¿ycie na wew-
nêtrznej wojnie o poddanie siê Mi³oœci swojego ¿ycia,
a tym samym o podbicie jej w³asnej wolnoœci jako
córki Boga.

JESTEŒMY WSZYSCY NA TEJ SAMEJ WOJNIE

Parafrazuj¹c œw. Paw³a, jeœli cierpi jedna czêœæ cia³a,
cierpimy wszyscy. Jesteœmy z narodem ukraiñskim
i z narodem rosyjskim i ze wszystkimi narodami,
przeciwko wojnie, przeciwko wszystkim wojnom,
nawet tym, o których istnieniu siê nie mówi, poniewa¿
nie s¹ interesuj¹ce. Wojna nie zaczê³a siê teraz. Trwa
od dawna na naszej ziemi ukraiñskiej i w wielu
zak¹tkach œwiata, nawet jeœli siê o niej nie mówi. Proszê
o wasze modlitwy za ofiary tej wojny (Ukraiñców
i Rosjan) oraz ich rodziny. Przekazujê wam, ¿e niektóre
ukraiñskie matki zbieraj¹ dane identyfikacyjne
¿o³nierzy rosyjskich zabitych na terytorium Ukrainy
i wysy³aj¹ matkom do Rosji wiadomoœæ o ich synu
zabitym na froncie.

Te ludzkie gesty, poœród horroru wojny, s¹ od-
powiedzi¹ dobrych i odwa¿nych serc, które myœl¹

o matkach ofiar przeciwnej strony. To jest inna wojna
tych, których milcz¹ca mi³oœæ podtrzymuje œwiat,
który wydaje siê rozpadaæ. Ta mi³oœæ jest zwy-
ciêstwem i podtrzymuje œwiat.

Wojna czêsto pokazuje, ¿e wprawdzie jesteœmy
oburzeni, ale nie obudzeni, przestraszeni, ale nie
wstajemy, Ÿli na to co siê dzieje, ale nie w drodze,
solidarni z tymi, którzy s¹ daleko, ale ju¿ nie tak
uwa¿ni na tych, którzy s¹ blisko, hojni i wspania-
³omyœlni, ale bezpieczni w naszych strefach kom-
fortu. Modliæ siê to obudziæ siê na to, czego nie wi-
dzimy i nie uznajemy w sobie, naszej rodzinie,
wspólnocie i kraju w tej decyduj¹cej godzinie œwiata,
Koœcio³a i Karmelu.

ZACHÊTA

(,,PRZYJDZIE Z DROGI JEŒLI MU
DASZ SCHRONIENIE” – Jan od Krzy¿a)

KARMEL PRZYJMUJE

Drodzy bracia i siostry Karmelu Teresy od Jezu-
sa i Jana od Krzy¿a, ¿yjemy w dobrze przystosowa-
nych i dobrze urz¹dzonych klasztorach i domach.
Pozwalam sobie, jako ojciec i brat, zachêciæ was do
udostêpnienia uchodŸcom, w nale¿ytej poprawnoœci
i legalnoœci, tak wielu przestrzeni, które mamy puste,
dostêpne i niewykorzystane. Nie zamykajmy siê
w naszym spokojnym dobrobycie, nie s³ysz¹c wo³a-
nia bezdomnych. Tam, gdzie to mo¿liwe, mam na
myœli zw³aszcza obecnie w Europie, udostêpniajmy
z pomoc¹ organizacji spo³ecznych pomieszczenia
i jakieœ czêœci naszych klasztorów tym, którzy teraz
nie maj¹ gdzie mieszkaæ. Jak wygl¹da³aby nasza
modlitwa, gdybyœmy maj¹c doœæ jedzenia i ubrañ,
domu i dachu nad g³ow¹, gdybyœmy nie pomogli
widz¹c te karawany matek i ich dzieci, które prze-
chodz¹ obok nas? Nie mówiê o tym czego sami
potrzebujemy, ale o tym czego nie u¿ywamy a co
jest dostêpne.

Proszê was, abyœcie otworzyli wasze serca na
to wezwanie, abyœcie przyjêli Jezusa, który prosi
o miejsce u was. Dziêkujê wam za pomoc, któr¹ ju¿
wysy³acie i która dociera do naszych ukraiñskich
braci i sióstr, i zachêcam was do dalszego okazywania
hojnoœci w sposób, jaki ka¿dy z was mo¿e i uwa¿a
za w³aœciwy.

MODLIÆ SIÊ W CZASIE WOJNY
KARMEL TERESY SIÊ BUDZI

REFLEKSJA, NIE TYLKO UKRAINA,
ZACHÊTA I SUGESTIA
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SUGESTIA

(NIE TYLKO UKRAINA)

Polecam wam przede wszystkim wiele sytuacji
niesprawiedliwoœci, wojny egoistycznie pomijane
przez media w wielu zak¹tkach œwiata, nie tylko na
Ukrainie: biedni Sahelu nie robi¹ ha³asu, ani nie
krzycz¹ dzieci seksualnie wykorzystywane; po-
kojowe narody niektórych krajów afrykañskich s¹

uciszane przez islamski terroryzm; plemiona s¹ obe-
cnie masakrowane w amazoñskich lasach desz-
czowych z powodów ekonomicznych; by³y po-
wodzie w Australii, w siostrzanej diecezji Lismore;

marzenia wielu, którzy próbuj¹ dotrzeæ do Europy
przez morze, które k¹pie nasze wybrze¿a, topi¹ siê
w ciszy; nie docieraj¹ do nas krzyki wielu maltre-
towanych kobiet w krajach, w których ich protesty
s¹ systematycznie t³umione; Kolumbia znajduje siê
w przera¿aj¹cej sytuacji politycznej i gospodarczej
niepewnoœci; tak wiele typów mafii bia³ych ko³nie-
rzyków uciska drugich, i s¹ czêsto wspierani i b³o-
gos³awieni przez mê¿czyzn i kobiety, którzy twier-
dz¹, ¿e wierz¹ w Boga, którego sami krzy¿uj¹
w niewinnych; wielu opuszczonych starszych ludzi
mieszka samotnie w naszych du¿ych miastach…
I ma³o kto ju¿ mówi o Syrii czy Afganistanie. Tak
wiele, wiele sytuacji… nie tylko na Ukrainie.

Proszê was, bracia i siostry, abyœcie nie przemilczali
wielu rzeczywistoœci, za które chcemy siê wspólnie
modliæ. Informujcie nas o sytuacji w swoim kraju
lub regionie, abyœmy mogli o niej wiedzieæ. Chcemy
byæ zjednoczonym cia³em, które cierpi i œwiêtuje jako
jedna rodzina. To jest nasza droga ku Wielkanocy
i poczuciu zjednoczenia z Maryj¹ i Józefem u stóp ju¿
tak wielu krzy¿y historii, widocznych i niewidocz-
nych, które zapowiadaj¹ poranek Zmartwychwsta-
nia. B³ogos³awionej drogi do Wielkanocy, jeœli wst¹-
piliœmy do Jerozolimy z Chrystusem cierpi¹cym!

Rzym, 4 kwietnia 2022.

Dzieñ chrztu Œwiêtej Teresy od Jezusa

o. Miguel Márquez Calle, ocd
     Genera³

T³umaczenie z j. w³oskiego: o. Andrzej Malec, OCD

Dotyk

Nikogo tu nie ma
wiêc czyj dotyk
wgniata mnie w ziemiê od niechcenia?
Zamglonym myœlom trudno ruszyæ z miejsca
a zreszt¹ dok¹d iœæ?

Nikogo tu nie ma
wiêc czyj dotyk
pasmem b³êkitu przykuwa wzrok 
przenosz¹c
na drug¹ stronê wszystkiego co widaæ?

W ramiona?

Na dobre i z³e rodzê siê z Boga
na dobre i z³e jestem cz¹stk¹ pozosta³ych
spotkanych do g³êbi albo mimochodem

Wiecznoœci dotyka siê zawsze razem

   Kizito Mihigo

Bóg skry³ ciê w swojej Pieœni
Imana
Inuma iririmba
unosi³  ³agodnie dzieñ za dniem
ocali³ ciê od nienawiœci

Z wdziêcznoœci przechowa³eœ w sercu Jego ból
i wyœpiewa³eœ go jak w³asne ¿ycie
krzyk mordowanych
i krzyk ocalonych
maj¹ swoje miejsce w Pieœni Go³êbicy

Imana
Inuma iririmba
nikt nie wie kiedy Jego g³os
szeptem otworzy bramê ¿ycia
nikt nie wie co Mu wtedy odpowie

Skrzyd³a Go³êbicy jak krew i woda
dwie strugi ¿ycia p³yn¹ w Pieœni
wiêc pewnie z nich u³o¿y³eœ swoj¹ odpowiedŸ
gdy Bóg otworzy³ ci bramê ¿ycia

S. MARIA MAGDALENA
   OD KRZY¯A OCD

Klasztor Karmelitów bosych w Berdyczowie
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Wsobotê, 9 kwietnia 2022 r. w naszej œwi¹tyni
uczczono pamiêæ oficerów pomordowanych

w Katyniu. W uroczystoœci uczestniczyli przed-
stawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katyñskich, przed-
stawiciele w³adz miasta i powiatu oraz wojewó-
dztwa. Eucharystii przewodniczy³ ks. pu³kownik
W³adys³aw Kozicki, kapelan Garnizonu Strzelców
Podhalañskich w Przemyœlu. W koncelebrze byli
o. Pawe³ Ferko, wieloletni przeor przemyskiego Kar-
melu, ks. Mieczys³aw Faruñ, salezjanin oraz o. Krzysztof

DZIEÑ KATYÑSKI NA KARMELU
Górski, obecny przeor klasztoru karmelitów bosych.
W Eucharystii uczestniczy³ równie¿ ks. pu³kownik
Jerzy Mokrauz z prawos³awnej parafii garnizonowej
w Przemyœlu.

Po zakoñczonej liturgii delegacje z³o¿y³y kwiaty
pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ pomordowanych w Ka-
tyniu, pochodz¹cych z Przemyœla lub okolic ofi-
cerów.

red.

„Katyñ”

Jan Górec-Rosiñski

W czyje sumienie
wpisano te groby
czyje usta
zakneblowano milczeniem

czyj¹ pamiêæ
zalano wapnem

mordercy w s³oñcu
niewinni

nam zosta³o
tylko epitafium
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M A J
DODATEK DLA DZIECI

Dzieci z Rodzicami
,,przeszli samych siebie”
tworz¹c tak¹ feeriê barw
a wysokoœæ niektórych

palm by³a (jest)
imponuj¹ca...
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXVII)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

O

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

MODLITEWNEJ GRUPY KRZY¯OWEJ
(2)

ddajê g³os wieloletniej ucze-
stniczce Grupy Krzy¿o-

wej:
„Stacje Drogi Krzy¿owej na

drzewach w parku znakowaliœmy
najpierw na okres Wielkiego Po-
stu. W pewnym momencie zos-
ta³y oznakowane trwale krzy¿y-
kami i cyframi wyciêtymi z meta-
lu – to dar i dzie³o nieznanego do
dziœ dobroczyñcy. Przez lata dba-
liœmy o uzupe³nienie krzy¿yków
zniszczonych celowo lub w spo-
sób naturalny dzia³aniem aury. Na-
dal bardzo dbaliœmy o Msze Œwiê-
te i póŸniej spotkanie z Ojcami
przy stole z okazji „op³atka” i Pa-
schy, o Mszê œw. w Podwy¿-
szenie Krzy¿a Œwiêtego, o modli-
twê wspominkow¹, bo z czasem
„krzy¿owcy” odchodzili do Pana,
a na dziœ tych, o których wiemy
jest tam 24 naszych przyjació³.

Pamiêtam takie spotkanie na
Wzgórzu Trzech Krzy¿y w Pod-
wy¿szenie Krzy¿a Œwiêtego, w któ-
rym uczestniczy³ o. Jan Krawczyk
i oko³o piêædziesi¹t osób. Mia³am
do poczêstowania wszystkich czeko-
ladowe pierniczkowe serduszka.
Zapytano: – Czemu serduszka? Po-
wiedzia³am, ¿e to proste, bo krzy¿
to mi³oœæ, a mi³oœæ to serce. Chwi-
lê milczenia przerwa³ nasz œwiecki
lider pan Mieczys³aw: – Dobre te
pierniki, s¹ jeszcze? Tak powa¿-
na refleksja przeplata siê czasem
z humorem.

Nowy wiek przyniós³ nowe
wyzwania. W 2002 r. z³ama³ siê
z przyczyn naturalnych krzy¿ g³ów-
ny. By³am wtedy w szpitalu i tam
podejmowaliœmy decyzjê, co dalej
robiæ. By³a sugestia postawienia
krzy¿a ¿elaznego, ale zdecydo-
waliœmy o dêbowym. Ma³¿eñstwo
sympatyzuj¹ce z grup¹ pomog³o
zamówiæ drewno, z³o¿yæ krzy¿,
a wszyscy zbierali „wdowie gro-
sze”, by to sfinansowaæ. Uda³o siê
ustawiæ nowy krzy¿ – te¿ z napi-

sem „Za zdjête krzy¿e”, jeszcze
przed œwiêtami Wielkiej Nocy,
dziêki wojsku, którego pomoc zor-
ganizowa³ o. Andrzej Gut, kapelan
wojskowy i proboszcz Karmelu.
Zachêceni hojnoœci¹ tak¿e sym-
patyków i znajomych w 2006 ro-
ku wymieniliœmy te¿ dwa krzy¿e
boczne na dêbowe i znowu w tym
trudnym przedsiêwziêciu wymia-
ny uczestniczy³o wojsko.

Pewnie przez rok Grupa mod-
li³a siê z wdziêcznoœci¹ za tych
¿o³nierzy i o. Kapelana. Zapew-

niano nas, ¿e dêbina wytrzyma ok.
50 lat w takich warunkach klima-
tycznych. Krzy¿e, zarówno g³ów-
ny jak i boczne, zosta³y poœwiê-
cone przez o. Leszka Stañczewskiego
i dalej uœwiêcane modlitw¹ pi¹-
tkow¹ ludzi, którzy tutaj od Jezu-
sa uczyli siê przebaczaj¹cej mi-
³oœci, nios¹c ten cenny choæ trud-
ny dar w codziennoœæ swoich ro-
dzin i œrodowisk.

Mo¿e te¿ ktoœ zapytaæ, czy
w naszych modlitewnych czuwa-
niach towarzyszy³a nam Matka
Bo¿a. Tak, ka¿dego pi¹tku, wra-
caj¹c ze Wzgórza, przed parkow¹
kaplic¹ Matki Bo¿ej, Grupa œpie-
wa³a Apel Jasnogórski z wezwa-
niami z Litanii Loretañskiej – od
Królowo Anio³ów do Królowa Po-
koju. Krótko, ale zwykle by³o to
oko³o godz. 21–22, wiêc ju¿ póŸ-
no, w maju brzmia³a na Wzgórzu

Litania Loretañska. W Wielkim
Poœcie w ka¿dy pi¹tek stawaliœmy
przy Matce Bo¿ej Bolesnej, wy-
s³awiaj¹c j¹ œpiewem Godzinek
ku Jej czci, wydanych dziêki
o. Bronis³awowi Tarce.

Wa¿nym wydarzeniem w Prze-
myœlu u progu nowego wieku,
by³o zrealizowanie projektu usta-
wienia góruj¹cego nad miastem
Krzy¿a Zawierzenia z figur¹ Chry-
stusa Mi³osiernego. By³ pomys³o-
dawca i stowarzyszenie i ludzie nie-
zrzeszeni, spontanicznie wspiera-
j¹cy to przedsiêwziêcie. By³y te¿
œrodowiska z³ej woli, usi³uj¹ce ni-
szczyæ tamto dobro, prób¹ przeciw-
stawienia naszej Grupy temu dzie-
³u. – S¹ ju¿ Trzy Krzy¿e, po co
jeszcze ten, roœnie wam konku-
rencja itp. Myœlê, ¿e tu „krzy-
¿owcy” wykazali siê dojrza³oœci¹
wiary i przeciwnie, wspieraliœmy
jak siê da³o, ludzi zaanga¿owa-
nych w ten projekt. By³y to drob-
ne datki, szczera modlitwa pi¹t-
kowa i indywidualne œwiadectwa
wspierania, z t³umaczeniem ró¿ni-
cy fizycznego Znaku wiary obu
miejsc. Przecie¿ Trzy Krzy¿e œwiad-
czy³y o potrzebie sta³ego modlitew-
nego czuwania przy Chrystusie,
by nie zdj¹æ osobiœcie, spo³ecznie
i narodowo Jego Krzy¿a ze œciany
i serca, a o tej pokusie i nieustan-
nej walce z³a z dobrem, wizualnie
przypomina³y dwa krzy¿e boczne.
Krzy¿ Zawierzenia œwiadczy³, ¿e
wyznajemy, i¿ nie ma wiêkszej mi-
³oœci ni¿ Ofiara Chrystusa i Jej
szczególnie powierzamy w prze-
s³aniu Bo¿ego Mi³osierdzia nasz
Przemyœl i okolice. I tak samo na
Wzgórzu, jak i na Górze wyzna-
jemy „Jezu! Ufamy Tobie!”

Rok 2010, jak pamiêtamy, naz-
naczy³a Narodowa tragedia Smo-
leñska przynosz¹c ogromne cier-
pienia Polsce i zaskoczenie œwia-
tu. Kolejnego smutku i cierpienia
doœwiadczy³a te¿ Przemyska Mod-
litewna Grupa Krzy¿owa. Pod ko-
niec sierpnia tego¿ roku „nieznani
sprawcy” œciêli na Wzgórzu Trzech

Id¹c z modlitw¹ na Wzgórze Trzech Krzy-
¿y przechodzi siê obok figury Matki Bo¿ej



Nr 5 (2022) Str. 13N A  K A R M E L

Krzy¿y krzy¿ g³ówny, a w pierw-
szych dniach wrzeœnia jeden krzy¿
boczny. Do dziœ nie znaleziono
winnych. By³ to moment kiedy
za zagospodarowanie ponowne
Wzgórza, znowu przejê³a odpowie-
dzialnoœæ Katedra. Odnaleziony,
œciêty krzy¿ zosta³ wystawiony do
adoracji w Fredrowskiej kaplicy,
do czasu przygotowania dwu krzy-
¿y metalowych o podobnych wy-
miarach jak dêbowe. Nie zdo³a-
³am siê dowiedzieæ czy Pasyjka
na nowym krzy¿u pochodzi z drew-
nianego. Podziêkowa³am i teraz
dziêkujê z serca pa-
nu Markowi £abuñ-
skiemu, za wielkie
osobiste zaanga¿o-
wanie w tej sprawie.
Nie wiem, gdzie dziœ
znajduje siê œciêty
i obmodlony krzy¿
g³ówny. Drewniany,
nie œciêty krzy¿ – do-
brego ³otra – stoi na-
dal obok krzy¿y meta-
lowych, jakby chcia³
przypomnieæ przemy-
œlanom, ¿e œw. Dyz-
ma, patron naszej
diecezji, ci¹gle nad
nami czuwa. Œciêty
boczny jest teraz Krzy¿em Mi-
syjnym przed koœcio³em i klasz-
torem Karmelitów bosych z ta-
blic¹ informacyjn¹ zamocowan¹ na
granitowym kamieniu wydobytym
z Sanu na ¯wirowni w Ostrowie
i ofiarowanym Grupie Krzy¿owej
przy zakupie ¿wiru do utwardze-
nia b³otnistego szczytu Wzgórza,
przed ustawionymi tam krzy¿ami.
Dziêkujê z serca w tym miejscu
wiernemu przyjacielowi i dobro-
czyñcy Grupy, pani Annie Hayder,
za trud zorganizowania ustawienia
tego krzy¿a wraz z pami¹tkow¹
tablic¹ informacyjn¹ i wiele dobra
œwiadczonego przez ni¹ przez lata,
na rzecz grupy Krzy¿owej. Niech
Pan nagrodzi!

Kiedy w czasie poœwiêcenia no-
wych krzy¿y przed katedr¹, przez
ks. bpa Józefa Michalika zobaczy-
³am, ¿e nie ma ju¿ napisu „za
zdjête krzy¿e”, by³o mi smutno, ¿e
zosta³a usuniêta tak istotna infor-
macja, okreœlaj¹ca historycznie to¿-
samoœæ tego miejsca. A ¿e nie ma

pró¿ni, pojawi³a siê przy krzy¿ach
tablica informacyjna w ramach œcie¿-
ki, czy szlaku przyrodniczego, ¿e
jest to „Modraszkowe Wzgórze”.
By³am tam raz w tygodniu przez
oko³o 26 lat i zapewniam, ¿e nig-
dy nie widzia³am tam ani jednego
modraszka. Rozumiem, ¿e gdy na
tym wzgórzu p³ynê³a modlitwa
proœby o zachowanie godnoœci i su-
werennoœci naszego Narodu oraz
wolnoœci wyznawania naszej chrzeœ-
cijañskiej wiary, wdziêczne motyl-
ki ju¿ spokojnie spa³y... Kiedy
dzisiaj idzie siê przez park na

wzgórze wieczorem, to mo¿na siê
cieszyæ jasnym oœwietleniem, do-
daj¹cym estetyki i bezpieczeñ-
stwa, utwardzonymi alejkami, bez
grz¹skiego b³ota i jak¿e innym ni¿
przez lata, ostatnim bezpiecznym
podejœciem w postaci solidnych
metalowych schodów. Za to dobro
serdecznie dziêkujê Radzie Mia-
sta, a w niej osobom, o których wiem
i nie wiem, i moj¹ wdziêcznoœæ
popieram osobist¹ modlitw¹.

 Grupa Krzy¿owa na dziœ, jako
taka, zakoñczy³a ju¿ odczytan¹
przed 38 laty swoj¹ misjê. Choæ
ju¿ siê nie spotykamy na Wzgórzu
z braku dostatecznej mobilnoœci,
z racji niesprawnoœci, czy wieku,
to w sercach zachowujemy idea³
modlitwy, który jest niestety dziœ
nadal aktualny, a który nas przez
lata naszej aktywnoœci gromadzi³
w modlitewnej pos³udze czuwa-
nia przy krzy¿u Chrystusa dla
sprawy Polski i Koœcio³a. Patrz¹c
wstecz, bardzo dziêkujê o. An-
drzejowi, który bêd¹c probo-

szczem traktowa³ nasz¹ grupê
z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i wyrozu-
mia³oœci¹, u¿yczaj¹c nam miejsca
w swojej parafii, co dawa³o nam
nieocenione poczucie przynale¿-
noœci do lokalnego Koœcio³a.

Cieszê siê, ¿e na Œwiêto Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego 14 wrzeœnia,
organizowana jest po Mszy Œwiê-
tej o godz. 18 Droga Krzy¿owa
z Katedry na Wzgórze Krzy¿owe
z g³êbokimi refleksyjnie rozwa¿ania-
mi przy poszczególnych stacjach.

Uczestniczy³am w takim nabo-
¿eñstwie dwukrotnie, wiêcej ju¿

nie podo³a³am przejœæ
tê trasê. Patrzy³am na
du¿¹ rzeszê uczestni-
ków i wspomina³am po-
dobne wydarzenia inicjo-
wane w latach 90-tych
przez nasze Panie Pro-
fesorki z Grupy i podob-
nie jak one myœl¹cych
i czuj¹cych innych pro-
fesorów, z udzia³em m³o-
dzie¿y przemyskich szkó³
œrednich. To zawsze by-
³o du¿e prze¿ycie pa-
trzeæ na Krzy¿ niesiony
przez m³odzie¿ w bla-
sku pochodni, przy œpie-
wie pieœni oazowych

i wielkopostnych. Ojciec Œwiêty
nazywa³ m³odzie¿ „Stró¿ami Po-
ranka”. Myœlê, ¿e kolejne pokole-
nia m³odych Polaków bêd¹ pa-
miêta³y aby nieœæ odwa¿nie, ra-
zem z cierpi¹cym i Zmartwych-
wsta³ym Chrystusem, w³asny krzy¿
¿yciowych zmagañ. Wiem, ¿e oso-
biste przyjêcie Prawdy o zwyciê-
stwie Chrystusa przez Jego ofiarê
mi³oœci na Krzy¿u, przynosi cz³o-
wiekowi wolnoœæ i si³ê nadziei,
nawet w ekstremalnych warun-
kach, jak dziœ – w dobie zagro¿enia
pokoju, niepewnoœci jutra.

Na koniec tego mojego d³ugie-
go zamyœlenia, dzielê siê tym cze-
go doœwiadczy³am w ¿yciu, ¿e to
modlitwa umacnia wiarê, a wiara
góry przenosi. Czuwajmy i ufajmy.
Niech nic nas nie zdo³a od³¹czyæ
od Mi³oœci Chrystusowej. A. P.”

Od red.: te dwa odcinki stanowi¹
ca³oœæ a wiêc bardzo dziêkujemy.

fot. arch. OCDS

Fotografia z lat gdy w Przemyœlu pos³ugê w naszym klasztorze
pe³ni³ o. Leszek Stañczewski OCD
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (XIV)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

Niedawno prze¿ywaliœmy w na-
szej parafii rekolekcje wielko-

postne przypominaj¹ce o chrzeœci-
jañskich uczynkach mi³osierdzia
wzglêdem duszy i cia³a. Dziœ chcia³-
bym opowiedzieæ Czytelnikom o oso-
bach biednych i bardzo oddanych
Bogu, którym pomaga³em w czasie
mojej pracy misyjnej w Rwanda – Bu-
rundi i do dzisiaj noszê ich w swoim
kap³añskim  sercu. Wczeœniej jednak
chcê przypomnieæ kilka faktów z hi-
storii naszych misji w tych krajach.

 Pod koniec XIX wieku do Rwan-
dy przybyli misjonarze wraz z kate-
chistami, którzy zostali wyrzuceni
z Ugandy. By³ to czas kiedy Rwanda
by³a koloni¹ niemieck¹. Misjonarze
udali siê na dwór królewski do Nyan-
za na po³udniu kraju.  Dziêki koloni-
zatorom zostali przyjêci i skierowani
do Save. By³a to wiêc pierwsza ich
parafia. Tutaj wszystko siê zaczê³o.
Drug¹ parafi¹ by³a Zaza – w centrum
Rwandy, trzeci¹ Nyundo – na pó³-
nocy, czwart¹ Rwaza – te¿ na pó³no-
cy. Tak wiêc po³udnie kraju by³o
szybciej zewangelizowane. Natomiast
ca³y teren pó³nocy by³ od dawna zna-
ny z grup dzikich  górali – rozbój-
ników, zamieszkuj¹cych zbocza
wulkanów, sam ówczesny król siê
ich obawia³ i nawet administracja nie-
miecka nie mog³a sobie z nimi pora-
dziæ. To oni w 1910 r. zabili o. Paulina
Loupiasa ze zgromadzenia ojców

bia³ych, o którym ju¿ kiedyœ opowia-
da³em.

Nasza pierwsza parafia Rugango,
która s¹siadowa³a z parafi¹ Save,
powsta³a ju¿ w 1959 r. Od tego czasu
zosta³y uformowane wszystkie struk-
tury parafii. Poniewa¿ na terenie pa-

rafii by³y dwa opactwa benedyktyñ-
skie, ojców i sióstr, to oni w³aœnie byli
odpowiedzialni za pocz¹tki tej pa-
rafii. Szybko jednak benedyktyni
uwolnili siê od tego obowi¹zku, ponie-
wa¿ kolidowa³o to z ich charyzmatem
i sposobem ¿ycia. Wybudowano wte-

dy nowy koœció³ i budynki parafial-
ne w innym miejscu, oddalonym od
opactwa ok. 2 km. Jeden z benedyk-
tynów, ojciec Gualbert, który by³ pro-
fesorem w wy¿szym seminarium, zo-
sta³ proboszczem tej parafii. Kiedy
w 1984 r. biskup Jean Baptiste Ga-
hamani powierza³ nam  parafiê Ru-
gango, ojciec benedyktyn by³ ju¿
w podesz³ym wieku i chcia³ wracaæ do
Belgii.

Mogê powiedzieæ, ¿e parafia Ru-
gango by³a ³atw¹  parafi¹, gdy¿ mia³a
ju¿ swoje utrwalone struktury. Nasza
praca polega³a przede wszystkim na
g³oszeniu S³owa Bo¿ego. Rzadko
anga¿owaliœmy siê w remonty szkó³,
czy jakieœ budowy. Przed moim przy-
jazdem, dla naszych potrzeb zakon-
nych, o. Jan Kanty wybudowa³ minia-
turowy klasztor.

Najpiêkniejszym wspomnieniem
dla mnie z Rugango s¹ moje kon-
takty ze szko³ami. Kiedy o. Kamil
pojecha³ na rok odpoczynku, parafiê
prowadzi³ o. Marcin Sa³aciak. Wtedy
to ja zaj¹³em siê szko³ami. W tym
czasie zosta³o wypracowane nowe
porozumienie miêdzy komisj¹ bis-
kupów a pañstwem. Te same prze-

pisy dotyczy³y oczywiœcie tak¿e koœ-
cio³ów protestanckich, które równie¿
mia³y swoje szko³y Trzeba by³o po-
wa¿nie zaj¹æ siê szko³ami. Unia Euro-
pejska op³aca³a szkolnictwo w Rwan-
dzie, ale mia³a te¿ swoje wymagania.
Wiele szkó³ wymaga³o remontu. Trze-

Shanga – Burundi, wodospad
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ba by³o te¿ budowaæ nowe. Europa
naciska³a na to, by nauczanie by³o
powszechne – dla wszystkich dzieci.
Koœcio³owi udzielono pewnych przy-

wilejów. Stawa³ siê on w³aœcicielem
szkó³, nad którymi mia³ czuwaæ. By³a
to pomoc w sprawach administra-
cyjnych. Ze strony pañstwa kontrolê
mieli sprawowaæ inspektorzy z gmi-
ny i województwa.  Oni odpowiadali
za jakoœæ przekazywanej wiedzy.
Inspektor móg³ proponowaæ nauczy-
cieli. Wybór jednak nale¿a³ do pro-
boszcza. Ze strony proboszcza takim
cz³owiekiem w szkole by³ dyrektor.
On mia³ czuwaæ nad tym, aby w szko-
le wszystko by³o dobrze. Taka zmia-
na sprawia³a pewne k³opoty, bo czê-
sto dyrektorzy chcieli rz¹dziæ w szko-
³ach na swoj¹ rêkê, chocia¿ wed³ug
tej umowy z pañstwem wszyscy na-
uczyciele mieli byæ zaakceptowani
przez proboszcza. Je¿eli dobrze uczy-
li – nie by³o problemu, ale jeœli nie
wywi¹zywali siê ze swoich obowi¹-
zków, proboszcz móg³ nie zaakcep-
towaæ takiego nauczyciela. Takie pro-
blemy mieliœmy w Sovu, gdzie dy-
rektor nie respektowa³ tych nowych
rozporz¹dzeñ. Odwo³a³em siê wtedy
do Biskupa i wszystko zosta³o za³at-
wione wed³ug naszych rozporz¹dzeñ.
Jednak wspó³praca z nim do koñca
nie uk³ada³a siê nam dobrze. Kiedy
wróci³ o. Kamil, to jeszcze próbowa³
odzyskaæ swoj¹ niezale¿noœæ.. W Ru-
gango zdarza³y siê jeszcze inne pro-

blemy z dyrektorami, ale przy po-
mocy biskupa szybko by³y rozwi¹-
zywane. Z tak¹ œwiadomoœci¹ poje-
cha³em do Gahunga, kiedy to w 1990 r.

oddaliœmy parafiê Rugango ksiê¿om
diecezjalnym. (Musieliœmy opuœciæ
Rugango, aby nasi wspó³bracia mo-
gli powróciæ do Burundi, która w tym
czasie zmieni³a prezydenta na bar-
dziej otwartego na Koœció³.)

W Gahunga sytuacja w szko³ach
by³a jednak bardziej skompliko-
wana. Nauczyciele robili co chcieli,
a parafia nie by³a w stanie tego zmie-
niæ. W szkole Gahunga mieliœmy
oko³o 17 klas, czyli 17 nauczycieli, ale
tylko jednostki z nich by³y wierne
swojej pracy. Inni albo siedzieli przed
szko³¹ i rozmawiali, albo byli w barze.
Dzieci zadowolone gra³y w pi³kê.
Inspektor gminny by³ bezradny. Ja-
ko proboszcz robi³em z nauczycie-
lami czêste zebrania. Dochodzi³ jesz-
cze problem zabierania szkolnych
pieniêdzy. Korygowanie tych nad-
u¿yæ by³o bardzo trudne. Ju¿ wtedy
Rwanda by³a w stanie wojny z rebe-
liantami od naszej pó³nocnej strony.
Szko³y by³y pozajmowane przez
uciekinierów. Dzieci uczy³y siê pod
drzewami.

W mojej pierwszej placówce, Ru-
gango,  dziêki siostrom  karmelitan-
kom Dzieci¹tka Jezus naby³em jesz-
cze jedn¹ szczególn¹ umiejêtnoœæ –
– pomocy biednym. Towarzyszy³em
bowiem czêsto siostrze odwiedzaj¹c

biednych. W Gahunga równie¿ zaj-
mowa³em siê biednymi. Wtedy mie-
liœmy jeszcze du¿¹ pomoc z Biura
Misyjnego od ludzi z Polski. Do tej po-
ry zwyczajem Gahungi by³o dawa-
nie pieniêdzy otrzymanych z Cari-
tasu na wykszta³cenie uczniów. Kie-
dy zosta³em proboszczem zaczêliœmy
szukaæ pomocy dla uczniów szkó³
œrednich w innych organizacjach koœ-
cielnych, natomiast powróciliœmy do
pomocy prawdziwie biednym, cho-
cia¿ trudno jest stwierdziæ, ¿e w pa-
rafii Ghunga by³o ich wielu. ̄ yzna zie-
mia wulkaniczna dawa³a dosyæ plonów,
aby wszystkich wykarmiæ. Prawdzi-
wie biednymi by³y osoby w podesz-
³ym wieku lub ofiary wydarzeñ loso-
wych, np. po¿aru. Po¿ary zdarza³y siê
dosyæ czêsto, gdy¿ gotowano posi³ki
tradycyjnie – na trzech kamieniach.
Starano siê te¿ utrzymaæ ogieñ w og-
nisku przez ca³y dzieñ. Takim szcze-
gólnym powodem, aby pieni¹dze
Caritasu sz³y na biednych, a nie tyle
na pomoc dzieciom szkolnym, by³
fakt, ¿e po skoñczeniu szko³y, kiedy
ju¿ mieli pracê, nie czuli siê zobo-
wi¹zani, aby pomagaæ komukol-
wiek.  Po prostu zapominali, ¿e ktoœ
im pomaga³.

Kiedy parafia Rwaza fundowa³a
pierwszy katechumenat w Gahnga
w 1924 r., to wraz z katechist¹ przy-
s³ano ca³¹ ekipê ludzi, która mia³a mu
pomagaæ. Przyby³o wtedy z Rwazy,
wraz z katechist¹ i jego rodzin¹, kilku
stró¿ów ze swoimi rodzinami. Mówi-
³em ju¿ wczeœniej, ¿e teren wulka-
nów by³ bardzo trudny. Niechêtnie
przyjmowano tu ludzi obcych. Dla
katechisty by³o to wielkie wyzwanie.
Tym bardziej, ¿e co jakiœ czas przy-
chodzi³ tam cz³owiek bia³y. Zada-
niem stró¿ów by³o wiêc strzec kate-
chistê. W tym to czasie parafia Rwaza
zosta³a zaatakowana przez bandy-
tów. Bronili siê w budynkach koœ-
cio³a do czasu, a¿ z odsiecz¹ przyszli
im wspó³bracia z Nyundo z grup¹ ¿o³-
nierzy. Tak wiêc czasy te by³y trudne,
a teren szczególnie niebezpieczny.

Wypracowan¹, m¹dr¹ zasad¹ dzia-
³ania misjonarzy ojców bia³ych by³o,
¿e zanim sami docierali do jakiegoœ
miejsca wysy³ali ludzi, którzy przygo-
towywali teren pod ewangelizacjê.
Od administracji pañstwowej, która
by³a ¿yczliwa Koœcio³owi, ci ludzie
otrzymywali teren, gdzie mogli siê

Przed klasztorkiem w Rugango od lewej o. Sylwan Zieliñski, br. Ryszard ¯ak,
o. Eliasz Tryba³a, o. Jan Kanty Stasiñski, o. Kamil Ratajczak, o. Sylwester Potoczny,
o Marcin Sa³aciak, o. Emilian Bojko
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osadziæ. W Gahunga wspominaliœmy
czêsto pierwszego katechistê Mi-
chela, który pochodzi³  z Rwaza. Ja go
osobiœcie nie zna³em. Zna³em jego
dzieci. Trzeba podkreœliæ, ¿e  Ojco-
wie Biali dbali o swoich katechistów.
Starali siê, aby ich dzieci zdoby³y wy-

kszta³cenie, wy¿sze studia i wysokie
stanowiska. I tak jeden z synów Mi-
chela by³ sêdzi¹, drugi pracowa³
w departamentach prezydenckich,
jeszcze inny by³ szefem w du¿ych
zak³adach. Nale¿eli do grupy etni-
cznej Hutu.

Stró¿owie natomiast byli biedni.
Pozna³em  dwóch stró¿ów katechisty
Michela: Paulo i Leopold. Syn
Leopolda Sylwester by³ naszym ku-
charzem, natomiast jego córka Mar-
garita pra³a u nas bieliznê. Synem
Paulo by³ Józef Barutwa. W³aœnie o tej
rodzinie chcia³em coœ wiêcej powie-
dzieæ. Sam ojciec wczesnym ranem
wychodzi³ z domu, niby szukaæ pra-
cy, wraca³ wieczorem pijany, po to,
¿eby rano znowu wyjœæ. Po jakimœ
czasie zmar³. Jego ¿ona by³a kobiet¹
z bogatej rodziny,  ale  w ma³¿eñ-
stwie, w nowych warunkach, cier-
pia³a biedê. Mia³a czworo dzieci.
Czêsto widywa³em te dzieci przy na-
szej parafii, poniewa¿ z nimi s¹sia-
dowaliœmy. W krótkim czasie posta-
nowi³em im pomagaæ za zgod¹ wspó³-
braci, zapraszaj¹c ich na codzienne
obiady. By³a to jedna dziewczynka
i trzech ch³opców. Flora uczy³a siê

bardzo dobrze, ale jej wykszta³cenie
pozosta³o na poziomie szko³y pod-
stawowej, pomaga³a mamie w wy-
¿ywieniu rodziny. Ostatecznie wysz-
³a za m¹¿ za syna handlarza. Drugi
by³ Cyprian, który nie przejawia³
zbytniej ochoty do nauki. Natomiast

Jean Maria Vianney Twahirwa by³ zdol-
nym ch³opcem i prosi³ mnie o pomoc,
aby móg³ kontynuowaæ naukê w szko-
le œredniej. Jako pó³sierota zosta³
do³¹czony do adopcji serca. Przez
kilka lat kontynuowa³ szko³ê, kiedy
jeszcze by³em w Gahunga, potem wy-
jecha³em do Musongati i mój kon-
takt z t¹ rodzina siê  urwa³. S³ysza³em
tylko, ¿e po skoñczeniu szko³y œred-
niej zg³osi³ siê jako kandydat do
naszego postulatu, aby móc poœwiê-
ciæ siê Bogu w Karmelu. Bardzo cie-
szy³em siê z tego, ¿e ta rodzina, bied-
na i religijna (Legiony Maryi, chary-
zmatycy), ofiarowa³a syna Bogu i ¿e
bêd¹ mieli w rodzinie zakonnika.

W 2011 r. w lutym mieliœmy spot-
kanie wspólnoty w Butare w Rwan-
dzie (od trzech lat pracowa³em ju¿
w Burundi). Wszyscy wiêc tam przy-
jechaliœmy. Wtedy ostatni raz rozma-
wia³em z Jean Maria Vianney’em.
O. Jan Malicki, który by³ odpowie-
dzialny za nowicjat i postulat powie-
dzia³ mi, ¿e ten m³ody postulant ma
problemy ze zdrowiem. Po miesi¹cu
dowiedzieliœmy siê, ¿e zmar³ na raka
trzustki. (RIP)

Inn¹ osob¹ szczególnie oddan¹
Panu Bogu, lecz biedn¹, jest Syl-
wana z Musongati (Burundi).
Wspomina³em o niej w artykule, któ-
ry mówi³ o osobach konsekrowanych
Bogu. Dlaczego w³aœnie ona zas³u-
guje na wyró¿nienie? Ze wzglêdu na

jej szczególn¹ pobo¿noœæ i „innoœæ”.
Sylwana pochodzi z  rodziny Tutsi.
Jest jedynaczk¹. Rodzice jej ju¿ nie
¿yj¹ (ojciec by³ chory na astmê).  Syl-
wana ma problemy z rodzin¹, ponie-
wa¿ nie wysz³a za m¹¿ i jej kuzyni
maj¹  do niej o to pretensje. Wed³ug
zwyczajów afrykañskich, pole jej
rodziców nale¿y do rodziny. Kuzyni,
którzy s¹ spadkobiercami, w mo-
mencie jej pójœcia do mê¿a powinni
podzieliæ te pola miêdzy siebie. Ze
wzglêdu jednak na dokonany przez
ni¹ wybór – postanowi³a bowiem byæ
w  nowym zgromadzeniu diecezjal-
nym osób konsekrowanych Bogu –
– Sylwana pozosta³a w domu swoich
rodziców. Odziedziczona astma po
ojcu nie u³atwia jej ¿ycia. W 2011 r.,
kiedy  bada³a siê w oœrodku zdrowia
w Musongati, lekarz, który przyje-
cha³ z Zairu wykry³ jej problem z ¿o-
³¹dkiem. Wykona³ operacjê, usuwa-
j¹c jej wiêksz¹ czêœæ ¿o³¹dka. Od tego
czasu Sylwana musi bardzo uwa¿aæ
na to co spo¿ywa. W Polsce nie jest to
taki problem, ze wzglêdu na wiêksze
mo¿liwoœci diety. Natomiast w Af-
ryce jedzenie jest bardzo monoton-
ne, niezró¿nicowane. St¹d jej czêste

Jean Maria Vianney i jego ¿ycie codziennie na zdjêciach zrobionych dla rodziców adopcyjnych  (warunki w jakich siê
uczy³, nosi³ wodê, pomaga³ w gospodarstwie i zdjêcie z kuzynk¹) 
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k³opoty w doborze odpowiedniego
jedzenia. Mówiliœmy ju¿ o tym, ¿e
ksi¹dz biskup prosi³, aby osobom
konsekrowanym u³atwiæ ¿ycie, daj¹c
im jak¹œ pracê w parafiach.  Sylwana
pracuje w naszym biurze parafial-
nym. Jej praca nie jest konieczna,
zw³aszcza ¿e czêsto jest chora albo
z powodu astmy albo z³ego od¿ywia-
nia. Sprzeda³a ju¿ kilka pól, a ostatnio
wyprowadzi³a siê z dotychczaso-
wego  œrodowiska, które nie by³o dla
niej przyjazne i wybudowa³a sobie
dom w pobli¿u naszej parafii. Jej
oddanie Bogu jest wyj¹tkowe, pro-
wadzi modlitwy w parafii, a przez mi-
nione lata by³a odpowiedzialna za
centralê, któr¹ kierowa³a. Jednak mi-
mo pog³êbiaj¹cych siê problemów ze
zdrowiem jest ona przyk³adem, ¿e
mo¿na byæ uczciwym Tutsi. Tutaj my-
œlê o uczciwoœci ewangelicznej, to
znaczy, ¿e mówiê to co myœlê, a nie to
co powinienem powiedzieæ, albo to co
ty chcesz us³yszeæ. Dzisiaj z ca³ej
przesz³oœci misyjnej pozostaje mi
w³aœnie ona, jako naprawdê zas³ugu-
j¹ca na pomoc charytatywn¹. Liczê
na to, ¿e kiedy mnie zabraknie, znaj-
d¹ siê inni, którzy jej pomog¹.

Na koniec opowiem kilka cieka-
wostek zwi¹zanych  z czarownikami.
Wydaje  siê, ¿e czêsto mamy fa³szy-
wy obraz tych ludzi. Dla wielu ba-
daczy historii Burundi i Rwandy
czarownicy nie powinni byæ  wro-
gami Koœcio³a, ale jego uzupe³nie-
niem. Inaczej mówi¹c, dla ludzi wie-
rz¹cych miejsce czarownika zajmuje
kap³an. Ale przecie¿ w  Burundi i Rwan-
dzie jest jeszcze wielu niewierz¹cych
w Chrystusa. W swoich ceremo-

niach czarownicy przypisuj¹ sobie
zdolnoœæ komunikowania siê ze
œwiatem pozaziemskim. Pos³uguj¹
siê przy tym rzeczami wyj¹tkowymi
i swoje obrzêdy wykonuj¹ w szcze-
gólnych miejscach. Miejscem tych
obrzêdów mo¿e byæ grota zw³aszcza
przy wielkich wodospadach. Wodo-
spad jest symbolem mocy. W Shan-
ga, przy wodospadach, zbierali siê lu-
dzie by dokonaæ pod przewodnic-
twem czarownika ceremonii ku-
bandwa i guterekera. Miejsce to mia³o
wielki wp³yw na psychikê samego
czarownika i ludzi uczestnicz¹cych
w tych obrzêdach. Innym miejscem
„mocy” mog¹ byæ g³azy, du¿e ka-
mienie. Z takim kamieniem spotka-
³em siê, id¹c w pielgrzymce wiary do
Mpinga. Czarownicy czêsto pos³u-
guj¹ siê przedmiotami symboli-
zuj¹cymi nadprzyrodzonoœæ. Wyko-
rzystuj¹ oryginalne z wygl¹du zwie-
rzê – ¿eneta (Genetta). ̄ eneta podobny
jest do naszej ³asicy, jest to zwierzê

nocne i tajemnicze, dlatego czarow-
nicy poszukuj¹ skóry tego zwie-
rzêcia, a jego miêsa u¿ywaj¹ jako
trucizny. W Burundi jeden z mini-
strantów ze szko³y œredniej mówi³ mi
o swoim wujku, który jest czarowni-
kiem i ceremonie odprawia w or-
nacie, który ukrad³ z koœcio³a. W Ma-
ganahe czarownik u¿ywa³ dzwonka,
który ukrad³ ministrantom w koœ-
ciele. Te przedmioty, maj¹ce moc,
pomaga³y im wejœæ w trans w wy-
wo³ywaniu duchów, z którymi roz-
mawiali. Nie mo¿emy te¿ zapominaæ
o ró¿nych przedmiotach, które cza-
rownik „daje” ludziom. To wszystko
jest nasycone mocami, i st¹d wymaga
egzorcyzmu.

Ale dla chrzeœcijan s¹ inne
miejsca, rzeczy, które maj¹ sw¹ moc
przez poœwiêcenie. Tych miejsc
ci¹gle przybywa. Parafia podzielona
jest na grupy oko³o 30 – 40 domów.
Oni maj¹ swojego odpowiedzial-
nego. Blisko buduj¹ kaplicê, gdzie
schodz¹ siê na modlitwy i zebrania.
W miesi¹cu maju odprawiaj¹ nabo-
¿eñstwa do Matki Bo¿ej. Wiadomo,
¿e centralnym miejscem tych nabo-

¿eñstw jest koœció³ i centrale. Ale dla
osób starszych i chorych te kapliczki
s¹ dobrym rozwi¹zaniem. Nasza pa-
rafia Gahunga jako pierwsza w Rwan-
dzie w 1986 r. zosta³a poœwiêcona
Jezusowi Mi³osiernemu. Dziœ biskup
diecezji Ruhengeri chce tam uczy-
niæ sanktuarium tego kultu w die-
cezji. Pielgrzymki Maryjne zmierzaj¹
do Kibeho, miejsce objawieñ Matki
S³owa. W Burundi centralnym miej-
scem Maryjnym jest Mugera w die-
cezji Gitega. Natomiast w naszej pa-
rafii Musongati tworzone jest obecnie
centrum nabo¿eñstwa Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Nasza diecezja Rutana
nosi Jej tytu³. Chrzeœcijanie staraj¹ siê
nosiæ poœwiêcone rzeczy, takie jak
medaliki, krzy¿yki. W ich domach
obecne s¹ poœwiêcone obrazki, krzy-
¿e. W zwyczaju jest te¿ kropienie do-

mów wod¹ œwiêcon¹ w czasie modli-
twy. S¹ oni œwiadomi potrzeby Boga
w ich bliskoœci. Mo¿e równie¿ powo-
dem jest strach przed mocami z³a.
Z biegiem czasu ich wiara siê pog³ê-
bia i wzrasta ich zaufanie Bogu.

cdn
fot. Autor

Sylwana z Musongati

Gahunga. Obraz Jezusa Mi³osiernego

Burundi. Ten wielki g³az przyci¹gaj¹cy tu-
rystów nie jest ,,magiczny”. Upamiêtnia spotkanie
podró¿ników D. Livingstane i H. Stanely'a
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(36)

NABO¯EÑSTWO MAJOWE
maju, miesi¹cu na wskroœ maryjnym, skupmy
uwagê na nabo¿eñstwie majowym. Nabo-

¿eñstwo to, oprócz celebrowania go w koœcio³ach,
ma tak¿e czêsto formê nabo¿eñstwa ludowego ze
œpiewem „Litanii loretañskiej” i pieœni maryjnych
przy przydro¿nych krzy¿ach, figurach i kap-
liczkach, w maju bardziej ni¿ kiedykolwiek in-
dziej przyozdabianych kwiatami i wst¹¿kami. Nie-
rzadko nabo¿eñstwo to praktykowane jest tak¿e
w rodzinach, jako nabo¿eñstwo domowe.

Geneza nabo¿eñstwa majowego siêga do zwy-
czajów rzymskich i germañskich zwi¹zanych ze
œwiêtowaniem tryumfu lata nad zim¹, a ponadto
nawi¹zuje ono do chrze-
œcijañskiej praktyki œred-
niowiecznej po³¹czonej
z kultem krzy¿y przyd-
ro¿nych. W pierwszej
po³owie XVIII wieku
znana by³a w regionie nad-
reñskim praktyka proce-
sji i mod³ów o pogodê
i dobre urodzaje. Rys ma-
ryjny tym praktykom,
dziêki zaanga¿owaniu
jezuitów, zaczêto nada-
waæ w drugiej po³owie
XVIII wieku. W 1815 ro-
ku nabo¿eñstwo majo-
we, jako nabo¿eñstwo maryjne, zosta³o zatwierdzo-
ne i obdarzone odpustami przez papie¿a Piusa VII,
rozpowszechniaj¹c siê w ca³ej Europie. W niektó-
rych krajach pó³kuli po³udniowej, ze wzglêdu na
ró¿nice klimatyczne, wi¹zane jest ono z listopa-
dem (Dyrektorium pobo¿noœci ludowej, nr 191).

W Polsce, korzystaj¹c z wzorców zachodnich,
Micha³ Drohojowski ju¿ w 1769 r. opublikowa³
w Przemyœlu ksi¹¿eczkê „Miesi¹c maj, czyli
Maryi poœwiêcony”. Nastêpnie Karol Antoniewicz
Bo³oz, autor pieœni „Chwalcie ³¹ki umajone”,
zebra³ i opublikowa³ we Lwowie w 1850 r. pieœni
maryjne na maj.

W 1965 r. Pawe³ VI wyda³ encyklikê Mense maio,
w której napisa³, ¿e sprawia mu ogromn¹ radoœæ owo
„wzruszaj¹ce widowisko wiary i mi³oœci, jakie ca³a
ziemia przedstawia na czeœæ Królowej Niebios”,
gdy¿ „chrzeœcijanie, i w œwi¹tyniach i w domach,
sk³adaj¹ Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejête
ho³dy czci i mi³oœci, a w zamian zazwyczaj w tym
czasie sp³ywaj¹ z tronu naszej Matki czêstsze i ob-
fitsze dary Bo¿ego zmi³owania” (nr 1).

Podczas posoborowej reformy liturgicznej za-
uwa¿ono w odniesieniu do nabo¿eñstwa maryj-
nego pewien problem liturgiczno-duszpaster-
ski, sugeruj¹c, by nie zaciemnia³o ono kultu
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu i by harmo-
nizowa³o z prze¿ywanym w maju okresem pas-
chalnym.

Agendy liturgiczne sugeruj¹, aby rozpoczyna³a
je pieœñ maryjna, po której nastêpowa³by œpiew
lub recytacja „Litanii loretañskiej” z wersetem,
modlitw¹ i antyfon¹ „Pod Twoj¹ obronê”, kazanie
lub czytanka, i dopiero po niej wystawienie Naj-
œwiêtszego Sakramentu z odpowiednim œpiewem,
krótk¹ adoracj¹, stosown¹ modlitw¹ i b³ogo-

s³awieñstwem eucha-
rystycznym. Jednak
„Instrukcja Episkopatu
Polski o kulcie tajem-
nicy eucharystycznej po-
za Msz¹ œwiêt¹” (z 11 gru-
dnia 1987) zezwala, aby na-
bo¿eñstwo majowe w Pol-
sce zwyczajowo odpra-
wiane by³o przed wysta-
wionym Najœwiêtszym
Sakramentem. Wten-
czas rozpoczyna siê je
pieœni¹ eucharystyczn¹,
wystawia Najœwiêtszy Sa-
krament i œpiewa lita-

niê. S³owa litanii – t³umaczy instrukcja (nr 20) –
skierowane s¹ bowiem do Maryi, ale refren „módl
siê za nami” przypomina, ¿e Ona jest nasz¹ orê-
downiczk¹ u swego Syna. Przed rozpoczêciem na-
bo¿eñstw majowych nale¿y przypomnieæ wiernym
szczególny udzia³ Maryi w misterium zbawienia
oraz prawdê o Jej orêdownictwie.

 W kazaniach lub czytankach wypada zhar-
monizowaæ treœci miesi¹ca maryjnego z treœci¹ ok-
resu paschalnego roku liturgicznego. Nabo¿eñstwa
powinny podkreœlaæ uczestnictwo Maryi w tajem-
nicy paschalnej (por. J 19,25-27) i w wydarzeniu
Piêædziesi¹tnicy (por. Dz 1,14).

Ponadto ten okres w Koœciele jest czasem
przyjmowania przez dzieci Pierwszej Komunii œw.
W zwi¹zku z tym – jak zachêca Dyrektorium
o pobo¿noœci ludowej” (nr 191) – nabo¿eñstwa
majowe mog¹ uwydatniæ rolê, jak¹ Maryja, uwiel-
biona w niebie, odgrywa na ziemi, „tu i teraz”,
w sprawowaniu sakramentów wtajemniczenia chrze-
œcijañskiego.

w
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M A J  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 czerwcowym

Nd.

Pn.

Wt.

Cz.
Pt.

So.
Nd.

Pn.

So.
Nd.

Pn.
Nd.

Œr.

Cz.
Nd.

Wt.

1.

2.

3.

5.
6.

7.
8.

9.

14.
15.

16.
22.

25.

26.
29.

31.

3. NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA.
Niedziela Biblijna i po-
cz¹tek Tygodnia Biblijnego.
Œw. Atanazego, bpa
i dra Koœcio³a.
Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny, Królowej Polski,
G³ównej Patronki Pol-
ski (uroczystoœæ). Odnowie-
nie Œlubów Jasnogórskich.
Dzieñ ³¹cznoœci z Poloni¹.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œwiêtych Aposto³ów Fi-
lipa i Jakuba (œwiêto).
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesiaca.
4. NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA. Niedziela
Dobrego Pasterza. Œwia-
towy Dzieñ Modlitw o Po-
wo³ania. Rozpoczyna siê
Tydzieñ Modlitw o powo-
³ania Kap³añskie i do ¯ycia
Konsekrowanego.
Œw. Stanis³awa, bpa i mê-
czennika, g³ównego Pa-
trona Polski (uroczystoœæ –
– przeniesiona z 8.V.).
Œw. Macieja apos. (œwiêto).
5. NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA.
Œw. Szymona Stocka (NZ).
6. NIEDZIELA WIEL-
KANOCNA.
Kwartalne Dni Modlitw
o Urodzaje (dawne dni krzy¿owe).
Œw. Marii Magdaleny de
Pazzi, dziewicy.
Œw. Filipa Nereusza, prezb.
WNIEBOWST¥PIENIE
PAÑSKIE (uroczystoœæ).
Nawiedzienie Najœwiêt-
szej Maryi Panny (œwiêto).

SolenizantomSolenizantomSolenizantomSolenizantomSolenizantom obchodz¹cym
swoje œwiêto w maju

¿yczymy
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

przemyski karmelPrzydro¿ne kapliczki s³u¿¹ce te¿ – zapewne – jako ,,Majówkowe”

NNNNNABOABOABOABOABO ¯̄̄̄̄EÑS TWATWATWATWATWA      MAJOWEMAJOWEMAJOWEMAJOWEMAJOWE
w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta w niedziele i œwiêta o godz. 16:30

w dni powszednie o godz. 17:30
Zapraszamy

Wniebowst¹pienie
Pañskie

Najœwiêtszej Maryi Panny,
Królowej Polski,

G³ównej Patronki Polski
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(49)

GÓRKA KLASZTORNA

Górka Klasztorna – czêœæ wsi
Rataje, po³o¿ona w woj. wiel-

kopolskim, w powiecie pilskim,
w gminie £ob¿enica – jest naj-
starszym w Polsce miejscem kultu
maryjnego. Matka Bo¿a objawi³a
siê bowiem w tym miejscu
pasterzowi ju¿ w roku 1079. Sank-
tuarium w Górce Klasztornej jest
znane równie¿ z wystawianych co
roku pasyjnych misteriów, zaœ la-
tem odbywa siê tutaj festiwal „Ma-
ria Carmen” – aby uczciæ Jezusa
Chrystusa, Odkupiciela i Zbawi-
ciela Œwiata oraz Maryjê – Boguro-
dzicê w cudownym obrazie MB
Góreckiej (koronowanej papie-
skimi koronami), jak równie¿ w ³a-
skami s³yn¹cym wizerunku Matki
Bo¿ej Szkaplerznej z duszami
czyœæcowymi.

MARYJNE OBJAWIENIE

W nieca³e dwa miesi¹ce po kra-
kowskiej zbrodni „pasterza diece-
zji” biskupa Stanis³awa ze Szcze-
panowa, w drugi dzieñ œwi¹t
Zes³ania Ducha Œwiêtego, nie-
mal na drugim krañcu Polski,
w Gaju Góreckim pod £ob¿eni-
c¹ ukaza³a siê na dêbie paste-
rzowi Matka Bo¿a z Dzieci¹t-
kiem na rêku. Kronikarze ber-
nardyñscy z XVII wieku pozo-
stawili nam nastêpuj¹cy opis
tego¿ wydarzenia: Laudetur Jesus
Christus et Maria Mater eius, Anno
Domini 1079.  W³aœnie s³u¿¹ce s¹
s³owa Pisma Œw. temu miejscu
œwiêtemu, bo sobie je sama Najœwiê-
tsza Maryja Panna poœwiêci³a, ulu-
bi³a i jeszcze sw¹ prezencj¹ przyoz-
dobi³a, kiedy siê – nie w obrazie ja-
kim malowanym od malarza, nie w oso-
bie rzniêtej od snycerza, ale w Swo-
jej prawdziwej osobie, wielk¹ jasno-
œci¹ otoczona, na rêce lewej maleñ-
kiego Jezusa piastuj¹ca, nad studni¹
w tym gaju wykopan¹ od pasterzy,
pokaza³a ubogiemu pastuszce na-
tenczas przy studni byd³o pas¹ce-
mu, co i samo byd³o widz¹c to na-

dzwyczajne widowisko – czyli cud,
choæ nierozumne, poklêka³o. Pasterz
zaœ z bojaŸni upad³ na ziemiê, prze-
cie¿ reflektuj¹c siê coœ, wkrótce wstaw-
szy z ziemi poszed³ co prêdzej do wsi
pobliskiej nazwanej Rataje to dzie³o
oznajmuj¹c i sprowadziwszy z tej wsi
ludzi, a potem i z miasta, pokaza³ im
to wszystko, jako i byd³o nierozumne
jeszcze klêcza³o. Wed³ug relacji star-
szych ludzi, którzy na to patrzyli, a po-
tem m³odszym opowiadali i ci znowu
m³odszym, dlatego w³aœnie to œwiête
miejsce Bogu i Najœwiêtszej Maryi Pan-
nie, jako teraz stoi koœció³ na Górce,
jest na wieki oddane. Z tych zaœ ludzi,
którzy siê zeszli i byli póki NMP jesz-

cze siê nad t¹ studni¹ w jasnoœci pre-
zentowa³a, po znikniêciu Jej chorzy,
kalecy, którzy tam przybyli, zdrowo do
domów powracali. Co gdy siê po dal-
szych miastach, wsiach rozg³osi³o, wiele
ludzi na to miejsce œwiête do studni
przychodzi³o, o mi³osierdzie i ratunek
w swoich potrzebach Matkê Najœw. pro-
si³o, wody z tej studni za¿ywa³o z zupe³n¹
wiar¹, do domu zdrowo powraca³o,
co od godnych ludzi by³o rozg³oszone.

KOŒCIO£Y, ZAKONY.
WZERUNKI: MB GÓRECKIEJ...

Region w jakim le¿y Górka Klasz-
torna zwany jest Krajn¹ (od s³ów
„kraj, kraniec”) i rozci¹ga siê na

pó³noc od rzeki Noteæ. Pierw-
sza wzmianka o koœciele pochodzi
z 1111 roku, kiedy to bracia £o-
b¿eniccy s³ysz¹c o dawnych i nie-
ustannie dokonuj¹cych siê cudach
wystawili przy cudownym Ÿróde³-
ku pierwszy drewniany koœció³ek
pod wezwaniem Nawiedzenia NMP.
Poniewa¿ wzmaga³a siê liczba p¹-
tników próbowano osadziæ sta³ych
opiekunów Sanktuarium. Od roku
1225 byli to cystersi, potem od
1404 r. augustianie z pobliskiej
£ob¿enicy. W czasach walki prote-
stantyzmu z katolicyzmem w II po³.
XVI wieku Sanktuarium Maryjne
w Górce bardzo mocno przyczy-
ni³o siê do podtrzymania wiary kato-
lickiej na Krajnie. Gdy w³aœcicie-
lem £ob¿enicy i okolic zosta³ An-
drzej Krotowski nale¿¹cy wraz z ro-
dzin¹ do braci czeskich (husytów)
podj¹³ usilne starania, aby znisz-
czyæ i wykorzeniæ kult maryjny.

W roku 1550 z £ob¿enicy wypê-
dzi³ augustianów i wszelkie dobra
koœcielne odda³ braciom czeskim.
Jedyn¹ katolick¹ œwi¹tyni¹ pozosta-
j¹c¹ na tym terenie by³ koœció³ MB
na Górce. Chc¹c zniszczyæ ten
ostatni bastion katolicyzmu w roku
1575 Urszula Kotowska nakaza³a
podpaliæ drewniany koœció³ek przy
studzience, który ca³kowicie sp³o-
n¹³. W 1638 roku za spraw¹ sê-
dziego Zygmunta Raczyñskiego
w Górce pojawili siê bernardyni otrzy-
muj¹c najpierw drewniany a potem
murowany koœció³ Niepokalanego
Poczêcia NMP do pos³ugi. Bernar-
dyni wydaleni zostali przez prus-
kiego zaborcê w roku 1841. W roku
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Modlitwa ku czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej

O Najmilsza, Matko Bo¿a z Góry Karmel. Ty
jesteœ radoœci¹ Koœcio³a Zwyciêskiego, pomoc¹
Koœcio³a Wojuj¹cego i pocieszeniem Koœcio³a
Cierpi¹cego. Dlatego usilnie modlimy siê do Ciebie,
skieruj swoje mi³osierne spojrzenie na te dusze,
które cierpi¹ mêki ognia czyœæcowego i uwolnij je
tak szybko, jak to tylko mo¿liwe, by mog³y byæ
dopuszczone do ogl¹dania Boga w wiekuistej
radoœci. Pamiêtaj i pomó¿ o Œwiêta Matko,
szczególnie moim krewnym, którzy s¹ najbardziej

opuszczeni i pozbawieni pomocy. Najmi³osierniejsza
Matko, wylej zas³ugi drogocennej Krwi Pana
naszego Jezusa Chrystusa na te wybrane dusze
Jezusa, a¿ zostan¹ pocieszone wspania³oœciami
niebiañskimi. A wy, Œwiête Wybrane Dusze, które
mo¿ecie tak wiele dla nas uczyniæ swoimi
modlitwami wstawiajcie siê za nami i uwolnijcie nas
od niebezpieczeñstw cia³a i duszy. Ochraniajcie
nasze rodziny, a¿ wszyscy zostaniemy dopuszczeni
do wiekuistej szczêœliwoœci. Amen.

1847 w³adze pruskie przekaza³y
sanktuarium kap³anom diecezjalnym
z £ob¿enicy. W tajemniczych oko-
licznoœciach w nocy z 24/25 kwie-
tnia 1907 r. wybucha w koœciele

góreckim po¿ar, który zniszczy³ wiel-
ki o³tarz z cudownym obrazem
MB Góreckiej. Kopii obrazu w ca-
³oœci nie sporz¹dzono. Na kawa³kach
p³ótna namalowano jedynie czêœæ
twarzy, r¹k i nóg i nakryto wszyst-
ko metalow¹ sukienk¹. 8 kwietnia
1923 r. kardyna³ Dalbor ofiarowa³
klasztor i koœció³ Misjonarzom Œwiê-
tej Rodziny, którzy opiekuj¹ siê san-
ktuarium góreckim a¿ po dziœ dzieñ.

Nie wiemy kiedy powsta³ pier-
wszy obraz MB Góreckiej. Z tra-
dycji i zapisków ludowych wy-
nika, ¿e obraz zosta³ namalowany
jeszcze przed rokiem 1111 – a wiêc
przed wybudowaniem pierwszego
koœció³ka. Cudowny obraz – przed-
stawiaj¹cy MB w ca³ej postaci z Dzie-
ci¹tkiem na lewym ramieniu – prze-
trwa³ jedynie do roku 1575. Wize-
runek znajduj¹cy siê obecnie w o³-
tarzu g³ównym bazyliki mniejszej
jest trzeci¹ kopi¹ cudownego ob-
razu (autorstwa prof. Jerzego Hop-
pera z Torunia). Przyozdobienie
obrazu koronami papieskimi od-
by³o siê 6 czerwca 1965 r., a uro-

czystoœciom przewodniczy³ i g³ów-
nym koronatorem by³ ówczesny
Prymas Polski Stefan kard. Wy-
szyñski, dziœ b³ogos³awiony.

...MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

W lewym bocznym o³tarzu góre-
ckiego koœcio³a w dolnej kondyg-
nacji stoj¹ figury: opata Cystersów
i opata Augustianów – przedstawi-
cieli pierwszych zakonów, jakie
pojawi³y siê w Górce Klasztornej.
W œrodku zaœ widnieje ³askami
s³yn¹cy wizerunek Matki Boskiej
Szkaplerznej z duszami czyœæco-
wymi. W górnej kondygnacji s¹
figury: œw. Kazimierza i œw. Wac-
³awa, a w œrodku obraz œw. Anny
z NMP. Jako dzie³o sztuki pocho-
dzi z XVIII wieku. Pierwowzorem
by³ cudowny obraz z neapolitañ-
skiego koœcio³a karmelitów Santa
Maria del Carmine (bez dusz czyœæ-
cowych), który w Rzeczypospoli-
tej rozs³awi³ siê kopi¹ u karmelitów
w Trembowli (z domalowanymi
duszami czyœæcowymi). Na tym¿e
obrazie Madonna trzyma na rêku
Dzieci¹tko Jezus, z Jej prawej
d³oni zwisa Szkaplerz œw., a prawe
ramiê ozdobione jest gwiazd¹ –
– zgodnie z tytu³em „Stella Maris,
Gwiazda Morza”. W dolnej czêœci
obrazu znajduj¹ siê postacie ze
Szkaplerzami na szyjach, w ogniu
oczyszczaj¹cym, oczekuj¹ce wyba-
wienia, w myœl obietnicy – tzw.
„przywileju sobotniego”. Na góre-
ckim wizerunku MB siedzi na
ob³okach trzymaj¹c Dzieci¹tko sto-
j¹ce na Jej lewym kolanie. Lew¹
rêk¹ podtrzymuje Jezusa, a praw¹
podaje szkaplerz. Jezus w obu r¹-
czkach trzyma szkaplerz ofiarowu-
j¹c duszom wy³aniaj¹cym siê z p³o-

mieni oczyszczenia i prosz¹cym z wy-
ci¹gniêtymi rêkoma, b¹dŸ trwaj¹cy-
mi w pozie modlitewno-b³agalnej.
Asystuj¹ im anio³owie. Maryja odzia-
na jest w strój karmelitañski: suknia-

-habit br¹zowego koloru wraz ze
szkaplerzem o tej samej barwie oraz
bia³y p³aszcz narzucony na ramiona
opadaj¹cy na ob³oki. Jezus ubrany
jest w bia³¹ tunikê. Obojgu na
g³owach spoczywaj¹ korony a do-
oko³a g³ów œwietlisty ¿ó³topoma-
rañczowy nimb z gwiazdami. Asy-
stuj¹ im g³ówki anio³ków.

O czym mówi Maryja w tzw.
„przywileju sobotnim”? 3 marca
1322 r. Matka Bo¿a ukaza³a siê
papie¿owi Janowi XXII, obwiesz-
czaj¹c tym, którzy bêd¹ nosiæ Jej
Szkaplerz: Ja, Wasza Matka, zejdê
w cudowny sposób do czyœæca w nastê-
pn¹ sobotê po waszej œmierci, obmyjê
was z win i zabiorê was na œwiêt¹
górê wiecznego ¿ywota. Szczególnym
œwiadectwem o szkaplerzu i przy-
wileju sobotnim jest zapis œw. S. Fau-
styny w „Dzienniczku”, fragment
mówi¹cy o Najœw. Maryi Pannie
zatroskanej o dusze czyœæcowe:
„Widzia³am Matkê Bo¿¹ odwie-
dzaj¹c¹ dusze w czyœæcu. Dusze
nazywaj¹ Maryjê – Gwiazd¹ Mo-
rza. Ona przynosi im och³odê”.
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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

B

Szczêœcie...
y³ sobie raz dziad i baba. Mieszkali w nie-
wielkiej cha³upince niemal nad brzegiem

morza. On by³ rybakiem, ona jak to dawniej
bywa³o – zajmowa³a siê domem, ma³ym ogród-
kiem, jedn¹ krow¹ i œwink¹. W kurniku miesz-
ka³o piêæ kur, a na p³ocie o poranku sadowi³ siê ko-
gut, by obwieœciæ g³oœnym ku-ku-ryku, ¿e S³oñce
ju¿ wzesz³o i pora wstawaæ. Staruszkowie byli
szczêœliwi, bo nie wiedzieli, ¿e im czegoœ brak.

A¿ pewnego razu dziad z³owi³ piêkn¹ rybkê.
Mieni³a siê z³ociœcie w blasku s³onecznym. Nagle
przemówi³a: Puœæ mnie wolno rybaku, a spe³niê
ka¿de  twoje ¿yczenie. Rybakowi nie przycho-
dzi³o nic do g³owy, czego by móg³ sobie ¿yczyæ,
wiêc nic nie mówi¹c, wypuœci³ rybkê  do morza.
Zarzuci³ sieci raz jeszcze. Gdy je wyci¹gn¹³ – by³y
pe³ne ryb.

Szczêœliwy powróci³ do chaty. I nie opowiedzia³
¿onie, co go spotka³o…

I w ten oto sposób sprawi³, ¿e dalej byli
szczêœliwi, bo do szczêœcia nie brakowa³o im
niczego.

P.S. Zmieniliœmy treœæ? Tak, ale mora³ z na-
szego opowiadania jest taki, ¿e czasem warto coœ
zachowaæ w tajemnicy.

fot. Rybak – Ÿród³o Internet

Serdecznie

dziêkujemy

panu

Józefowi

Krentosz,

w³aœcicielowi

firmy

tapicerskiej,

za odnowienie

krzes³a

dla celebransa.

Serdeczne

Bóg zap³aæ!
Najs³awniejszy dzwon Polski – Zygmunt

obwieszcza³ przez wieki  radoœæ
Zmartwychwstania Pañskiego!!!
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10. MAJA

Miêdzy ziemi¹ a niebem –
– pomoc dla Ukrainy

18 kwietnia br. w programie „Miê-
dzy ziemi¹ a niebem” wyst¹pi³ m.in.
o. Krzysztof Górski OCD, przeor na-
szego klasztoru. Przedstawi³ sytuacjê
Koœcio³a na Ukrainie, gdzie mamy
dwa klasztory karmelitañskie: w Kijo-
wie i Berdyczowie. Mówi³ jak aktu-
alnie wygl¹da pomoc uchodŸcom na
miejscu w Przemyœlu i o bardzo po-
trzebnej obecnie pomocy, szczegól-
nie medycznej, dostarczanej na
Ukrainê do szpitali i sierociñców przy
wspó³pracy z klasztorem w Berdy-
czowie.

red.

MiêdzyMiêdzyMiêdzyMiêdzyMiêdzy

ziemi¹ziemi¹ziemi¹ziemi¹ziemi¹

aaaaa

nnnnniebemiebemiebemiebemiebem
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OD NIEDZIELI PALMOWEJ

DO NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

Dziêkujemy s. Filomenie, s. Barbarze i panu Zbyszkowi za przygotowanie ciemnicy
i Bo¿ego grobu, a s. Dorocie za przygotowanie konkursu palem.


