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SERCEM DO SERCA
Ewangelii wg œw. £ukasza jest piêkna scena.
Jezus idzie poœród t³umów i w pewnym
momencie czuje, ¿e ktoœ siê Go dotkn¹³.

Zapyta³ Aposto³ów kto to móg³ byæ. Ci wzruszyli
ramionami. Przecie¿ ka¿dy stara³ siê dotkn¹æ
Jezusa. Obejrza³ siê i zobaczy³ przera¿on¹ ko-
bietê. Chorowa³a 12 lat na up³yw krwi. W krwi,
zdaniem Izraelitów, jest pierwiastek ¿ycia, zatem
up³yw krwi mo¿na odczytaæ jako up³yw ¿ycia.
Przez 12 lat up³ywa³o z niej ¯ycie. By³a nieczysta,
samotna, odtr¹cona, zmarginalizowana. W akcie
desperacji postanowi³a podejœæ do Jezusa i dot-
kn¹æ siê Go, uzna³a, ¿e to jej ostatnia szansa.

Gdy dotknê³a Jezusa, poczu³a, ¿e bol¹czka ustê-
puje. Œwiêty Augustyn, komentuj¹c ten fragment,
stwierdzi³: „wszyscy dotykali Jezusa, by byæ uz-
drowionymi, ale ta kobieta dotknê³a Go sercem”.
Taki jest sens Uroczystoœci Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Kolejny raz doœwiadczymy szansy dot-
kniêcia Jezusa swoim sercem. Tym co w naszym ser-
cu chore, bol¹ce, samotne, zalêknione, s³abe, grze-
szne. Dotknijmy naszym zranionym sercem Serca
Jezusa, które zosta³o zranione z mi³oœci do nas.

o. Krzysztof Górski OCD
     proboszcz

Na zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a 23 czerwca Msza œw. o godz. 18.00
nastêpnie procesja do 4 o³tarzy: I-o³tarz u sióstr S³u¿ebniczek;

II-o³tarz u Sióstr Sercanek; III-o³tarz u Sióstr Michalitek;
IV-o³tarz przy naszym koœciele.

Msza œw. odpustowa w Uroczystoœæ patronaln¹ naszej parafii –
– Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa – 24 czerwca o godz. 18.00.

Po Mszy œw. ca³onocna adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
zakoñczona Msz¹ œw. o godz. 7.00 w sobotê.

   Serdecznie zapraszamy!!!

u u u

wiara i ¿ycie
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Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a uzna-
wana jest za jedno z najwa¿-

niejszych œwi¹t koœcielnych, z wy-
j¹tkow¹ i uroczyst¹ procesyjn¹ opra-
w¹. Mówi siê nieraz, ¿e wtedy to
sam Pan Jezus wychodzi na ulice
miast i miasteczek. Œwiêty papie¿
Jan Pawe³ II w homilii z okazji
Uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa w 2004 roku
mówi³:  Drodzy bracia i siostry,
bêdziemy na nowo prze¿ywaæ
tê wspania³¹ rzeczywistoœæ
w czasie dzisiejszej uroczystoœ-
ci Bo¿ego Cia³a, podczas której
Koœció³ nie tylko sprawuje Eu-
charystiê, lecz uroczyœcie niesie
Najœwiêtszy Sakrament w pro-
cesji, g³osz¹c publicznie, ¿e
Chrystus z³o¿y³ siebie w ofierze
dla zbawienia ca³ego œwiata.

Wdziêczny za ten ogromny dar,
Koœció³ gromadzi siê wokó³ Naj-
œwiêtszego Sakramentu, ponie-
wa¿ w nim widzi Ÿród³o i szczyt
swego istnienia i dzia³ania. Eccle-
sia de Eucharistia vivit! Koœció³ ¿yje
Eucharysti¹ i jest œwiadomy, ¿e
ta prawda wyra¿a nie tylko co-
dzienne doœwiadczenie wiary,
lecz w syntetyczny sposób okre-
œla istotê jego tajemnicy (por. ,,En-
cyklika” Ecclesia de Eucharistia, t. 1).

Bo¿e Cia³o, czyli uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chry-
stusa, zosta³o ustanowione po wi-
dzeniach b³. Julianny z Cornillon,
augustianki. W 1245 r. mia³a ona
wizje, podczas których zobaczy³a
jasn¹ tarczê ksiê¿yca z ciemn¹
plam¹.

Zinterpretowano ten fakt jako
brak nale¿ytego œwiêta, które by-
³oby uczczeniem Cia³a i Krwi Pañ-
skiej. Pan Jezus wyznaczy³ nawet
dzieñ – czwartek po niedzieli Trój-
cy Przenajœwiêtszej. W zwi¹zku
z objawieniami b³. Julianny lokalny
biskup Robert z Liege (dzisiejsza
Belgia) ustanowi³ to œwiêto dla
swej diecezji.

Dla ca³ego Koœcio³a œwiêto to
zosta³o ustanowione przez papie¿a

Urbana IV. Bull¹ Transiturus – de
hoc Mundo wprowadzi³ je do kal-
endarza liturgicznego w 1264 r.
Dokument jednak nie zosta³ wy-
dany z powodu œmierci papie¿a.
Dlatego te¿ ostatecznie potwierdzi³
je Jan XXII w 1317 r.

DOGMAT
EUCHARYSTYCZNY

    
Warto wspomnieæ dwa wydarze-

nia, które mia³y wp³yw na rozwój
kultu eucharystycznego oraz usta-
nowienie i rozpowszechnienie œwiê-
ta Bo¿ego Cia³a. Na Soborze La-
terañskim IV w 1215 r. Koœció³ przy-
j¹³ dogmat o transsubstancjacji,
czyli realnej przemianie chleba i wi-
na w Cia³o i Krew Chrystusa.

PóŸniej w Bolsenie (dzisiejsze
W³ochy) w 1263 r. wydarzy³ siê cud.
Podczas Eucharystii hostia zaczê³a
krwawiæ. Korpora³ z kroplami krwi
jest przechowywany w Orvieto.

ŒWIÊTO
PRZYCHODZI DO POLSKI

Œwiêto Bo¿ego Cia³a by³o w prze-
sz³oœci traktowane jako zadoœæu-
czynienie za zniewa¿anie Chry-
stusa w Najœwiêtszym Sakramen-
cie i za b³êdy heretyków oraz jako
uczczenie pami¹tki ustanowienia
Eucharystii. Od XVI w. wprowa-
dzono zwyczaj œpiewania frag-
mentów Ewangelii przy czterech
o³tarzach, który kultywowany
jest do dziœ.

W Polsce œwiêto obchodzone
jest 60 dni po Wielkanocy. Jest to
wiêc œwiêto ruchome – czwartek

po niedzieli Trójcy Przenajœwiê-
tszej. Jako pierwszy na naszych
terenach obchody Bo¿ego Cia³a
wprowadzi³ w diecezji krakowskiej
bp Nanker w 1320 r.

Pod koniec XIV w. uroczystoœæ
by³a obchodzona ju¿ we wszy-
stkich polskich diecezjach. Z cza-
sem wprowadzono tak¿e praktykê
udzielania b³ogos³awieñstwa Naj-
œwiêtszym Sakramentem. Zwyczaj
ten w Polsce wszed³ do „Rytua³u
piotrkowskiego” z 1631 r.

Nieodzown¹ czêœci¹ tej
uroczystoœci s¹ procesje do
czterech o³tarzy. To najczêœciej
jedyny dzieñ w roku, kiedy
Najœwiêtszy Sakrament wychodzi
daleko poza mury koœcio³a. Nie
by³y one elementem œwiêta od
samego jego pocz¹tku. Najstarsz¹
wzmiank¹ na temat ich istnienia
by³a informacja o przeprowadza-
nych w latach 1265–1275 uro-
czystych procesjach przed suma-
mi w Kolonii, podczas których
niesiony by³ krzy¿ i Najœwiêtszy Sa-
krament. Taka celebracja stanowi³a
nawi¹zanie do dawniejszych zwy-
czajów polegaj¹cych na zabieraniu
w podró¿ Eucharystii, by by³a
ochron¹ przed niebezpieczeñstwa-
mi. Pierwotna forma procesji wy-
ra¿a³a siê w prostym, nie przery-
wanym przejœciem z Najœwiêtszym
Sakramentem i b³ogos³awieñst-
wem na koñcu.

Na terenie Niemiec wi¹za³a siê
z procesyjnym przechodzeniem
przez pola danej wsi lub otoczenia
miasta. Wierni zatrzymywali siê
przy czterech stacjach, przy których
udzielano b³ogos³awieñstwa wier-
nym, a polom b³ogos³awieñstwa
„pogodowego”. Przy poszczególnych
stacjach odczytywano pocz¹tkowe
czêœci czterech Ewangelii, które
zyskiwa³y funkcjê formu³ b³ogo-
s³awieñstwa. Ryt by³ uzupe³niany
b³ogos³awieñstwem sakramental-
nym, które by³o udzielane przy
poszczególnych stacjach, a doda-
tkowo – na koñcu procesji. Nie-
mieckie procesje zawiera³y element

O. MAREK

ŒLEZIAK OCDBO¯E CIA£O
I SENS PROCESJI

Cud eucharystyczny z Lanciano –
– To jest serce umieraj¹ce z mi³oœci dla nas



Nr 6 (2022) Str. 3N A  K A R M E L

b³agalny o ochronê przed niesz-
czêœciami i o sprzyjaj¹c¹ pogodê.
Z takiego powodu w³¹czano do
procesji œpiew pocz¹tkowych frag-
mentów Ewangelii przy czterech
o³tarzach oraz uroczyste b³ogos³a-
wieñstwo. Z ka¿dym kolejnym
wiekiem obchody uroczystoœci roz-
szerza³y siê na kolejne pañstwa.
W XIV w. spotykamy siê z proce-
sjami tak¿e na terenach Anglii, Fran-
cji, Hiszpanii i Italii Do Polski
zwyczaj ten dotar³ w XV w. i w 1631
zosta³ wprowadzony do Rytua³u
Piotrowskiego.

Procesja eucharystyczna jest jed-
nak wyzwaniem duchowym, do któ-
rego warto dobrze siê przygoto-
waæ w oparciu o za³o¿enia, któ-
re mog¹ nam w tym pomóc:

SKUPIENIE

Warto od samego pocz¹tku uœ-
wiadomiæ sobie, ¿e uczestniczê
w wydarzeniu religijnym, które
ma byæ tak¿e moim œwiadectwem
wiary. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie da siê
zachowaæ takiego skupienia i ciszy,
jak to ma miejsce w koœciele, ale
te¿ warto zadbaæ o to, ¿eby pro-
cesja nie zmieni³a siê w zwyk³y spa-
cer w odœwiêtnym ubraniu.

OBECNOŒÆ

Mistrzowie ¿ycia duchowego
u¿ywali pojêcia „chodzenia w Bo-
¿ej obecnoœci”, na okreœlenie kon-
templacyjnego wymiaru modlitwy.
Wiara w Bo¿¹ obecnoœæ to niesa-
mowicie wa¿ny element celebro-
wania uroczystoœci Bo¿ego Cia³a.
Skoro wierzymy, ¿e pod postaci¹
chleba i wina ukrywa siê Jezus, to

tym bardziej powinniœmy uœwiada-
miaæ sobie tê prawdê, gdy pod ty-
mi postaciami Jezus uobecnia siê
w przestrzeni, któr¹ dobrze znamy.

Doœwiadczenie obecnoœci Bo-
ga, który idzie z nami, przypo-
mina wêdrówkê Izraelitów przez
pustyniê, kiedy to mogli liczyæ na
Boga i Jego prowadzenie. Pod¹¿a-
j¹c za Najœwiêtszym Sakramentem,
duchowo zgadzamy siê na wyzna-
czanie drogi przez samego Boga.
Idziemy, szukaj¹c pokarmu dla
duszy i cieszymy siê, ¿e mamy Go
w obfitoœci.

EWANGELIA

Podczas ka¿dej procesji Bo¿ego
Cia³a zatrzymujemy siê przy czte-
rech o³tarzach, gdzie œpiewana lub
czytana jest Ewangelia. Teksty naj-
czêœciej nawi¹zuj¹ do wydarzeñ
eucharystycznych i cudu rozmno-
¿enia chleba. Œpiewana lub czy-
tana Ewangelia przypomina nam,
¿e Jezus obecny jest nie tylko
w chlebie i winie, ale tak¿e w S³o-
wie, które czytamy i g³osimy.

WSPÓLNOTA

Nikt chyba nie zaprzeczy, ¿e pro-
cesja Bo¿ego Cia³a jest wydarze-
niem wspólnotowym. Ka¿dy z nas
idzie w procesji jako wa¿na czêœæ
Koœcio³a. Nie ma tu miejsca na
indywidualizm.

Z pozoru b³aha rzecz, jak¹ mo-
¿e wydawaæ siê kolejnoœæ osób
id¹cych w procesji ma w sobie g³ê-
bokie znaczenie teologiczne. Na
przedzie drogê wyznacza krzy¿,
znak naszego zbawienia. Za nim
id¹ ci, którzy s³u¿¹ przy o³tarzu
i ca³y Koœció³ hierarchiczny. Ten

piêkny symbol ma nam przypomi-
naæ, ¿e w naszej codziennej dro-
dze do zbawienia nie jesteœmy sa-
mi. Zbawiamy siê jako Koœció³.

CODZIENNOŒÆ

Jednym z najbardziej poruszaj¹-
cych motywów uroczystoœci Cia³a
i Krwi Pañskiej jest to, ¿e euchary-
styczne postacie przechodz¹ miejscami,
w których ¿yjemy, pracujemy i mo-
dlimy siê. Jezus przychodzi, aby
zobaczyæ nasz¹ codziennoœæ. Uœwiêca
j¹ swoj¹ obecnoœci¹ i daje nam na-
macalny dowód na to, ¿e nie jest
mu obojêtne w jaki sposób ¿yjemy
i czym siê zajmujemy.

W nat³oku ró¿nych spraw Jezus
chce, aby by³ obecny we wszyst-
kim, co robimy. Realizuj¹ siê wte-
dy s³owa œwiêtego Paw³a, który
mówi, ¿e cokolwiek robimy, wszy-
stko mamy czyniæ na wiêksz¹ chwa-
³ê Bo¿¹.

Procesja ludzi wierz¹cych ma
uchroniæ nas przed „szar¹ codzien-
noœci¹”, w której niewiara i z³o
czêsto s¹ sta³ym elementem ¿ycia.
Jezus w pewnym sensie egzorcyz-
muje miejsca, w które zostanie za-
niesiony. Pozostawia za sob¹ œlad
nie tylko z barwnych p³atków kwia-
tów, ale zostawia nam swój pokój
i radoœæ. Jest Panem tego wszyst-
kiego, co nas otacza. Przychodzi
do swojej w³asnoœci jako Pantokra-
tor, W³adca Œwiata.

Zapraszajmy wiêc Pana do
naszego ¿ycia i codziennoœci, po-
wierzaj¹c w ten dzieñ wszystko,
czym i gdzie ¿yjemy, wszystko, co
tworzymy i co nas otacza.

Koñcz¹c refleksje pochylmy siê
raz jeszcze nad niezwyk³¹ wymo-
w¹ tego Œwiêta s³owami ks. Józefa
Tischnera, niech inspiruj¹ nas do
owocnego i piêknego prze¿ycia
tego dnia: „W Eucharystii i poprzez
Eucharystiê dokonuje siê coœ istotnego:
Bóg staje siê nieustannie naszym Bo-
giem. On nasz, a my Jego. Niezwyk³e
doœwiadczenie Mi³oœci staje siê udzia-
³em ka¿dego, kto wchodzi w komuniê
z Bogiem. Stajemy wobec perspektywy
odzyskania œwiata. Nasz œwiat na-
biera nowego sensu [...]. Gdy wraca
Mi³oœæ, œwiat jakby na nowo siê
zaczyna”.

Trasa procesji wiedzie
przez most na Sanie
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Karmelitañski Ruch
Ewangelizacyjno-Modlitewny

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O obfite duchowe owoce odpustu parafialnego.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rozbitych rodzin z na-

szej parafii.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

Ró¿a misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinowskiego
O pokój na œwiecie, szczególnie na Ukrainie.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

Intencje
¯ywego Ró¿añca – czerwiec

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

Módlmy siê w intencji rodzin chrzeœcijañskich na
ca³ym œwiecie, aby dziêki konkretnym gestom prze¿ywa-
³y bezinteresownoœæ mi³oœci oraz œwiêtoœæ w codzien-
nym ¿yciu.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
By wierni g³êbiej uwierzyli w mi³osiern¹ mi³oœæ Boga,

któr¹ objawia tajemnica Serca Jezusa.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

Jak co roku, Karmelici Bosi i Wspólnota KREM zapraszaj¹ na
czuwanie w wigiliê uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Do nas wszystkich odnosz¹ siê s³owa Pana, który powiedzia³: Wylejê Du-
cha mego na wszelkie cia³o.

PrzyjdŸcie pos³uchaæ œwiadectw ludzi, którzy zaprosili Du-
cha Œwiêtego do swojego ¿ycia i jeœli jeszcze tego nie zrobiliœcie,
to zapragnijcie ¿ycia z i w Duchu Œwiêtym! W planie czuwania
miêdzy innymi:

] konferencja,
] adoracja,

] uwielbienie
] i kap³añska modlitwa z na³o¿eniem r¹k

Zobacz wiêcej na stronie internetowej KREM-u

maja 2022 r. o godz. 16.30,
ks. bp Krzysztof Chudzio

celebrowa³ Mszê œw. podczas któ-
rej udzieli³ sakramentu bierzmo-
wania 12 osobom. Wiêkszoœæ z nich
to m³odzie¿ z naszej parafii, która
przez trzy lata przygotowywa³a siê
na comiesiêcznych spotkaniach
prowadzonych przez o. Andrzeja
Szewczyka, a w ostatnim roku przez
o. Andrzeja Cekierê.

W koncelebrze z ksiêdzem bis-
kupem uczestniczyli ks. pra³at i dzie-
kan Mieczys³aw Rusin, proboszcz
archikatedry przemyskiej oraz
o. Krzysztof Górski, jako gospodarz
miejsca.

[...] Sakrament bierzmowa-
nia zajmowa³ w ca³okszta³cie te-
ologii sakramentów miejsce bar-
dzo skromne — miejsce ubogiego
krewnego, jak siê wyrazi³ pewien
teolog. Zarówno teologowie, jak
i wierni przez wieki ca³e nie wy-
kazywali wielkiego zainteresowa-
nia dla obrzêdu, którego sensu
i donios³oœci nie zawsze dobrze
rozumieli. St¹d wielu teologów
wo³a³o o nim milczeæ. Taki stan
rzeczy musia³ odbiæ siê ujemnie
na ¿yciu Koœcio³a. Apostolstwo
laikatu, powszechne kap³añstwo
wiernych by³y pozostawione w cie-
niu; ich teologia czeka³a opraco-
wania w oparciu o teologiê sakra-
mentu bierzmowania.

Przeciw temu zaniedbaniu zare-
agowa³ szczêœliwie nurt odradza
j¹cego siê w Koœciele ¿ycia liturgi-
cznego, bazuj¹cy w³aœnie na sa-
kramentach inicjacji chrzeœci-
jañskiej i pog³êbiaj¹cy swoj¹ œwia-
domoœæ w bogatej Tradycji Koœ-
cio³a. [...]

Studium sakramentu bierzmo-
wania nastrêcza wiele trudnoœci,
bo w staro¿yntoœci chrzeœcijañskiej
udzielano go w ³¹cznoœci z chrztem.

Na podstawie wiêc najwczeœniej-
szych wzmianek, podanych w ksiê-
dze Dziejów Apostolskich i w litera-
turze wczesnochrzeœcijañskiej, nie
jesteœmy w stanie odtworzyæ pier-
wotnego obrazu obrzêdu bierzmo-
wania. [...]

za: Ks. Boles³aw Kosecki, Historia
Sakramentu Bierzmowania.

BIERZMOWANIE
W NASZEJ
PARAFII

12

WARTO WIEDZIEÆ, ¯E:
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O. KRZYSZTOF

GÓRSKI OCD
JEZU, UCZYÑ SERCA NASZE

roczystoœæ Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa, to uroczystoœæ piê-

kna, ale trudna. Dlaczego? Gdy¿ wy-
myka siê naszej logice. Naszej logice
wymyka siê ju¿ pierwsze i najwa¿-
niejsze pragnienie Boga wobec nas.
Pragnienie, które wyjawia w ta-
jemnicy Serca Bo¿ego. Wskazuje na
swoje Serce, a wiemy doskonale, ¿e
serce to „mieszkanie mi³oœci”. Jest
takie zdanie, które od kilku lat jakoœ
noszê i wiem jak trudno je przyj¹æ.
Jest to zdanie œw. Bazylego, Ojca
Koœcio³a, który przekonuje: „Nasz
Bóg kocha nas, a Jego wola
polega na tym, ¿ebyœmy my
odkryli, ¿e jesteœmy kochani
przez Niego”.

Uroczystoœæ Bo¿ego Serca po-
kazuje czym ma byæ nasze chrzeœ-
cijañstwo, na czym Bogu tak na-
prawdê zale¿y. Zauwa¿my, ¿e
czcimy Serce Jezusa, które jest
przebite, zranione. Jak my reagu-
jemy, gdy nas ktoœ zrani, dotknie?
Zamykamy siê, dystansujemy, odci-
namy, chronimy. Co siê sta³o, gdy
zraniono Boga na Krzy¿u? Wyp³y-
nê³y ³aski, strumienie ³ask. My tego
nie potrafimy zrozumieæ, a to przecie¿
dotyka naszego ¿ycia. Gdy ranisz Go
grzechem, On nie zamyka siê, nie
odcina, On siê jeszcze bardziej ot-
wiera. Przecie¿ to po ludzku nie-
zrozumia³e. Œwiêty Pawe³ mówi
w Liœcie do Rzymian: „mi³oœæ Bo-
¿a rozlana jest w sercach na-
szych”. To nie jest tak, ¿e Bóg od
czasu do czasu, gdy ³adnie poprosisz,
gdy bêdziesz fajny, coœ dobrego ci da,
jak¹œ ³askê, o któr¹ poprosisz. Nie
daje swojej ³aski, swojej mi³oœci je-
dynie punktowo (czyli tu dotknie,
tam dotknie). Mi³oœæ Bo¿a ROZ-
LANA jest w twoim sercu. Tego
siê nie da zebraæ. Ona jest rozlana po
twoim sercu. Pawe³ dodaje coœ
jeszcze bardziej gorsz¹cego nas:
„gdzie wzmóg³ siê grzech, mówi
Pawe³, tam jeszcze obficiej rozla³a siê
³aska”. Trudne to, nieprawda¿? Jest
to obce naszej logice: gdy bardziej
grzeszê, On bardziej siê troszczy.

Gdy jakaœ owca jest s³absza, gdy siê
zagubi, On biegnie j¹ znaleŸæ. Jeœli
czujesz siê czasem zagubiony, gdy za-
chorujesz na grzech (to mo¿e byæ ciê-
¿ka choroba), On jest w stanie dopro-
wadziæ ciê do zdrowia. Tego uczy
nas uroczystoœæ Bo¿ego Serca.

W Jego Sercu, w Sercu Jezusa jest
wiele troski o ciebie. Jest taka piêk-
na Ewangelia o faryzeuszu, który
zaprosi³ Jezusa na posi³ek i o kobiecie,
która obmy³a nogi Jezusa olejkiem i

otar³a ³zami. Widzimy tam dwa spoj-
rzenia: faryzeusz zgorszony myœli:
jak on mo¿e pozwoliæ, ¿eby ta grzesz-
nica go dotknê³a? Faryzeusz widzi
grzech kobiety. Jezus zaœ widzi
kobietê. Widzi cierpi¹c¹ osobê, która
przysz³a doœwiadczyæ mi³osierdzia.
Cz³owiek patrzy na swój grzech, na
grzech drugiego cz³owieka, Bóg
natomiast patrzy na cz³owieka. Ktoœ
piêknie powiedzia³: „Bóg stworzy³
cz³owieka, cz³owiek stworzy³
grzesznika”. My widzimy nasze
grzechy, Bóg widzi nas. Jezus nie ba-
gatelizuje naszych grzechów, ale siê
na nich nie skupia. Skupia siê na
cz³owieku. Jezus odpuœci³ kobiecie
grzech, bo zwróci³a siê do Niego.
Zda³a siê na Jego mi³oœæ. Faryzeusz
jest najwiêkszym przegranym. Wy-
daje mu siê, ¿e nie ma grzechu,
a jego najwiêkszym grzechem jest
brak mi³oœci.

W tajemnicy Bo¿ego Serca ukryta
jest nieœmia³a proœba Boga: zmieñ
w koñcu swoje myœlenie o Mnie.
Jakie s¹ nasze wyobra¿enia o Bogu?
Bóg – policjant, gdy coœ przeskro-
biê, On wyci¹gnie zaraz konsekwen-
cje. Bóg – wymagaj¹cy belfer –
pilnuje i karze, gdy jestem nie-
grzeczny. Bóg – z³oœliwy dziadek
na chmurce, który zachowuje siê
w zale¿noœci od swoich humorów
i rzuca mi k³ody pod nogi.

Nie ma takiego Boga – mówi
œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus –
bardziej te krzywe obrazy rani¹
Boga ni¿ sam grzech. Dlaczego?
Bo grzech Jezus w konfesjonale
weŸmie ode mnie, a wykrzywiony
obraz Boga sprawia, ¿e nie chcê
wchodziæ z Nim w relacjê, ¿e bojê siê
Go, gdy zgrzeszê, czujê siê niegod-
ny, odrzucony.

Wróæmy do myœli o przebitym
Sercu Jezusa. Tu kryje siê dla nas
wielka nadzieja. Pismo œw. mówi,
¿e w Jego ranach jest nasze
zdrowie. Jego serce jest zranione.
Ale czy nasze nie s¹ poranione? Po-
ranione przesz³oœci¹, poranione re-
lacjami, poranione nieprzebacze-
niem (wielu rzeczy nie potrafimy
sobie przebaczyæ), poranione grze-
chem. My te wszystkie rany nosimy
w sobie, na zewn¹trz trzymamy
fason, od czasu do czasu siê syp-
niemy, zbieramy i jakoœ tak cz³a-
piemy. Jego Serce jest tak¿e
zranione i – jakkolwiek by to
brutalnie zabrzmia³o – to dla
nas szansa. Wiesz zapewne jak siê
szczepi drzewka. Nacina siê pieñ
drzewa i przyk³ada ga³¹zkê jej zra-
nionym miejscem do zranionego
miejsca na pniu. Przyk³adaj to co
w twoim sercu bol¹ce do Jego Serca.
Jak? Na modlitwie. Czasem po-
pe³niamy du¿y b³¹d modl¹c siê
Ÿle. Zauwa¿cie kochani, ¿e Ewan-
gelia rzadko przedstawia nam przy-
k³ady ³adnej, u³o¿onej, poprawnej,
ugrzecznionej modlitwy. Modlitwa
w Ewangelii to zazwyczaj krzyk,
p³acz, b³aganie. Dopóki spotkanie
z Jezusem bêdzie nieanga¿uj¹-
c¹ kawk¹, pogawêdk¹ o wszys-
tkim i niczym, czy te¿ wierszy-
kami deklamowanymi, nawet
jeœli s¹ deklamowane piêknie
i z pasj¹, mog¹ zostaæ bez echa.
Na modlitwie trzeba wo³aæ z g³êbi
serca. Jeœli bêdziesz siê modliæ ca³ym
sob¹, spe³ni siê ta najpiêkniejsza
proœba, któr¹ wypowiadamy: „uczyñ
serca nasze wed³ug Serca Twego”.
Nasze serce mo¿e byæ coraz radoœ-
niejsze, coraz bardziej pe³ne pokoju.
Ale tylko wtedy, gdy bêdzie przeby-
waæ przy Jego sercu. A to siê nazywa
modlitwa.
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W latach m³odoœci Czcigodnej
S³u¿ebnicy Bo¿ej Matki Anny, wa-
runki historyczno-polityczne i gos-
podarcze sprawia³y, ¿e na terenie
Galicji by³o wyj¹tkowo du¿o dzie-
ci sierocych i zaniedbanych. Ona
sama nie dozna³a w dzieciñstwie
biedy. Pochodzi³a ze Œl¹ska, a jej
ojciec by³ zarz¹dc¹ koniuszych w oko-
licznych dworach. W domu dzie-
æmi zajmowa³a siê opiekuñcza, ko-
chaj¹ca i pracowita matka. W atmo-
sferze rodzinnego domu Anna wy-
kszta³towa³a w sobie wyj¹tkow¹
wra¿liwoœæ na niedolê innych, a tak-
¿e ¿yw¹ wiarê w Boga i g³êbok¹
mi³oœæ do Chrystusa, który póŸniej
zaprosi³ j¹ do s³u¿by najubo¿szym.
Rodzice wychowali j¹ te¿ w duchu
patriotycznym i mimo ograniczeñ, ja-
kie nak³ada³ na Polaków niemiecki
zaborca, przekazali jej znajomoœæ
jêzyka polskiego i poczucie narodo-
wej to¿samoœci. Tote¿, gdy znalaz³a
siê w Miejscu (nazwanym póŸniej
Miejscem Piastowym), u boku œwi¹-
tobliwego kap³ana, a zarazem wiel-
kiego patrioty i spo³ecznika, b³. ks.
Bronis³awa Markiewicza, zaanga¿o-
wa³a siê ca³ym sercem w religijne
i patriotyczne wychowanie dzieci
i m³odzie¿y. Do wioski na Podkar-
paciu przyjecha³a maj¹c 22 lata. Tutaj
spêdzi³a wiêkszoœæ swojego ¿ycia.

W swojej króciutkiej biografii
Anna wspomina, ¿e od najm³od-

szych lat odczuwa³a w sercu jakiœ
dziwny g³ód, który sprawia³, ¿e in-
tensywnie zastanawia³a siê nad swo-
im miejscem w œwiecie, czêsto my-
œla³a, kim powinna zostaæ w przy-
sz³oœci. Bardzo ³adna, mi³a, pracowita,
z szanowanej rodziny, by³a dosko-
na³¹ kandydatk¹ na ¿onê i matkê.
Kocha³a dzieci i z chêci¹ pomaga³a
swojej starszej siostrze opiekowaæ
siê jej córeczk¹. Jednak¿e mia³a
jakieœ niejasne przekonanie, ¿e
Bóg zaprasza j¹ do czegoœ innego.
A¿ pewnego razu spotka³a salezjañ-
skiego kleryka, który z zapa³em
opowiada³ o dzia³alnoœci œw. Jana
Bosko w Turynie. Zapragnê³a tam
pojechaæ i w³¹czyæ siê w salezjañ-
skie szeregi. Dowiedzia³a siê jed-
nak, ¿e tak¹ sam¹ dzia³alnoœæ roz-
poczyna polski kap³an na Podkar-
paciu, w okolicy Krosna. I ¿e tam
bêdzie przyjmowa³ kandydatów
do zakonu. To by³o jak olœnienie,
jak Bo¿y reflektor na drogê ¿ycia.
Do Miejsca przyjecha³a 25 lutego
1894 r., aby do³¹czyæ do kszta³tuj¹-
cej siê wspólnoty sióstr i wraz z ni-
mi poœwiêciæ swoje ¿ycie Chry-
stusowi poprzez s³u¿bê sierocym
i zaniedbanym dzieciom. Jednak¿e,
gdy zobaczy³a, jak wygl¹da rzeczy-
wistoœæ, prze¿y³a zdziwienie, lêk,
rozczarowanie. Spodziewa³a siê
klasztoru i habitu, a zasta³a wal¹c¹
siê chatê (star¹ plebaniê) i œwiecki

strój... Ciê¿ka praca w gospodar-
stwie domowym i coraz wiêcej
dzieci do wykarmienia, ubrania,
opieki, a przy tym brak ¿ywnoœci,
zimno… Ksi¹dz Markiewicz na
powitanie poda³ jej do uca³owania
drewniany krzy¿, mówi¹c, ¿e to
„zadatek Bo¿ej mi³oœci”, a ona
obla³a ten krzy¿ strumieniami ³ez.
Ca³owaæ piêkny krucyfiks to jed-
nak nie to samo, co dŸwiganie
„krzy¿a” dzieñ po dniu, bez na-
dziei, ¿e lada chwila nast¹pi zmia-
na na lepsze. Po kilku miesi¹cach
nadszed³ kryzys, na który dodatko-
wo mia³a wp³yw ogromna têskno-
ta za najbli¿sz¹ rodzin¹. Postano-
wi³a wyjechaæ z Miejsca. Wróci³a
na Œl¹sk, ale nie po to, by tam
pozostaæ, a jedynie po to, by z dys-
tansu jeszcze raz spojrzeæ na swoje
powo³anie, na w³asne pragnienia,
aby rozeznaæ, czego oczekuje od
niej Chrystus. Po spotkaniu z ro-
dzin¹ uda³a siê samotnie na Górê
œw. Anny, pielgrzymowa³a po dró¿-
kach wokó³ sanktuarium, modli³a
siê i poœci³a. Tam podjê³a dojrza³¹
decyzjê, aby wróciæ do Miejsca Pia-
stowego. Ju¿ bez w³asnych wyo-
bra¿eñ i oczekiwañ, tylko z goto-
woœci¹ na przyjêcie Bo¿ej mi³oœci
i na niesienie tej mi³oœci innym,
czego nie da siê zrobiæ bez wyrze-
czeñ i ofiar.

Na upragniony habit czeka³a
34 lata, mog³a go bowiem za³o¿yæ
dopiero po koœcielnym zatwierdze-
niu Zgromadzenia Sióstr Micha-
litek  w 1928 r. Przez wiele lat od
œmierci ksiêdza Bronis³awa Mar-
kiewicza (†1912) na Annie Kawo-
rek spoczywa³ g³ówny ciê¿ar od-
powiedzialnoœci za jego duchowe
córki i za dziesi¹tki sierocych
dziewczynek. Bez w³asnego domu
nie mog³y ubiegaæ o status zgro-
madzenia zakonnego. Co wiêcej,
nie mia³y ju¿ gdzie pomieœciæ
przygarniêtych sierocych dziewczy-
nek, a wynajmowane na wsi po-
mieszczenia by³y ciasne, zimne
i rozproszone. Zaczê³y wiêc sta-
rania o wybudowanie klasztoru.
Nie mia³y sponsora ani bogatego
fundatora. Trzeba by³o, oprócz pra-

JEJ LAMPA NIE GAŒNIE
a ogó³ matki chwal¹ siê swoimi dzieæmi.
Ale bywa odwrotnie – dzieci chwal¹ siê

mam¹. A jeœli to jest „taka (!) mama”, jak¹
by³a Anna Kaworek, to trudno siê nie po-
chwaliæ, zw³aszcza gdy nadarza siê szcze-
gólna okazja. Otó¿ 18 czerwca tego roku
przypada 150 rocznica jej urodzin! Jak-
kolwiek Matka Anna zmar³a w 1936 r., to
… ¿yje nie tylko – jak wierzymy – w Do-
mu Ojca w Niebie i w sercach swoich du-
chowych córek – sióstr ze Zgromadzenia œw. Micha³a Archanio³a.
Do dziœ trwaj¹ i przynosz¹ b³ogos³awione owoce rozpoczête
przez ni¹ dzie³a. ¯yje poprzez wspó³tworzone przez ni¹ zgroma-
dzenie zakonne i dzie³a wychowawcze. Wspólnota parafialna
przy koœciele Karmelitów bosych w Przemyœlu tak¿e mo¿e roz-
poznaæ „dzia³ania” Anny Kaworek. Spadkobierczynie jej misji,
siostry z ul. Basztowej, podjê³y bowiem zadania, które by³y
treœci¹ ¿ycia ich duchowej Matki: troskê o dzieci i m³odzie¿, pra-
cê wychowawcz¹ zw³aszcza poœród tych, którzy z ró¿nych po-
wodów maj¹ szczególnie utrudniony ¿yciowy start.

S. DAWIDA RYLL
CSSMA

N
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cy r¹k w³asnych, szukaæ wsparcia
u ludzi dobrej woli. Dla wielu
z tych, które tworzy³y tê pierwsz¹
wspólnotê, rozpoczê³o siê wiêc
tu³acze i upokarzaj¹ce ¿ycie kwe-
starek. Wyrusza³y na wiosnê od
dworu do dworu, od plebani do
plebani, wraca³y póŸn¹ jesieni¹.
Przemierzy³y wiele miejsc w ró¿-
nych zaborach. Zbiera³y przy tym
nie tylko potrzebne datki na bu-
dowê, ale tak¿e … kolejne ubogie
dzieci do prowadzonych ochronek
i sierociñców oraz kolejne kandy-
datki na siostry zakonne. Wspólno-
ta powiêksza³a siê, a z czasem za-

czê³y siê wznosiæ klasztorne mury.
Nie starcza³o na zatrudnienie po-
trzebnych pracowników i na zaku-
pienie gotowych materia³ów. Sio-
stry same przywozi³y piasek, ¿wir,
drewno, same wypala³y ceg³y, wy-
rabia³y zaprawê, nosi³y na ruszto-
wania. Przy skromnym wy¿ywieniu
ta praca odebra³a wielu z nich zdro-
wie. Anna tak¿e bardzo ucierpia³a.
Spad³a z rusztowania, a z³amana
noga bardzo Ÿle siê zros³a. Od tej
pory kula³a, a z czasem w nodze
pojawi³a siê gangrena, która przyœ-
pieszy³a zgon.

Zanim jednak dosz³o do jej
œwi¹tobliwej œmierci, michalitki
wraz ze swoj¹ prze³o¿on¹ Ann¹
prze¿y³y radoœæ wprowadzenia siê
do piêknego klasztoru, gdzie spo-
kojnie mog³y pomieœciæ kilkadzie-
si¹t sierot. Doczeka³y siê te¿ za
spraw¹ ówczesnego ordynariusza
diecezji, ks. biskupa Anatola No-
waka,  szczêœliwej chwili zatwier-
dzenia zgromadzenia przez Koœció³
œwiêty (28.08.1928 r.). Wówczas

formalnie odby³y nowicjat i z³o¿y³y
œluby zakonne. W sercu to one od
pocz¹tku by³y zakonnicami, ¿y³y
jak zakonnice.

Anna niemal przez ca³y czas
pobytu w Miejscu a¿ do œmierci
pe³ni³a rolê prze³o¿onej sióstr.
Wybiera³y j¹ zawsze, bo by³a dla
nich prawdziw¹ ostoj¹ i wzorem.
Nie tylko umia³a odpowiednio
pokierowaæ wspólnot¹, ale mia³a
dar dostrzegania potrzeb ka¿dej
siostry z osobna. Jest wiele piêk-
nych œwiadectw, które mówi¹ o jej
trosce, wra¿liwoœci, anielskiej dob-
roci. Dziewczynie, która dopiero

zaczyna³a ¿ycie zakonne, przynio-
s³a kromkê bia³ego chleba: zjedz
taki, jaki jad³aœ u swojej mamy, za-
nim przyzwyczaisz siê do naszego,
czarnego chleba. Zauwa¿y³a bladoœæ
na twarzy siostry, która akurat praso-
wa³a bieliznê: IdŸ, po³ó¿ siê do ³ó¿-
ka, ja skoñczê za ciebie. Dla tych,
które przed domem pra³y o œwicie
setki dzieciêcej odzie¿y (obs³ugi-
wa³y tak¿e mêski zak³ad wycho-
wawczy, gdzie by³o oko³o 200 ch³o-
pców) kaza³a nagrzaæ wody do pra-
nia, aby nie przemrozi³y r¹k. O drew-
no by³o trudno, ale o jutro Bóg
siê zatroszczy: Bóg ma wiêcej ni¿

rozda³ – mawia³a. Dla dzieci, a na-
wet dla ludzi na wsi, zawsze coœ
stara³a siê przynieœæ w kieszeniach
fartucha, chocia¿ nie by³o z czego
dzieliæ…

Nade wszystko zachêca³a sios-
try do modlitwy i podtrzymywa³a
w nich nadziejê, ¿e zgromadzenie
bêdzie, bo ojciec za³o¿yciel tak po-
wiedzia³. Pozna³a wielkoœæ ducha
tego podkarpackiego proroka i z nie-
go czerpa³a si³y do przetrwania bar-
dzo trudnych doœwiadczeñ: wiele
razy kazano siê im rozejœæ; nie doœæ,
¿e biedne, to ponosi³y wiele strat:
siostry chorowa³y i umiera³y m³o-
do, w czasie I wojny œwiatowej roz-
kradzione zosta³y materia³y ze-
brane na budowê domu, inflacja
pozbawi³a ich oszczêdnoœci z³o¿o-
nych w banku… Ufa³a wbrew
nadziei, a g³êboka wiêŸ z Bogiem
dawa³a jej si³y, by zawsze ³agodnie,
z ¿yczliwym uœmiechem odnosiæ
siê do sióstr, dzieci i ka¿dego na-
potkanego cz³owieka. Przed œmier-
ci¹ prosi³a tylko, aby siostry darzy³y
siê mi³oœci¹ i ¿y³y w zgodzie.

Otoczona gromad¹ p³acz¹cych
sióstr i dzieci spokojnie zasnê³a
w Panu 30 grudnia 1936 r. Krypta
z jej doczesnymi szcz¹tkami znaj-
duje siê w tym pierwszym, budo-
wanym przez siostry domu w Miej-
scu Piastowym. Przybywa tutaj
wielu ludzi przekonanych o jej
œwiêtoœci, aby za jej przyczyn¹
wypraszaæ potrzebne ³aski. Wielu
je otrzyma³o i potwierdzi³o w swo-
ich œwiadectwach. Koœció³ zatwier-
dzi³ ju¿ heroicznoœæ cnót: wiary,
nadziei i mi³oœci Czcigodnej S³u-
¿ebnicy Bo¿ej Matki Anny Kaworek.
Teraz czekamy na znak od Boga,
czyli cud, aby móc og³osiæ ca³emu
œwiatu, ¿e jest b³ogos³awion¹ po-
œród mieszkañców Nieba. Prosimy,
pomódlcie siê wraz z nami.

Modlitwa o beatyfikacjê S³u¿ebnicy Bo¿ej Matki Anny Kaworek
Bo¿e w Trójcy jedyny, uwielbiamy Ciê za dar Twojej pokornej S³u¿ebnicy –
Matki Anny Kaworek, której serce rozmi³owane w Tobie rozpali³eœ ogniem
mi³oœci do dziecka biednego i wszystkich potrzebuj¹cych oraz da³eœ jej moc
wiernego trwania poœród przeciwnoœci. Racz ukazaæ przez ni¹ potêgê Twojej
dobroci i mi³oœci, i obdarzyæ j¹ chwa³¹ o³tarzy. Przez jej wstawiennictwo
udziel nam ³aski……., o któr¹ prosimy Ciê z ufnoœci¹. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
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O. Krzysztof towarzyszy³ nam
w tym piêknym wydarzeniu, daj¹c
nam pokrzepienie w swej wyg³o-
szonej wczeœniej konferencji, doty-
cz¹cej powo³ania oraz rad ewangeli-
cznych: czystoœci, ubóstwa i pos³u-
szeñstwa – na wzór Maryi.

O. Krzysztof rozpocz¹³ konfe-
rencjê od s³ów Papie¿a Franciszka:
[...] ten, kto nosi w sobie historiê powo-
³ania, kto nosi w sobie historiê relacji
z Jezusem, osobistych spotkañ z Jezu-
sem, jest chroniony w tych trudnych mo-
mentach, które prze¿ywa. Nasze po-
wo³anie jest specyficznym powo³a-
niem w Koœciele, nasze przyrze-
czenia s¹ wyjœciem z konsekracji
chrzcielnej, pog³êbieniem konse-
kracji chrzcielnej, ale jak mówi¹
Konstytucje Œwieckiego Zakonu
Karmelitów Bosych, nie s¹ przyrze-
czeniami prywatnymi, s¹ to przy-
rzeczenia, które sk³adamy wobec
wspólnoty, zatem przyrzeczenia
maj¹ charakter wspólnotowy.

Jesteœmy tutaj dlatego, ¿e Je-
zus jest centrum naszego ¿ycia,
dlatego, ¿e w historii ka¿dego

z nas Jezus wydoby³ i zdoby³ dla
Siebie.

Przyrzeczenia s¹ to cnoty, które
Jezus przyniós³, byœmy je naœlado-
wali: czystoœæ, ubóstwo i pos³uszeñ-
stwo. To styl ¿ycia, to nasza droga.
Przyrzeczenia, które sk³adamy i co
roku odnawiamy, umacniaj¹ nas
i uzdalniaj¹ na drodze naszego oso-
bistego powo³ania, pomagaj¹ d¹¿yæ
do osobistej œwiêtoœci, która doko-
nuje siê na drodze oddania siê Koœ-
cio³owi, oddania drugiemu cz³owie-
kowi. Punkt 25 Konstytucji poka-
zuje, ¿e powo³anie œwieckich kar-
melitów jest eklezjalne, czyli doko-
nuje siê we wspólnocie Koœcio³a,
a z tego wynika bardzo prosta praw-
da, a mianowicie taka, ¿e w Kar-
melu nie jesteœmy dla samych
siebie, jesteœmy równie¿ dla in-
nych. Pe³ni¹c swoj¹ misjê, jes-
teœmy potrzebni Koœcio³owi, jesteœ-
my potrzebni innym. To jest nasze
zadanie.

Tekst odnowienia przyrzeczeñ:
Ja NN..., id¹c za ³ask¹ Ducha

Œwiêtego w odpowiedzi na powo³anie

ODNOWIENIE PRZYRZECZEÑ I ŒLUBÓW

W ŒWIECKIM KARMELU

wspólnota Œwieckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Przemy-
œlu ma piêkn¹ tradycjê, co roku w okresie wielkanocnym jej

cz³onkowie odnawiaj¹ swoje przyrzeczenia oraz œluby. W tym
roku wydarzenie to mia³o miejsce w sobotê 14 maja, podczas Mszy
Œwiêtej odprawionej przez naszego asystenta o. Krzysztofa Górskiego
przy o³tarzu Matki Bo¿ej.

Bo¿e, szczerym sercem odnawiam
przyrzeczenia z³o¿one prze³o¿onym
Zakonu Karmelu Terazjañskiego i wam
moi bracia i siostry, aby d¹¿yæ do
doskona³oœci ewangelicznej w duchu
rad ewangelicznych czystoœci, ubóstwa
i pos³uszeñstwa oraz b³ogos³awieñstw

wed³ug Konstytucji Œwieckiego Zakonu
Karmelitów Bosych na trzy lata (lub
na ca³e ¿ycie). Moje przyrzeczenie z dzie-
ciêc¹ ufnoœci¹ zawierzam Najœwiêtszej
Dziewicy Maryi, Matce i Królowej Kar-
melu.

Po uczcie duchowej – uro-
czystej Mszy Œw., odnowieniu
przyrzeczeñ i œlubów i odœpie-
waniu z zapalonymi œwiecami

antyfony Salve Regina – wspólnota
spotka³a siê na wspólnie przygo-
towanej agapie, w atmosferze jed-
noœci i mi³oœci, wynikaj¹cej z daru
przyjêtego Sakramentu oraz mo¿li-
woœci przebywania razem po d³u-
gotrwaj¹cych ograniczeniach pan-
demicznych.

Zwieñczeniem tego uroczyste-
go dnia by³a modlitwa Koronki do
Bo¿ego Mi³osierdzia w kaplicy ss.
Karmelitanek Bosych i pierwsze
po pandemii radosne spotkanie
z siostrami, rozmowy, dzielenie siê
aktualnymi wydarzeniami oraz – jak
zawsze – wspólny œpiew. Nasze
„rodzinne” spotkania z siostrami ma-
j¹ d³ug¹ tradycjê, przemyska wspól-
nota powsta³a bowiem przy klasz-
torze sióstr jeszcze na pocz¹tku
XX w. i w 1938 r. zosta³a tam ery-
gowana.

 Bogus³awa Kruk OCDS
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,,Pokój zostawiam wam, pokój
mój dajê wam” – pod takim ha-
s³em w sobotê 21 maja 2022 r., od-
by³a siê pielgrzymka sióstr
zakonnych na Kalwariê Pac³aw-
sk¹, do tronu Matki Bo¿ej S³u-
chaj¹cej, która wyruszy³a z naszej
karmelitañskiej œwi¹tyni. Du-
chowym przewodnikiem na p¹t-
niczej drodze by³ o. Krzysztof
Górski, przeor karmelitów bosych 
w Przemyœlu. Sobotniemu wê-

drowaniu towarzyszy³o wiele in-
tencji, siostry prosi³y o b³ogo-
s³awieñstwo dla swoich wspólnot
oraz o nowe powo³ania. W mod-
litwie pamiêta³y tak¿e o Ukrainie,
prosz¹c dla tego kraju o dar pokoju.

25 maja 2022 r. w audycji „W ry-
tmie wydarzeñ” emitowanej na an-
tenie Radia FARA, mogliœmy us³y-
szeæ relacjê z pielgrzymki na Kal-
wariê Pac³awsk¹, w której siostry
opowiedzia³y m.in. o motywa-
cjach, jakie towarzyszy³y ich wê-
drówce. Zapraszamy do ods³ucha-
nia nagrania na stronie radia Fara
lub na parafialnym profilu facebooka:
Karmelici Bosi Przemyœl.

Siostry

SIOSTRY
W DRODZE

W dniu 30 maja 2022 r.
po ciê¿kiej chorobie, opa-
trzony sakramentami Œwiê-
tymi, otoczony modlitw¹
braci odszed³ do Pana

w 66 roku ¿ycia, 39 ¿ycia zakonnego i 33 ka-
p³añstwa œp. Ojciec Benedykt  od Mêki Pañskiej.

Miejscem wiecznego spoczynku jest cmen-
tarz na Pr¹dniku Bia³ym (Kraków). Wieczny
odpoczynek racz Mu daæ, Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj Mu œwieci! Niech odpoczywa w pokoju!

*  *  *
O. Benedykt Belgrau OCD pochodzi³ z Kaszub.

Pe³ni³ funkcje przeora w Wadowicach i w Krakowie
– Pr¹dniku, rekolekcjonisty i misjonarza ludowego.
Jest autorem m.in. rozwa¿añ „Szkaplerza siê
trzymajmy” czy ksi¹¿eczki dla dzieci „Szkaplerz

ZMAR£  O. BENEDYKT BELGRAU OCD
naszej Matki”. [...].

Studiowa³ na Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie. Pracê magistersk¹ pisa³ o karpiu. [...]

Po studiach teologicznych w Krakowie by³ m.in.
kapelanem dwóch domów pomocy spo³ecznej.

[...]  Pasj¹ o. Benedykta by³ ogród i uprawianie
zió³. [...] Na karmelitañski stó³ trafia³y wyhodowane
przez niego cebula, seler, pomidory, papryka czy
fasola. Jesieni¹ w kupionych przez niego dêbowych
beczkach kiszona by³a kapusta. [...]

za: md / Kraków oraz KAI
Œp. o. Benedykt pos³ugiwa³ te¿ u nas od roku ..........

do 2008. Da³ siê poznaæ jako gorliwy zakonnik. Ponad-
to pe³ni³ wiele funkcji. By³ m.in. wicedyr. karmelitañskiego
wydawnictwa co zaowocowa³o np. wydaniami nutowymi
z muzyk¹ koœcieln¹, np. msze polifoniczne czy kolêdy...

Zapraszamy do napisania wspomnieñ z Przemyœla.    Red.
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Smak Karmelu:
Szko³a Modlitwy
Karmelitañskiej

P O D S U M O W A N I E

maja b.r. skoñczy³a siê, trwa-
j¹ca osiem miesiêcy (od paŸ-

dziernika ub.r. do maja br.), Szko³a
Modlitwy Karmelitañskiej SMAK
KARMELU. Prowadz¹cy „Szko³ê”
o. Marcin Fizia z klasztoru czerneñ-
skiego, w konkretny, prosty, usyste-
matyzowany sposób, pokaza³ jak siê
modliæ w duchu karmelitañskim.
Wyczekiwa³am ka¿dego z tych spot-
kañ, by siê „napiæ”– zaczerpn¹æ z du-
cha Karmelu i by coraz „doskonal-
sza” by³a moja modlitwa wewnêtrzna.
 O. Marcin nawi¹zuj¹c do s³ów œw.
Teresy od Jezusa: ,,Modlitwa myœlna
nie jest zdaniem moim niczym innym jak
relacj¹ przyjaŸni, czêstym przebywaniem
sam na sam z tym, o którym wiemy,
¿e nas mi³uje”, podkreœli³ ju¿ na sa-
mym pocz¹tku, ¿e aby siê modliæ
trzeba tylko chcieæ. Ju¿ samo prag-
nienie modlitwy jest modlitw¹.
Modlitwa to moja troska, by przy-
jaŸñ z Jezusem wzrasta³a, to tylko
byæ z Nim i a¿ byæ z Nim i nic
wiêcej.

W specjalnie przygotowanych
ulotkach, którymi „czêstowa³” nas
na pierwszych spotkaniach zosta³y
zawarte pewne wskazówki okreœla-
j¹ce sposób modlitwy karmelitañ-
skiej, która obejmuje siedem pun-
któw: przygotowanie, czytanie, roz-
myœlanie, serdeczna rozmowa,
dziêkczynienie, oddanie siê, proœby.
To one maj¹ nam pomóc wejœæ
w tê za¿y³¹ relacjê z Bogiem. Pro-
wadz¹cy konferencjê rozwin¹³ ka¿dy
z tych punktów, wskazuj¹c na prze-
szkody, które mog¹ siê pojawiæ na
tej drodze modlitwy i wlewaj¹c za-
chêtê do wytrwania na niej. Wskaza³
te¿, co my mo¿emy zrobiæ dla roz-
woju naszej modlitwy, by sta³a siê
ona nasz¹ mi³osn¹ relacj¹ z Bogiem.
Przygotowania do modlitwy to w³aœ-
ciwy wybór czasu i miejsca mod-
litwy, które musz¹ byæ wyj¹tkowe –
tylko dla modlitwy. Wa¿ne jest te¿
jest milczenie, które posiada wiele po-
ziomów: milczenie ust, cia³a i serca.
Milczenie serca jest najwa¿niej-
sze. By je zachowaæ trzeba pow-
tarzaæ Bogu: „B¹dŸ wola Twoja”.

W modlitwie trzeba zamilkn¹æ. Mil-
czenie to sposób na s³uchanie, by
daæ Bogu przestrzeñ. Najwiêksz¹
nasz¹ potrzeb¹ jest milczeæ przed tym
wielkim Bogiem w po¿¹daniu i w mo-
wie, bo jedyn¹ mow¹, której On s³ucha
jest milcz¹ca mi³oœæ.” (œw. Jan od Krzy¿a)

W drugiej czêœci spotkañ o. Mar-
cin przedstawi³ trzy filary modlitwy
wed³ug œw. Teresy. S¹ to mi³oœæ
bliŸniego, pokora i wyrzecze-
nie siê siebie.

Pierwszy z filarów modlitwy –
wzajemna mi³oœæ oparta jest na
najwa¿niejszym przykazaniu mi³oœci.
Mamy ka¿dego mi³owaæ tak, jak

Jezus nas umi³owa³, ale mamy te¿
prawo oczekiwaæ takiej mi³oœci od
braci. Nasze upodobania (lubienie
lub nielubienie kogoœ) nie mog¹ byæ
ponad nasz¹ mi³oœci¹ do takiej oso-
by. Mi³oœæ ma siê wyraziæ w konkre-
cie – w czynach, a nie w uczuciach,
emocjach czy mówieniu o mi³oœci.
Mi³oœæ do Boga objawia siê w mi-
³oœci do bliŸniego. Œw. Teresa radzi,
jak powinna wygl¹daæ ta mi³oœæ, by
przynosi³a najlepsze owoce. Po pier-
wsze – po prostu mi³owaæ w kon-
krecie – w uczynkach codziennoœci.
Po drugie – æwiczenie siê we wspó³-
odczuwaniu z bliŸnim. Po trzecie –
mi³oœæ prawdziwa i faktyczna, czyni¹-
ca to, co jest dobre dla bliŸniego.

Drugi filar modlitwy – wy-
rzeczenie siê siebie. Œw. Tere-
sa mówi³a: „Wygodne ¿ycie nie mo¿e iœæ
w parze z modlitw¹”. Ona uwa¿a³a,
¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby roz-
wijaæ swoj¹ relacjê z Bogiem i rów-
noczeœnie prowadziæ wygodne ¿y-
cie, nigdy z niczego nie rezygnuj¹c.
Tymczasem w dzisiejszych czasach
niepopularne jest wyrzeczenie, as-
ceza, rezygnacja z czegoœ. Dzisiejsza
kultura, filozofia przyjê³y definicjê,
¿e to co jest wygodne jest dla nas
dobre. Dlatego powinno siê pojawiæ
w naszym sercu pytanie: po co mam
siê czegoœ wyrzekaæ? Wyrzeczenie
wed³ug œw. Teresy to uwolnienie

siê. Chodzi tu o uwolnienie siê od
naszych namiêtnoœci, którym s³u-
¿ymy. Wed³ug œw. Jana od Krzy¿a
nasza praca nad sob¹ ma prowadziæ
do wyciszenia tych namiêtnoœci, do
przekierowania ich dzia³ania na
Boga. Wyrzeczenie ma prowadziæ
do modlitwy i z takich pobudek po-
winno byæ podejmowane. Wyrze-
czenie jest po to, by posi¹œæ swo-
j¹ wolê, bo dopiero wtedy gdy coœ
posiadam mogê to ofiarowaæ Ko-
muœ – Bogu.

Trzeci filar modlitwy – to poz-
nanie siebie i pokora. Pokora
wed³ug œw. Teresy to chodzenie
w prawdzie. Aby chodziæ w praw-
dzie, trzeba najpierw poznaæ siebie,
a poznawaæ siebie bêdziemy do
koñca ¿ycia. W pokorze chodzi o to,
¿eby odkryæ, ¿e jedyn¹ moj¹ rze-
czywistoœci¹ jest moja s³aboœæ, a ca-
³e to dobro, którego jest te¿ bardzo
du¿o w moim ¿yciu, dosta³em do
dyspozycji od Pana Boga. Prawdzi-
wa pokora wynika z poznania sie-
bie – trzeba z odwag¹, cierpliwie
przygl¹daæ siê sobie i nazywaæ rze-
czy po imieniu, nie oszukuj¹c siebie
i Pana Boga. Poznawaæ siebie po-
winniœmy przez pryzmat Bo¿ej
doskona³oœci. Prawdziwa pokora jest
owocem ³aski Boga.

Ostatnie spotkanie by³o poœwiê-
cone praktyce Bo¿ej obecnoœci.
Mówi³ o niej francuski karmelita, br.
Wawrzyniec od Zmartwychwstania,
niewykszta³cony zakonnik, który do
zjednoczenia z Bogiem doszed³
poprzez prze¿ywanie codziennoœci
z Nim. Ta praktyka to jeden z naj-
wa¿niejszych owoców modlitwy
i najwa¿niejszych zadañ jakie mamy
do wype³nienia w codziennoœci, by
zbli¿yæ siê do Boga. Pomaga w tym
krótkie zwracanie siê do Boga
w ci¹gu dnia, np. „Jezu ufam Tobie”
za ka¿dym razem gdy dotykam
klamki.

Podsumowuj¹c ca³oœæ tych spot-
kañ, mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to
czas spotkania z Panem, który do
nas mówi³ przez rozwa¿ane S³owo
Bo¿e i s³owa o. Marcina. Dziêkuj¹c
o. Marcinowi za ca³y trud ¿yczymy
Mu wielu ³ask Bo¿ych i darów
Ducha Œwiêtego w pos³udze g³osze-
nia S³owa Bo¿ego. Szczêœæ Bo¿e!

Barbara Piotrzkowska OCDS
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Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !
My dzieci z ca³ego œwiata,
bez wzglêdu na kolor skóry,
wznosimy rêce do Ciebie,
abyœ wstawia³a siê za nimi w niebie.
Nie chcemy wojen, syren i strachu,
nie chcemy domów bez okien i dachów.
Chcemy, by pokój by³ na ca³ym œwiecie,
prosz¹ Ciê o to, wszystkie Twoje dzieci.
Chcemy rodzinê – mamê i tatê
i piêkne wakacje z siostrom i bratem.
W Fatimie prosi³aœ, by dzieci ró¿aniec
odmawia³y i w ten sposób od z³ego ratowa³y.
Dlatego weŸmiemy ró¿aniec w swe malutkie
d³onie i pomodlimy siê na nim, tak samo, jak one.
Niech nasza modlitwa do nieba poleci,
Matko Najœwiêtsza, wys³uchaj nas – dzieci.
Chêtnie pomo¿emy, bo œwiat to nasz dom,
serca swe z³¹czymy i pokonamy z³o.
Chcemy bezpiecznie doczekaæ póŸnych lat,
prosimy Maryjo, zeœlij pokój na ca³y œwiat. Amen.

Maja  CharchanMaja  CharchanMaja  CharchanMaja  CharchanMaja  Charchan ,  5a

Nasza  Kró l owo  Po l sk i ,Nasza  Kró l owo  Po l sk i ,Nasza  Kró l owo  Po l sk i ,Nasza  Kró l owo  Po l sk i ,Nasza  Kró l owo  Po l sk i ,
módl siê za nami wszystkimi,
chroñ nas od wszelkiego z³ego.
Dopomó¿, aby w naszych sercach
i na ca³ym œwiecie zapanowa³ pokój.
Wyczyœæ nasze serca od z³a
i dopomó¿ nie pope³niaæ grzechów.
Otul nas swoj¹ opiek¹
i uproœ u Syna swego pokój dla nas
i ca³ego œwiata. Amen.

B l a n k a  W a j d aB l a n k a  W a j d aB l a n k a  W a j d aB l a n k a  W a j d aB l a n k a  W a j d a ,  4a

Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !
Przychodzê do Ciebie
z modlitw¹ dziecka Twojego,
prosz¹c o pokój dla œwiata ca³ego.
Ogarnij opiek¹ œwiat ca³y
i spraw,
aby ¿adne dzieci wojny siê nie ba³y.
Niech na ca³ej ziemi
zapanuje mi³oœæ i pokój,
tak, aby wszystkie serca
czu³y tylko spokój.
Amen.

Anton i  WajdaAnton i  WajdaAnton i  WajdaAnton i  WajdaAnton i  Wajda ,  3a

C Z E R W I E C
DODATEK DLA DZIECI

Mary j o ,  Matko  Bo¿a ,Mary j o ,  Matko  Bo¿a ,Mary j o ,  Matko  Bo¿a ,Mary j o ,  Matko  Bo¿a ,Mary j o ,  Matko  Bo¿a ,
proszê Ciê o pokój na œwiecie,
¿eby nikt nie podnosi³ rêki na kogoœ,
aby ka¿dy wierzy³ w Syna Tego.
Proszê Ciê, Maryjo,
aby œwiat
z ka¿dym pokoleniem
stawa³ siê lepszy.
Amen.

Z u z a n n a  P rZ u z a n n a  P rZ u z a n n a  P rZ u z a n n a  P rZ u z a n n a  P r e i s n e re i s n e re i s n e re i s n e re i s n e r ,  2b

M a t k o  B o ¿ a ,M a t k o  B o ¿ a ,M a t k o  B o ¿ a ,M a t k o  B o ¿ a ,M a t k o  B o ¿ a ,
schowaj mnie pod Twym p³aszczem,
tak¿e moich bliskich.
Proszê Ciê tak¿e o pokój na œwiecie,
proszê o zdrowie
dla najbli¿szych
i niech mnie od z³ego
zawsze anio³ki strzeg¹.
Amen.

O l i w i a  K u f a l s k aO l i w i a  K u f a l s k aO l i w i a  K u f a l s k aO l i w i a  K u f a l s k aO l i w i a  K u f a l s k a ,  2b

Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !Mary j o ,  Kró l owo  Poko ju !
Miej nas zawsze
w swej obronie.
Oby nie by³o na ziemi wojen
i dzieci Twoje ¿y³y w zgodzie.
Amen.

L i l i ana  Kos tu raLi l i ana  Kos tu raLi l i ana  Kos tu raLi l i ana  Kos tu raLi l i ana  Kos tu ra ,  5a

M a t k o  B o ¿ a ,  M a t k o  n a s z a .M a t k o  B o ¿ a ,  M a t k o  n a s z a .M a t k o  B o ¿ a ,  M a t k o  n a s z a .M a t k o  B o ¿ a ,  M a t k o  n a s z a .M a t k o  B o ¿ a ,  M a t k o  n a s z a .
Maryjo, Królowo Polski!
Przychodzimy do Ciebie i prosimy,
abyœ prowadzi³a nas do Boga.
Uproœ nam u Niego ³askê,
abyœmy id¹c za Twoim przyk³adem
mogli nie tylko powiedzieæ:
”Niech mi siê stanie wed³ug s³owa Twego”.
Maryjo, Królowo Polski!
Prosimy Ciê, miej w opiece naród Polski,
chroñ nas od wojny,
¿eby na œwiecie
zawsze panowa³ pokój i zgoda.
W Twe rêce oddajemy nasze rêce.
ProwadŸ nas do Niego.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

N a t a l i a  D u s i e lN a t a l i a  D u s i e lN a t a l i a  D u s i e lN a t a l i a  D u s i e lN a t a l i a  D u s i e l ,  1a

W  d a r z e  M a r y i :W  d a r z e  M a r y i :W  d a r z e  M a r y i :W  d a r z e  M a r y i :W  d a r z e  M a r y i :

Dziêkujemy s. Dorocie Burczyk za inicjatywê zorganizowania tego jakby forum twórczoœci dzieci, które bardzo licznie podzieli³y siê
swoimi Maryjnymi refleksjami.                      Bóg zap³aæ.    Red. (wybór do publikacji redakcji)
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXVIII)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

D

TO  TAK ,  JAKBYŒMY  MIELI
SWOJEGO  BRATA

obiegaj¹cy koñca jubileuszowy
rok 50-lecia misji karmelitañ-

skich w Afryce w Burundi-Rwan-
da to okazja do przypomnienia wy-
darzeñ „misyjnych”, które mia³y
miejsce na Karmelu przemyskim.
Karmelitañscy misjonarze, którzy
odwiedzali Przemyœl i spotykali siê
z przyjació³mi misji (niektórzy kil-
kakrotnie) to m.in. o. Jan Kanty Sta-
siñski, o. Kamil Ratajczak, o. Bar-
t³omiej Kurzyniec, o. Eliasz Tryba-
³a, o. Józef Tryba³a, o. Pawe³ Bêben,
o. Maciej Jaworski, œp. o. Marcin
Sa³aciak, o. Damian Fedor, o. Emi-
lian Bojko (ministrant w przemyskim
Karmelu), o. Jan Krawczyk. Spotka-
nia z misjonarzami organizowa³o
Ognisko Misyjne, a póŸniej Œwie-
cki Karmel.

Zosia, jedna z za³o¿ycielek Og-
niska Misyjnego, wspomina: Og-
nisko, czyli coœ, co p³onie, daje ciep³o,
œwiat³o.

Ognisko misyjne dok³adnie takie
jest. Najpierw Duch Œwiêty zapala
ogieñ w naszym sercu i nie pozwa-
la mu zgasn¹æ. Ale to my musimy

chcieæ go wzniecaæ ka¿dego dnia na
nowo.

I tak siê w³aœnie zaczê³o naszego
Ognisko Misyjne, nie my go stwo-
rzyliœmy, ale wspomniany Duch Œwiêty
lekkim powiewem rozpali³ wielki ogieñ
w nas.

Mnie postawiono proste pytanie:
,,chcesz pojechaæ do Afryki?”, có¿ to za
pytanie – jasne, ¿e chcê.

Zawsze w moich myœlach, sercu by³a
fascynacja Czarnym L¹dem, ludŸmi
(Misjonarzami), którzy pozostawiaj¹
swoje rodziny, przyjació³, wygodne ¿ycie
i wyruszaj¹ ,,w nieznane”, by naszym
siostrom i braciom nieœæ Boga, Jego
Dobr¹ Nowinê.

I tak zaczê³a siê moja ,,przygoda”
z Ogniskiem Misyjnym na Przemyskim
Karmelu. Ludzie, których Bóg posta-

wi³ tam na mojej drodze, to osoby
o otwartych sercach na Boga i drugie-
go cz³owieka.

Zaczêliœmy siê spotykaæ, modliæ za
misjonarzy, objêliœmy patronatem mi-
syjnym karmelitañskich misjonarzy. To
tak, jakbyœmy mieli swojego Brata, za
którego codziennie siê modliliœmy, cze-

kaliœmy na informacje o nim, a ju¿
najbardziej nie mogliœmy doczekaæ siê
spotkania. Wielokrotnie goœciliœmy
naszych Braci misjonarzy na Kar-
melu, nie raz byliœmy w Krakowie na
Rakowickiej, by spotkaæ siê z Nimi.
Za ka¿dym razem spotkanie by³o wy-
j¹tkowe. Z zapartym tchem (popijaj¹c
herbatê z Burundi) s³uchaliœmy kolej-
nych opowieœci o ¿yciu misyjnym, o lu-
dziach mieszkaj¹cych w najbardziej od-
leg³ych zak¹tkach. Nieraz siê zawstydza-
³am, s³ysz¹c, ¿e Afrykañczycy potrafi¹
przejœæ wiele kilometrów, by móc uczest-
niczyæ w Eucharystii. Misjonarza jakoœ
mo¿na rozpoznaæ z daleka, to cz³owiek,
w którym widaæ ten p³on¹cy ogieñ.

Dziêki Ognisku Misyjnemu pozna-
³am wielu wspania³ych ludzi, mia³am
okazjê uczestniczyæ w jubileuszach mi-
sjonarzy, w œlubach sióstr karmelitanek
misjonarek. Organizowanie spotkañ,
wystaw misyjnych – to czas wyj¹tkowy,
z wyj¹tkowymi ludŸmi. 

Modlitwa w misyjnych jêzykach,
w ciemnym koœciele, przed tabernaku-
lum, za misjonarzy i ludzi, do których
zostali pos³ani – to te¿ niezwyk³e doœ-
wiadczenie. Jakby siê by³o czêœci¹ tego
œwiata, do którego pos³ani zostali mi-
sjonarze.

Nie mogê nie wspomnieæ o tych, któ-
rzy zapa³em misyjnym zara¿ali in-
nych, nie szczêdz¹c czasu, pieniêdzy
i energii dla spraw misji. Niektórzy
z Nich, s¹ cz³onkami Ogniska Misyj-
nego w niebie i stamt¹d wspieraj¹ dzie-
³o misyjne.

18.07.2001. Spotkanie z misjonarzami. Siedz¹ (od lewej): o. Kamil Ratajczak, o. Jan
Kanty Stasiñski, o. Bart³omiej Kurzyniec. W ostatnim rzêdzie, drugi od lewej o. Pawe³ Bêben

Msza œw. prymicyjna o. Cyryla na
Karmelu 15.08.2000 r.
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Niech w naszych sercach p³onie ogieñ
Bo¿ej Mi³oœci, by inni widz¹c go, pod¹-
¿ali za Œwiat³em, którym jest sam
Bóg. W ten sposób b¹dŸmy misjona-
rzami na w³asnych misjach, do któ-
rych posy³a nas Pan Bóg i nie zapo-
minajmy o tych, którzy z dala od swo-
ich bliskich, niejednokrotnie w otoczeniu
zamieszek wojennych, wytrwale g³osz¹
Dobr¹ Nowinê.

Za ten czas w Ognisku Misyjnym,
za Misjonarzy i Ludzi, których spot-
ka³am na swojej drodze, dobremu Bogu
niech bêd¹ dziêki.

Uderzy³y mnie w tym œwiadec-
twie dwie sprawy. Po pierwsze
s³owa o „braciach misjonarzach”.
To by³ charakterystyczny „teres-
kowy” rys naszego karmelitañ-
skiego Ogniska Misyjnego (1999–
–2005). Wiemy, ¿e patronka misji
œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, kar-

melitanka bosa swoje misyjne pra-
gnienie realizowa³a w klauzurze,
modl¹c siê o zbawienie dusz. Ko-
respondowa³a z dwoma misjona-
rzami, swoimi duchowymi braæmi.
£¹czy³a w³asn¹ mi³oœæ z ich mi-

³oœci¹ pastersk¹, by w ten sposób
pracowaæ w dziele zbawienia.
W jednym z listów do brata misjo-
narza napisa³a: Wszystko, o co proszê
Jezusa dla siebie, proszê Go tak¿e dla
Ciebie, a kiedy ofiarujê moj¹ s³ab¹
mi³oœæ mojemu Ukochanemu, pozwa-
lam sobie ofiarowaæ jednoczeœnie i two-
j¹ Ojcze. Druga spraw¹, któr¹ uœ-
wiadomi³o mi œwiadectwo Zosi to
œwiadomoœæ wzajemnego obdaro-
wywania siê misjonarzy i ich przy-
jació³. My dajemy swoj¹ modlitwê,
ofiarê cierpieñ, pomoc materialn¹,
ale wiêcej otrzymujemy, nie tylko
listy, maile, pami¹tki i opowieœci
misyjne, ale najwiêcej w wymiarze

duchowym, przede wszystkim umo-
cnienie wiary.

O owocnoœci pracy naszych
misjonarzy na Czarnym L¹dzie
œwiadcz¹ liczne rodzime powo³ania
z Burundi i Rwandy, zakorzenie-
nie siê Zakonu w tych krajach po-
przez ustanowienie Wikariatu Pro-
wincjalnego. W czasie pobytu w Pol-
sce afrykañscy bracia odwiedzali
Przemyœl, odprawiali tu swoje
Msze Œw. prymicyjne i spotykali
siê z wiernymi.

Pierwsze wa¿ne wydarzenie o cha-
rakterze misyjnym mia³o miejsce
15 sierpnia 1995 r. Zmêczona
pielgrzymka dotar³a z Kalwarii
Pac³awskiej na Karmel doœæ póŸ-
no. A tam czeka³a niespodzian-
ka… Przywita³ nas dŸwiêk bê-
bnów i œpiewów afrykañskich.
Uczestniczyliœmy w Mszy Œw. pry-

micyjnej o. Zachariasza Igirukwayo,
pierwszego kap³ana – karmelity
bosego – pochodz¹cego z Burun-
di. Zosta³ on wyœwiêcony w czer-
wcu 1995 r. w Krakowie, gdy¿
z powodu ówczesnej sytuacji po-
litycznej nie móg³ wróciæ do swojej
ojczyzny. Dziœ jest prze³o¿onym
wikariatu regionalnego karmeli-
tów bosych w Burundi i Rwan-
dzie. Trzeba dodaæ, ¿e o. Zacha-
riasz jeszcze kilka razy goœci³ w
naszym klasztorze i zawsze spotyka³
siê z przyjació³mi misji.

Inny Burundyjczyk, o. Cyryl Ba-
rutwanayo – to pierwsze powo³anie

rodzime z naszych misji (profesja
1980 Mpinga, œwiêcenia kap³añ-
skie w 2000 r.). W roku 2000
spotka³ siê z nasz¹ pielgrzymk¹ na
dró¿kach w Kalwarii Pac³awskiej
i wêdrowa³ z nami do Przemyœla
w polskim upale, który Ÿle znosi³
(mówi³, ¿e w Burundi na wyso-
koœci 2000 m npm jest ch³odniej,
najwy¿ej 25oC). Mszê Œw. pry-
micyjn¹ odprawi³ w naszym
koœciele.

Odwiedzili Przemyœl tak¿e m.in.
o. Jean Francois Nkunzimana,
o. Celestin Muhire oraz ostatnio bra-
cia Omer Nshimirimana (z Burun-
di) i Jean Baptiste Mutabaruka
(z Rwandy), którzy uczestniczyli
w ca³ej pielgrzymce kalwaryjskiej
w roku 2019. Obecnie bracia stu-
diuj¹ w Tuluzie i przygotowuj¹ siê
do œwiêceñ kap³añskich.

9.10.2001. Na fotografii o. Zachariasz
z o. Bronis³awem Tark¹  i o. Paw³em Bêbnem

O. Cyryl z przedstawicielkami Ogniska Mi-
syjnego na kursie animatorów misyjnych

16.08.2019 bracia Omer Nshimirimana  i Jean Baptiste Mutabaruka w Przemyœlu na
spotkaniu z przyjació³mi misji
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MIÊDZY WULKANAMI

A

TANGANIK¥ (XV)

Misyjne wspomnienia
o. Sylwestra Potocznego OCD

po zestrzeleniu samolotu pre-
zydenta Rwandy (6.04.1994 r.)

ca³y kraj pogr¹¿y³ siê w ciemnoœ-
ciach masakr. Ludzie byli prze-
ra¿eni. Nikt nie móg³ byæ pewien
dnia jutrzejszego. Radio „Tysi¹ca
Wzgórz” nadawa³o, ¿e trzeba za-
bijaæ Tutsi, aby oni nie zabili nas.
Na pó³nocy kraju dzia³a³o radio
Muhabura, które nadawa³o ideo-
logiê przeciwn¹. W regionach,
gdzie by³o wiêcej Tutsi – masakro-
wano Hutu, ale tam gdzie by³o
wiêcej Hutu, masakrowano Tutsi.
Najbardziej okrutne by³y rzezie
w stolicy, bo by³o tam najwiêcej
ludzi.

Jednymi z pierwszych ofiar
ludobójstwa s¹ S³. B. Cyprian i Da-
froza Rugamba, którzy wraz z szeœ-
ciorgiem dzieci zginêli œmierci¹
mêczeñsk¹ 7 kwietnia 1994 roku.
Cyprian, pocz¹tkowo niewierny
ma³¿onek, otrzyma³ ³askê nawró-
cenia w 1982 roku. Dafroza mo-
dli³a siê o ni¹ przez ponad 16 lat.
Cud nast¹pi³ wskutek niewyt³u-
maczalnej choroby, która ust¹pi³a
bez za¿ywania lekarstw. Na Cypria-
na mia³y tak¿e wp³yw objawienia
Matki S³owa z Kibeho, które trwa³y
w tym czasie. Ma³¿onkowie otrzy-
mali dar odnowienia ich ma³¿eñ-
skiej mi³oœci. Du¿o siê modlili, ¿yli
sakramentami, s³u¿yli ubogim, za-
³o¿yli maryjn¹ wspólnotê dla
œwieckich, by wcielaæ w ¿ycie wez-

wanie Matki Bo¿ej z Kibeho do
skruchy i nieustannej modlitwy.
Cyprian czêsto powtarza³: „Mamy
ma³o czasu” i stara³ siê czas wyko-
rzystaæ maksymalnie. Codziennie
rano i wieczorem modlili siê ca³¹
rodzin¹, w pi¹tki pamiêtali o ado-
racji Najœwiêtszego Sakramentu.
Ma³¿onkowie po kilku latach otrzy-
mali pozwolenie od biskupa na
posiadanie w³asnej kaplicy w do-
mu. W 1990 roku za³o¿yli na ziemi
rwandyjskiej Wspólnotê Emma-
nuel. S³u¿yli pomoc¹ dzieciom uli-
cy, osobom starszym, opuszczonym

i chorym. Cyprian i Dafroza pub-
licznie wzywali do pokoju, sprze-
ciwiali siê przemocy i wpisywaniu
do dowodów to¿samoœci pocho-

dzenia etnicznego. Cyprian ma-
wia³: „Wszyscy nale¿ymy tylko do
jednego stronnictwa – Jezuso-
wego”.  Nie skorzystali z propozy-
cji przyjació³ z Europy, by w obli-
czu wojny domowej uciec z Rwan-
dy. Decyzjê o pozostaniu w kraju
podjêli na modlitwie. 6 kwietnia
1994 roku Cyprian, przeczuwaj¹c
swoje odejœcie, zgromadzi³ wspól-
notê na nadzwyczajnym spotkaniu
i wyg³osi³ do obecnych bardzo d³u-
g¹ mowê. Ostatnie s³owa, które
wypowiedzia³ do wspólnoty to: Nie
umiecie œpiewaæ ani tañczyæ? Czy tak
macie zamiar wejœæ do Nowego
Jeruzalem? Poka¿ê wam, jak to
trzeba robiæ! I zatañczy³. Ostatnia
piosenka skomponowana przez
Cypriana, której wtedy uczy³ to:
Tanecznym krokiem idê do Nowego
Jeruzalem…

Dafroza dowiedziawszy siê o ze-
strzeleniu samolotu z prezydentem
Rwandy i rozpoczêtej rzezi zapro-
ponowa³a mê¿owi, by przygotowali
siê do drogi, która zaprowadzi ich
do Nowego Jeruzalem. Obudzili
dzieci i wspólnie, przez ca³¹ noc
adorowali Najœwiêtszy Sakrament
w domowej kapliczce. Tak spêdzili
przed Tabernakulum ostatnie chwi-
le swego ziemskiego ¿ycia. 7 kwie-
tnia 1994 roku nad ranem, kiedy
rodzina trwa³a na modlitwie w ka-
plicy, rozwœcieczeni bojówkarze
Hutu wtargnêli do œrodka, skie-

rowali seriê z karabinu w Najœwiê-
tszy Sakrament, po czym macze-
tami zamordowali matkê, ojca i szeœ-
cioro dzieci. Najm³odsze dziecko,

Niby spokój a jednak w tamtym czasie by³y to pozory...
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og³uszone uderzeniem, upad³o na
ziemiê i zosta³o przywalone zw³o-
kami ojca. Ch³opczyk po zmroku
wyczo³ga³ siê i zadzwoni³ do przy-
jaciela ojca, który pod os³on¹ nocy
pochowa³ zabitych. Dziêki temu,
jest to jeden z nielicznych grobów,
w którym spoczê³a ca³a rodzina.
Inne ofiary ludobójstwa pochowa-
ne zosta³y w zbiorowych mogi³ach.
Grób rodziny Rugamba jest dziœ
miejscem modlitwy licznych wier-
nych. Dnia 18.09.2015 roku w ka-
tedrze Œw. Micha³a w Kigali zosta³
otwarty proces beatyfikacyjny ma³-
¿onków Rugamba na stopniu die-
cezjalnym przez abp. Tadeusza
Ntihinyurwa.

Modlitwa o beatyfikacjê
S³ug Bo¿ych

Cypriana
i Dafrozy Rugamba

Prosimy Ciê, Panie, o wyniesienie
do chwa³y o³tarzy S³ug Bo¿ych Cy-
priana i Dafrozy Rugamba. Dopo-
mó¿ nam, byœmy jak Oni gorliwie
trwali na modlitwie, mieli serca p³o-
n¹ce mi³oœci¹ do Ciebie i wspó³czucie
wyra¿aj¹ce siê w gestach mi³osier-
dzia wobec cierpi¹cych. Powierzamy
Ci wszystkie ma³¿eñstwa, a szcze-
gólnie te, które prze¿ywaj¹ trudnoœci
oraz osoby, które nie potrafi¹ prze-
baczyæ. Za wstawiennictwem Cyp-

riana i Dafrozy, prosimy, uczyñ
z nas narzêdzia Twego pokoju i je-
œli jest to zgodne z Twoj¹ Wol¹,
udziel nam ³aski ....., o któr¹ Ciê
z wiar¹ prosimy. Amen.

(http://misjekarmel.pl/pl/bez-kategorii/sl-b-
cyprian-i-dafroza-rugamba-meczennicy/)

Wojska ONZ postanowi³y opu-
œciæ Rwandê, gdy¿ uzna³y, ¿e nie
s¹ respektowane przez ¿adn¹ ze
stron. Wojska rz¹dowe nie by³y
w stanie opanowaæ bojówek, które
uznawa³y, ¿e same chc¹ wymierzaæ
sprawiedliwoœæ. Wed³ug nich, sko-
ro prezydent zosta³ zabity przez
Tutsi, nale¿a³o zabijaæ Tutsi. Woj-

ska rebeliantów sz³y na Kigali, wy-
korzystuj¹c zamieszanie i chaos,
jaki spowodowa³a œmieræ prezy-
denta, aby ostatecznie rozprawiæ
siê z broni¹cymi upadaj¹cy re¿im.
Jednak w tym d³ugim marszu, po
drodze masakrowa³y ludzi. Idea³em
dla nich by³o zostawianie terenu
„oczyszczonego”, to znaczy zajêtego
przez tych, którzy zaakceptuj¹ nowe
w³adze. Rz¹d opuœci³ pogr¹¿on¹
w chaosie stolicê Kigali i przeniós³
siê do Gitarama, nastêpnie do Butare,
Cyangugu, a ostatecznie do Bukavu
(Kongo). Wojska rebeliantów poma³u
opanowywa³y kraj. ONZ nic nie robi³.
Boutros Boutros Ghali, sekretarz ge-
neralny ONZ, narzeka³, ¿e nie ma
na interwencjê pieniêdzy, wojska

i œrodków transportu. Jeszcze Francja
w ramach ONZ-tu pos³a³a swoje
wojska, aby próbowa³y powstrzy-
maæ wzajemne konfrontacje, ale
ostatecznie, wraz z du¿¹ grup¹ ucie-
kinierów Hutu, przesz³y one do Kon-
ga. Zacz¹³ siê czas „czyszczenia”.
Wiêziono wielu oskar¿anych lub
podejrzewanych o udzia³ w zabój-
stwie. Teraz wojska rebeliantów
Tutsi nazywano rz¹dowymi, ponie-
wa¿ dawne wojsko rz¹dowe przenio-
s³o siê na teren Konga i te dawne
wojska rz¹dowe nazywano teraz par-
tyzantami (abacengezi).

Wojsko zdobywa kolejne miasta
i 5 czerwca 1994 dociera do Kab-
gayi. Tutaj ¿o³nierze morduj¹ trzech
biskupów: biskupa Thaddée
Nsengiyumva z Kabgayi, arcy-
biskupa Kigali – Vincenta Nsen-
giyumva i biskupa Josepha Ruzin-
dana z Byumba. Zostali oni zamor-
dowani wraz z dziewiêcioma ksiê¿-
mi, oraz prze³o¿onym generalnym
Braci Józefitów.

Oficjalnie ludobójstwo w Rwan-
dzie trwa³o 100 dni (od 6 kwietnia
do lipca 1994 r.), podczas których
wymordowano od 800 tys. do mi-
liona osób. W rzeczywistoœci tra-
gedia Rwandy ci¹gnê³a siê jeszcze
przez wiele lat. Spróbujê o tym
napisaæ na podstawie tego co wi-
dzia³em i opowiedzieæ o ludziach
znanych mi osobiœcie, którzy tej
tragedii doœwiadczyli.

Piêkno przyrody afrykañskiej. Drzewo
papaje

Cypriana i Dafrozy Rugamba
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Wiêkszoœæ ludzi w obawie przed
grupami Tutsi opuœci³o kraj udaj¹c
siê do Konga. Na terenie Rwandy
utworzony zosta³ obóz w Kibeho
dla ludzi, którzy opuœcili swoje
domy. Ich liczba to oko³o 100 ty-
siêcy. Gromadzili siê oni przy miej-

scu objawieñ. Przyjecha³a tam gru-
pa ONZ z Zambii – dla ich bez-
pieczeñstwa i Lekarze Bez Granic
z Australii. 17 kwietnia obóz zosta³
szczelnie otoczony. Nikt nie móg³
go opuœciæ. Mimo obecnoœci wojsk
ONZ-tu, uciekinierzy zostali zma-
sakrowani w poniedzia³ek 24 kwie-
tnia 1995 r. Zabito oko³o oœmiu ty-
siêcy ludzi. U¿yto moŸdzierzy i gra-
natów. Dlatego wœród zabitych
by³y równie¿ dzieci i kobiety. Bar-
dzo wielu mê¿czyzn zosta³o stam-
t¹d wyprowadzonych do wiêzienia
w Butare odleg³ego o jakieœ 30 ki-
lometrów.  Chcia³em dodaæ, ¿e jest
to druga wielka masakra w tej miej-
scowoœci. Rok wczeœniej byli tam
zmasakrowani Tutsi, a teraz Hutu.
Dosz³o do tego mimo wyj¹tkowe-
go charakteru tego miejsca, w któ-
rym Matka Bo¿a w 1983 r. prze-
strzega³a ludzi przed zatwardzia-
³oœci¹ i wzywa³a do pojednania,

gdy¿ w przeciwnym wypadku cze-
ka ich zag³ada. Matka S³owa uka-
za³a wtedy uczennicom rzeki pe³ne
krwi, morduj¹cych siê ludzi, poroz-
rzucane i pozbawione g³ów zmasa-
krowane cia³a, których nie mia³
kto pochowaæ. Miejsce to nie zosta-

³o uszanowane, ani przez jednych,
ani przez drugich.

Sytuacja taka trwa³a przez wiele
miesiêcy. Problem równie¿ nie zo-
sta³ rozwi¹zany przez ró¿ne orga-
nizacje. W Kongo jest ok. 3 mln ludzi
z Rwandy. Wiêzienia w Rwandzie
s¹ pe³ne, gin¹ ludzie. Pod ko-
niec 1996 r. wojsko z Rwandy wkra-
cza na teren Konga i atakuje obozy
Hutu. Wielu ucieka w g³¹b Konga,
a inni s¹ na si³ê œci¹gani do Rwan-
dy. Ginie przy tym bardzo du¿o
ludzi. Wraca czêœæ ksiê¿y z naszej
diecezji. Nasz biskup Fokas Nikwi-
gize zagin¹³ na przejœciu granicz-
nym. Do Rwandy wraca³ z ojcem
bia³ym – Józefem Luchetta. Woj-
sko zabra³o biskupa do biura, a ksiê-
dzu kazano przejechaæ w innym
miejscu. Kiedy wróci³ po biskupa,
to wojsko stwierdzi³o, ¿e tutaj nie
by³o ¿adnego biskupa. Ca³y dzieñ
ojciec Józef czeka³, ale bez skutku.

Na nic siê zda³y interwencje na
ró¿nych szczeblach administracji.
Biskup Fokas do³¹czy³ do tych za-
bitych w Kabgayi. Narazi³ siê, gdy¿
bêd¹c w Kongo kilka razy zabiera³
publicznie g³os na temat tego, co
rebelianci Tutsi robili z ludnoœci¹

cywiln¹. Tego mu nie mogli od-
puœciæ.

Wojsko zajmuje solidne budyn-
ki na swoje pozycje. Jest ich du¿o.
S¹ to miejsca, gdzie sprawdzaj¹
dokumenty przechodz¹cych. Wie-
lu z nich zatrzymuj¹. Ludzie gin¹
bez œladu. Dopiero póŸniej prawda
wychodzi na jaw. Cia³a tych ludzi
wrzucaj¹ do szamb lub w inne
miejsca – w Nyakinama – do gro-
ty. Wraz z uciekinierami do Rwan-
dy przyjechali lekarze hiszpañscy
(Medicus mundi), którzy im po-
magali w Kongo. W Ruhengeri
zamieszkali u Anthera, który pra-
cowa³ na biskupstwie. Ludzie z Nya-
kinama poinformowali ich o tych
porzuconych cia³ach. Lekarze po-
szli do wójta. Wraz z nim i policj¹
gminy chcieli siê tym zaj¹æ. Zrobili
du¿o zdjêæ. Zaczêli rozpytywaæ
ludzi o to co oni widzieli. By³o
to 17 stycznia 1997 roku. W nocy

Obóz dla uchodŸców w Kibeho. (fot. 4) Ofiary nienawiœci. Fot. za: internet

1.

3.

2.

4.



Nr 6 (2022) Str. 17N A  K A R M E L

lekarze zostali zamordowani. Czwar-
ty z nich by³ Amerykaninem. Ka-
zali mu na nastêpny dzieñ opuœciæ
Rwandê. Ten sam by³ powód œmier-
ci o. Guy Pinard’a, Kanadyjczyka
w Kampanga, o którym wczeœniej
mówi³em. Inny Kanadyjczyk – o. Si-
mard zosta³ zabity w swojej parafii
Ruyenzi. Interweniowa³ on u w³adz
pañstwowych w sprawie zabierania
ludzi przez wojsko. Nikt póŸniej
nie móg³ ich odnaleŸæ. Mówi³ te¿
o tym na kazaniu. Wieczorem przy-
jecha³o do niego czterech m³odych
ludzi ubranych w dresy. Po skoñ-
czonej kolacji zabili ksiêdza u¿y-
waj¹c m³otka.

Trzeba te¿ wspomnieæ o ojcu
Vjeko Curic, franciszkaninie, Chor-
wacie. Przez wiele lat by³ on eko-
nomem diecezji Kabgayi. Wspó³-
pracowa³ z Caritasem w programie
budowy domów dla wdów, które
uratowa³y siê z gehenny ludobój-
stwa. Zosta³ zastrzelony 31 stycz-
nia 1998 roku w centrum stolicy.
Poszukiwania zbójców niczego nie
da³y, chocia¿ nieoficjalnie wiadomo
by³o, kto to zrobi³.

Po powrocie ksiê¿y diecezjal-
nych opuœciliœmy katedrê w Ru-
hengerii, aby zaj¹æ siê na powrót

nasz¹ parafi¹ Gahunga, a po œmier-
ci o. Guy Pinard

,
a – równie¿ pa-

rafi¹ Kampanga. Parafi¹ kate-

draln¹ zaj¹³ siê ks. Boniface Kaga-
bo, który wczeœniej ju¿ by³ pro-
boszczem tej parafii. Jego matka
by³a Tutsi, a ojciec Hutu. Z tego
wzglêdu ks. Boniface mia³ na-
dziejê, ¿e bêdzie respektowany
przez administracjê nowej w³adzy
i st¹d wiele razy interweniowa³
w sprawach wiêŸniów i ludzi bez

powodu zatrzymanych. Zdzia³a³
wiele dobra, ale ostatecznie przy-
p³aci³ to swoim ¿yciem.

Mozaiki na œcianach w parafii Rwaza: radoœæ œwiêtych w niebie z Maryj¹ – do³em
wulkany – Muhabura, Gahinga, Sabyino, Bisoke. Nyiragongo (Kongo) Karisimbi

Zniszczony katechumenat w Gahunga – Gakoro

(Z kroniki – 26.04.1998 – nie-
dziela – Dziœ zosta³ zastrzelony przez
wojsko obecnego re¿imu ks. Pro-
boszcz parafii Ruhengeri, ks. Bo-
niface Kagabo. Zosta³ on zabity
w drodze powrotnej z centrali Ga-
caca, gdzie odprawia³ Msze Œw. na
drodze asfaltowej blisko domu Otto
Rusingizandekwe. W Gacaca odpra-
wi³ pogrzeb animatora parafii Ru-
hengeri. Ponad dwa lata by³ na
uchodŸstwie w Zairze. Wróci³ do
Ruhengeri w grudniu 1996 roku.
Administrator Apostolski powierzy³
mu funkcjê jak¹ sprawowa³ wczeœ-
niej – proboszcz parafii katedralnej.
By³ to ksi¹dz Tutsi, który nie ba³
siê wojskowych i czêsto upomina³ siê
o prawa dla ludzi poniewieranych
przez nich. By³ on wielkim przy-
jacielem ks. Biskupa Fokasa Ni-
kwigize. Ju¿ wczeœniej próbowano
go zabiæ. Ch³opiec, który z nim by³
w samochodzie widzia³ ¿o³nierzy,
którzy po zranieniu go podeszli do
samochodu i z bardzo bliskiej od-
leg³oœci strzelili mu jeszcze w g³owê.
Na pogrzeb jego przyby³o bardzo
du¿o ksiê¿y. Mszy œw. przewod-
niczy³ abp Juliusz Janusz, Nun-
cjusz Apostolski w Rwandzie.)

cdn

fot. Autor i Biuro Misyjne
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(37)

NABO¯EÑSTWO DO MATKI BOSKIEJ
NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY

Nabo¿eñstwo do Matki Boskiej Nieustaj¹cej
Pomocy zwi¹zane jest z ³askami s³yn¹cym

obrazem, namalowanym na Krecie, który w XV
wieku zosta³ przewieziony do Rzymu, gdzie od-
biera³ czeœæ w koœciele augustianów przy via
Merulana na wzgórzu eskwiliñskim. Koœció³ zosta³

jednak zniszczony przez wojska napoleoñskie i za-
konnicy przenieœli siê na inne miejsce, zabieraj¹c
cenny obraz ze sob¹. W 1852 roku na opuszczone
miejsce przybyli redemptoryœci, którzy odbudowali
klasztor i koœció³ i dziêki pomocy papie¿a Piusa IX
w 1866 roku odzyskali tak¿e cenny wizerunek.
Odt¹d Matka Boska Nieustaj¹cej Pomocy sta³a siê
g³ówn¹ patronk¹ zakonu, a wspomniany koœció³
Jej pierwszym sanktuarium. Obraz zas³yn¹³ licz-
nymi ³askami i 24 czerwca 1867 roku zosta³ uko-
ronowany. Jego kult zacz¹³ siê rozpowszechniaæ po
ca³ym œwiecie. W roku 1876 ustanowiono œwiêto
Najœwiêtszej Dziewicy Maryi pod wezwaniem
Nieustaj¹cej Pomocy, z w³asnymi formularzami
Mszy œwiêtej i liturgii godzin. Przypada ono 27 czer-
wca.

Jedn¹ z form kultu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy jest nieustanna nowenna odprawiana w ka¿d¹
œrodê przez ca³y rok. Nabo¿eñstwo to ma na celu
rozbudzenie przyzwyczajenia nieustannej modlitwy
oraz pog³êbienie naszej nadziei i wiary w Opatrznoœæ

Bo¿¹. Oddaj¹c czeœæ Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy zwracamy siê do Niej z podziêkowaniem
za otrzymane ³aski i proœb¹ o dalsze wstawiennictwo
u Boga, oczekuj¹c od Niej „nieustaj¹cej pomocy”.
Istnieje te¿ „Litania do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy”, czêsto odmawiana przez wiernych.

Nabo¿eñstwo to, wraz z nabo¿eñstwem szka-
plerznym, towarzyszy³o od samego dzieciñstwa
œw. Janowi Paw³owi II. Ju¿ jako papie¿ koronowa³
w Wadowicach obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy, czczony w Bazylice Ofiarowania Najœwiê-
tszej Maryi Panny, w której przyj¹³ chrzest. Koro-
nowa³ te¿ osobiœcie wizerunek Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy z sanktuarium w Jaworznie i z klasztoru
karmelitanek bosych w NiedŸwiadach ko³o Kalisza,
a nadto jako pierwszy papie¿ nawiedzi³ koœció³ œw.
Alfonsa przy via Merulana i modli³ siê przed czci-
godn¹ ikon¹ maryjn¹. W swoich homiliach kilka-
krotnie wspomina³ o nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.

Zauwa¿my, ¿e w œwiêto Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy, 27 czerwca 1955 r., odesz³a do wiecz-
noœci S³u¿ebnica Bo¿a Kunegunda Siwiec OCDS,
wielka czcicielka Matki Najœwiêtszej. By³ to ostatni
akord jej ¿ycia w szkole Maryi, kiedy – to w myœl
jej s³ów z Nadprzyrodzonych oœwieceñ zanotowanych
przez ks. Bronis³awa Bartkowskiego, „sam Pan z Matk¹
swoj¹ wyszed³ na jej spotkanie”.

Izba pamiêci Kunegudy Siwiec w Stryszawie. Pozuje jej
opiekunka, œp. Franciszka Bartkowska
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CZERWIEC 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 Pierwsze Pi¹tki Miesi¹-
ca ADORACJA Najœw. Sa-
kramentu do godz. 20:00.
W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
o godz. 10:00 Msza œw.
z udzia³em naszego CHÓRU.

ewentualne ZMIANY
w numerze lipiec/sierpieñ

Œr.

Cz.

Pt.

So.

Nd.

Pn.

Cz.

So.
Nd.

Pn.

Cz.

Wt.

Œr.

Cz.

Pt.

So.

Pn.

Wt.

Œr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

11.
12.

13.

16.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

28.

29.

Sol enizantomSol enizantomSol enizantomSol enizantomSol enizantom obchodz¹cym swoj e  œwiê to  w czerwcu
a nade wszystko

o. Norbertowi Majchrowskiemu Norbertowi Majchrowskiemu Norbertowi Majchrowskiemu Norbertowi Majchrowskiemu Norbertowi Majchrowskiemu OCD i o. PawPawPawPawPaw³³³³³owi Ferkoowi Ferkoowi Ferkoowi Ferkoowi Ferko     OCD
(redakcyjnemu wspó³pracownikowi)

oraz InnymInnymInnymInnymInnym     czerwcowym SolenizantomSolenizantomSolenizantomSolenizantomSolenizantom/////zakonnikom,
którzy pe³nili pos³ugê w Przemyœlu
¿yczymy  b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

           
przemyski karmel

Œw. Justyna, mêczennika
(œwiêto).
W r. 1984 † o. Rajmund
od œw. Jacka (Sapa³a).
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Œwiêtych mêczenników Ka-
rola Lwangi i Towarzyszy.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
W r. 1987 † br. Walenty od
Œw. Rodziny (P³oskonka).
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
NIEDZIELA ZES£A-
NIA DUCHA ŒWIÊ-
TEGO.

Najœwiêtszej Maryi i Panny,
Matki Koœcio³a (œwiêto).
Jezusa Chrystusa, Najwy¿-
szego i wiecznego Kap³a-
na (œwiêto).
Œw. Barnaby, aposto³a.
Niedziela Najœwiêtszej
TRÓJCY (uroczystoœæ).
Œw. Antoniego z Padwy,
prezbitera i dra Koœcio³a.
NAJŒWIÊTSZEGO CIA£A

I KRWI CHRYSTUSA (uro-
czystoœæ).
Œw. Antoniego Gonzagi,
zakonnika.
Rocznica beatyfikacji œw.
Rafa³a Kalinowskiego (1983).
Narodzenie œw. Jana
Chrzciciela (uroczystoœæ).
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA (uroczystoœæ).
Œwiêto Patronalne Naszej
Parafii.
Œwiatowy dzieñ modlitw
o uœwiêcenie kap³anów.
Niepokalanego Serca Naj-
œwiêtszej Maryi Panny.
W 1955 r. zmar³a w Strysza-
wie S³uga Bo¿a Kunegun-
da Siwiec OCDS.
Œw. Ireneusza, bpa i mê-
czennika.
Œwiêtych Aposto³ów Pio-
tra i Paw³a (uroczystoœæ).

-Koñczy siê okres wielkanocny.
Okres zwyk³y.

Aposto³owie Piotr i Pawe³

Najœwiêtsza TRÓJCA

Zes³anie DUCHA Œwiêtego
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(50)

MATKA BO¯A WARECKA

Miasto Warka (ok. 12.000 ludno-
œci) po³o¿one nad Pilic¹ w po-

³udniowej czêœci ziemi mazowie-
ckiej s³ynie od wieków nie tylko
z piwowarstwa, ale te¿ z handlu, pa-
triotyzmu, judaizmu, hippiki i wiel-
kiej pobo¿noœci. W mieœcie tym –
w latach jego œwietnoœci – istnia³o
a¿ siedem (7!) koœcio³ów. Istnieje
nawet podanie, jakoby ongiœ przed
wiekami ksiê¿na warszawska pisa³a
do ksiê¿nej wareckiej wzdychaj¹c:
„Kiedy¿ to nasza Warszawa bêdzie
tak wielk¹, jak Warka?” W jednym
z dawnych zachowanych koœcio-
³ów do dziœ znajduje siê i odbiera
czeœæ chluba, ozdoba i opiekunka
miasta, Szkaplerzna Madonna –
– Matka Bo¿a Warecka.

KOŒCIÓ£

Lokacja Warki nast¹pi³a wg wielu
Ÿróde³ pomiêdzy rokiem 1284 a 1321.
Po w³¹czeniu Mazowsza do Koro-
ny (1529 r.) Warka sta³a siê mia-
stem królewskim. Franciszkanie
do Warki przybyli za przyczyn¹
Katarzyny z Boglewic Trzebiñskiej
ok. 1626 r., przywieŸli oni ze sob¹
obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem.
Wznoszenie obecnej œwi¹tyni mu-
rowanej rozpoczêto w 1632 r., a ukoñ-
czono w roku 1746. W kaplicy
Pana Jezusa Ukrzy¿owanego znaj-
duje siê zdobiona kopu³a. Am-
bona zosta³a wykonana w stylu roko-
kowym. Na sklepieniu œwi¹tyni
znajduje siê jedyna na Mazowszu
sztukateria, reprezentuj¹ca ten sam
styl. Konfesjona³ zosta³ wykonany
w stylu barokowym. W krypcie œwi¹-
tyni s¹ umieszczone szcz¹tki ksi¹-
¿¹t mazowieckich, przeniesione ze
zrujnowanego koœcio³a dominikañ-
skiego: Trojdena I, Siemowita II oraz
ksiê¿nej Anny Danuty, a tak¿e Ma-
rianny Zieliñskiej, matki Kazi-
mierza Pu³askiego. Koœció³ franci-
szkañski do 1830 r. s³u¿y³ jako gar-
nizonowy dla polskich ¿o³nierzy
rakietników stacjonuj¹cych w War-

ce. Franciszkanie rezydowali przy
koœciele do 1864 r., kiedy dekretem
carskim ich klasztor zosta³ skaso-
wany. Po Powstaniu Styczniowym
proboszcz parafii œw. Miko³aja wraz
z mieszkañcami Warki, aby rato-
waæ klasztor ca³e duszpasterstwo
przeniós³ do koœcio³a pofrancisz-
kañskiego. Agresja Niemiec hitle-
rowskich zniszczy³a Warkê, zapi-
suj¹c siê w jej dziejach jako naj-

wiêksze nieszczêœcie. Koœció³ fran-
ciszkañski z obrazem Matki Bo¿ej
ocala³ mimo, i¿ specjalnie by³ bom-
bardowany. W 1993 r. erygowano
przy nim parafiê MB Szkaplerznej.

Dnia 8 marca 1664 r. zatwier-
dzone zostaje w Warce Bractwo
Szkaplerza œw. przez genera³a kar-
melitów bosych w Rzymie, o. Do-
minika od Trójcy Œw.

W klasztorze wareckim w latach
1726–1728 przebywa³ O. Rafa³
Chyliñski, heroicznie troszcz¹c siê
o ubogich mieszkañców Warki –
beatyfikowany 9 czerwca 1991 r.
przez œw. Jana Paw³a II. Do fran-
ciszkañskiej szko³y przyklasztornej
uczêszcza³ bohater dwóch narodów:
Polski i Stanów Zjednoczonych –
Kazimierz Pu³aski. Z Wark¹ zwi¹-
zany jest tak¿e bohater Powstania
Listopadowego, Piotr Wysocki – któ-
ry swe dzieciñstwo spêdzi³ w pob-

liskim pa³acu w Winiarach.
W roku 1761, w maj¹tku Pu³a-

skich w Winiarach goœci³ ks. Marek
Jando³owicz – karmelita, póŸniejszy
przywódca duchowy konfedera-
tów barskich. Zarówno Józef Pu-
³aski jak i ks. Marek, a nastêpnie
inni konfederaci barscy otaczali
szczególn¹ czci¹ Matkê Bo¿¹ i kar-
melitañski szkaplerz œwiêty. W ro-
ku 1768 Józef Pu³aski, ojciec Ka-
zimierza zawierza Maryi swoich
synów przed walkami konfede-
rackimi w koœciele franciszkañ-
skim oddaj¹c siê pod opiekê Mat-
ki Bo¿ej i œlubuj¹c przed Jej ob-
razem na wiernoœæ Bogu i Ojczy-
Ÿnie, zawiesi³ szkaplerz na obrazie

Matki Bo¿ej. St¹d wzi¹³ siê w War-
ce Jej tytu³ – Matka Bo¿a Szka-
plerzna.

OBRAZ MATKI BO¯EJ

SZKAPLERZNEJ

Autor obrazu nieznany, wymiary:
143x106 cm, olej na p³ótnie nakle-
jony na deskê, pochodzenie nie zna-
ne (sprowadzony przez oo. Fran-
ciszkanów do Warki ok. 1626 r.),
datowany na pocz. XVII w. lub ko-
niec XVI w. Obraz przeszed³ kilka
konserwacji, ostatni¹ w 2014 r.
Badania w podczerwieni i ultra-
fiolecie nie wykazuj¹ znacz¹cych
przemalowañ obrazu, ale uzupe³-
nienia i retusze, widoczne dobrze za-
chowane warstwy malarskie z I po³.
XVII wieku, nie wczeœniejsze jed-
nak ni¿ II po³. XVI wieku.
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej

O Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i nasza
Matko, z najwiêksz¹ ufnoœci¹ przychodzimy dzisiaj
przed Twój Œwiêty, Ukoronowany, Warecki Obraz,
aby b³agaæ o pomoc Twoj¹. Nie liczymy na w³asne za-
s³ugi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nie-
skoñczone zas³ugi mêki i zmartwychwstania Pana
Jezusa i na Twoj¹ niezrównan¹ mi³oœæ macierzyñ-
sk¹. Tyœ patrzy³a, o Matko, na rany Odkupiciela i na
Krew Jego wylan¹ na krzy¿u dla naszego zbawie-
nia. Ty jesteœ pierwszym œwiadkiem Jego zmartwych-

wstania. Ten¿e Syn Twój, umieraj¹c, da³ nam Ciebie za
Matkê. Ciebie wiêc o Matko Bo¿a Szkaplerzna, przez
bolesn¹ mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie Twego
Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia
Twego Serca o Wspó³odkupicielko, prosimy najgorêcej
wyjednaj nam u Serca Jezusowego tê ³askê (chwila
ciszy, ale tak¿e spontanicznie mo¿na wypowiadaæ swoje
proœby), o któr¹ w tej nieustannej nowennie ka¿dy
z nas pokornie prosi, a my z radoœci¹ wychwalaæ bêdziemy
Twoje mi³osierdzie przez ca³¹ wiecznoœæ. Amen.

Motyw Matki Bo¿ej z Dzieci¹-
tkiem na tle tronu by³ bardzo roz-
powszechniony w malarstwie w³o-
skim ju¿ od XIII w. Obraz nale¿y
do typu ikonograficznego Hodege-
tria – „ta, która wskazuje Drogê”.
Matka wskazuje d³oni¹ na Syna –
Chrystusa. Staje siê Przewodniczk¹
ludu ku Zbawicielowi. Obraz nale-
¿y do rodziny wizerunków, któ-
rych pierwowzorem by³a ikona czczo-
na w Konstantynopolu (podobnie

jak Matka Bo¿a Czêstochowska).
Maryja ukazana jest frontalnie, w pó³-
postaci na tle tronu, g³owê trzyma
prosto, lekko zwrócon¹ w kierun-
ku Chrystusa, patrzy wprost na wi-
dza. Na lewym ramieniu trzyma Dzie-
ci¹tko, dostojnym gestem prawej
d³oni wskazuj¹c na Jezusa. Jest to
wyraŸne ukazanie wiernym Syna
Bo¿ego.

Chrystus znajduje siê w pewnym
oddaleniu od twarzy Matki, patrzy
przed siebie, wznosi praw¹ d³oñ
w geœcie b³ogos³awieñstwa, a w le-
wej trzyma kulê zakoñczon¹ krzy-
¿em. Chrystus nie jest niemowlêciem.
T³em obu postaci jest ciemnoczer-
wony tron ze z³otym wykoñczeniem
po obu stronach kompozycji.

Na prawym ramieniu p³aszcza
Maryi widoczna gwiazda szeœcio-
ramienna – Jej symbol, albowiem
Ona wœród gwiazd wybranych œwie-
ci najjaœniej, gdy¿ jest pe³na ³aski.
Gwiazda Poranna, Jutrzenka – po-
przedza przyjœcie Chrystusa i wy-
daje Go na œwiat. To tak¿e sym-
bol Maryi jako tej, która wskazuje
drogê i niesie otuchê, budzi i pod-
trzymuje nadziejê ludzi zd¹¿aj¹-
cych do nadprzyrodzonego celu

¿ycia. Maryja jako Orêdowniczka,
wspomagaj¹ca w trudnych okolicz-
noœciach ¿ycia doczesnego. Gwia-
zda jest te¿ symbolem samego
Chrystusa.

Ju¿ w II po³. XVIII w. wizeru-
nek Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem
ozdobiono srebrnymi, trybowany-
mi sukienkami i koronami. Usta-
nowiono odpust w œwiêto Matki
Bo¿ej z Karmelu, czyli Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej 16 lipca. W³a-
dys³aw Matlakowski (1850 – 1895)
lekarz, t³umacz i pisarz pozostawi³
takie œwiadectwo: „Dawniej by³o
tu silne têtno ¿ycia i p³ynê³a chwa-
³a Bo¿a, szczególnie podczas Ad-
wentu, Majowego Nabo¿eñstwa i na
rozg³oœny odpust na Matkê Bosk¹

Szkaplerzn¹. Mury nie by³y w sta-
nie pomieœciæ t³umów ludu, który
przybywa³ zapisuj¹c siê do Bractwa
Szkaplerza”.

Przed obliczem Matki Bo¿ej
Szkaplerznej modli³y siê i odda-
wa³y pod Jej opiekê niezliczone
rzesze wiernych, wypraszaj¹c i otrzy-
muj¹c potrzebne ³aski. Udoku-
mentowane s¹ cztery przypadki
uzdrowieñ. W 1901 r. – uzdrowie-
nie ze stanu agonalnego W³adys³a-
wy Lubertówny, w 1930 r. cudo-
wne uzdrowienie Haliny Luber-
tówny, w 1954 r. uzdrowienie Bar-
bary Tomczyk i w 2017 r. Hono-
raty Szczepanik.

Obecnie kult nabiera rozmachu,
czego dowodem jest: ufundowanie
z³otych koron ze z³otych wotów,
odnowienie i ozdobienie szlachet-
nymi kamieniami sukienek. Cu-
downy obraz Matki Bo¿ej umie-
szczony jest w kasecie pancernej
i ognioodpornej, zas³aniany ofiaro-
wanym ze wzglêdu na mi³oœæ do
Matki Bo¿ej drugim obrazem
przedstawiaj¹cym Maryjê z Dzie-
ci¹tkiem i Jana Chrzciciela pêdzla
wybitnego malarza z 1630 roku
Antona van Dycka – ucznia Ru-
bensa. Skomponowane zosta³y
dwie intrady na ods³oniêcie i za-
s³oniêcie obrazu.

Od wielu lat odmawiana jest
Nowenna do Matki Bo¿ej. Odby-
waj¹ siê procesje z wizerunkiem
Matki Bo¿ej podczas, których
mieszkañcy Warki oddaj¹ siê pod
opiekê Bo¿ej Rodzicielki.

20 maja 2018 roku – w Uro-
czystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego
odby³a siê w Warce koronacja
obrazu Matki Bo¿ej Szkap-
lerznej.

Obraz MB
Szkaplerznej
przed i po
ozbobieniu
sukienk¹ oraz
koronami
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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

D

Jednego Serca...
o wiersza Adama Asnyka Jednego serca… Czes-
³aw Niemen skomponowa³ muzykê, która wraz

z tekstem porusza do g³êbi, zw³aszcza w takich
okolicznoœciach, w jakich ja siê znalaz³am.

Bêd¹c w Przemyœlu zosta³am popro-
szona o zaopiekowanie siê dziew-
czyn¹, która nie mog³a poruszaæ siê
o w³asnych si³ach, a mia³a wzi¹æ udzia³
razem z innymi osobami mniej lub bar-
dziej niepe³nosprawnymi w pielgrzym-
ce  do Krakowa, tak¿e do Wadowic
i £agiewnik. W £agiewnikach grupa
mia³a wzi¹æ udzia³ we Mszy Œwiêtej.
Zgodzi³am siê i nastêpnego dnia o po-
ranku autokar wyruszy³ w drogê.
Pogoda nie by³a sprzyjaj¹ca – by³o
pochmurno i w koñcu zacz¹³ padaæ
deszcz.

Ka¿dej osobie towarzyszy³ ktoœ
z rodziny – lub tak, jak w przypadku
tej dziewczyny – opiekun.

Gdy byliœmy ju¿ kawa³ek drogi od Przemy-
œla – uczestnicy wycieczki zaczêli œpiewaæ. Bez
œpiewników – potrafili œpiewaæ wielozwrotkowe
piosenki. I o dziwo nie by³y to typowe, zwy-
czajowo œpiewane przy takich okazjach biesia-
dne piosenki, o nie zawsze do zaakceptowania
treœci – lecz piêkne pod wzglêdem poetyckim
i muzycznym pieœni. Okaza³o siê, ¿e osoby te
przebywa³y w domu ca³odniowej opieki i jednym
z zajêæ prowadzonych przez pracowników tego
oœrodka – by³a nauka pamiêciowa tekstów pieœni
i melodii.

Wœród uczestników pielgrzymki, by³ m³odzie-
niec, któremu towarzyszy³a matka.

Zaczêto go prosiæ, aby zaœpiewa³.
I wtedy – piêknym tenorem – z nadzwyczaj-

nym wyczuciem – zacz¹³ œpiewaæ:
Jednego serca! Tak ma³o, tak ma³o!
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by przy mojem mi³oœci¹ zadr¿a³o,
A by³bym cichym pomiêdzy cichemi

Jednych ust trzeba! Sk¹d bym wiecznoœæ ca³¹
Pi³ napój szczêœcia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzie bym patrza³ œmia³o,
Widz¹c siê œwiêtym pomiêdzy œwiêtemi.

Jednego serca i r¹k bia³ych dwoje!
Co by mi oczy zas³oni³y moje,
Bym zasn¹³ s³odko, marz¹c o aniele,
Który mnie niesie w objêciach do nieba;

Jednego serca! Tak ma³o mi trzeba,
A jednak widzê, ¿e ¿¹dam za wiele!
[...]

Gdy pieœñ wybrzmia³a – w autokarze zapad³a ci-
sza. Mnie wzruszenie chwyci³o za gard³o. Œpiewa³
m³ody cz³owiek, który podobnie jak wiêkszoœæ uczest-
ników pielgrzymki, porusza³ siê tylko z pomoc¹
wózka inwalidzkiego. Ka¿dego dnia potrzebowa³
pomocy w najprostszych czynnoœciach.

Miesi¹c czerwiec – jest miesi¹cem Serca Chrystu-
sowego – tego Jednego Serca, w którego objêciach
mo¿na byæ niesionym do nieba, staæ siê cichym, po-
miêdzy cichymi, i œwiêtym pomiêdzy œwiêtymi. I nie
jest to ¿¹danie zbyt wielkie – bo Chrystus Mi³osierny
czeka z otwartymi ramionami na ka¿dego z nas –
niejednokrotnie bardzo ju¿ utrudzonego i znêkane-
go, mo¿e trac¹cego nadziejê.

Jednego Serca – trzeba nam na ziemi – Serca Jezusowego.
(fot. – Ÿród³o–Internet)
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Serce Jezusa,Serce Jezusa,Serce Jezusa,Serce Jezusa,Serce Jezusa,
Syna Ojca Przedwiecznego.Syna Ojca Przedwiecznego.Syna Ojca Przedwiecznego.Syna Ojca Przedwiecznego.Syna Ojca Przedwiecznego.

o wezwanie możemy rozpatrywać na
dwa sposoby. Po pierwsze jako wyraz

dogmatu trynitarnego, to znaczy: Syn zro-
dzony został przez Ojca przed wiekami,
czyli zanim czas zaistniał, w wieczności.
Z drugiej strony Ten Syn, jak wierzymy,
stał się Człowiekiem, otrzymał Imię Jezus

i Jego Serce ludzkie jest zarazem Sercem
Syna Ojca Przedwiecznego.

Paradoks: to, co jest poza czasem, poza
wszelkim pojęciem, staje czymś namacal-
nym, co można przebić włócznią… Ale to
wezwanie mówi nam nie tylko o Wcieleniu
i jego dramacie. Mówi także coś o naszych
sercach, które są zakotwiczone w Bogu,
ponieważ to Bóg nas stworzył, nie zły duch,
i to Boga podobieństwo nosimy w sobie.

Jezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze według
SerSerSerSerSerca Twego.ca Twego.ca Twego.ca Twego.ca Twego.

T

s. Maria Magdalena od Krzy¿a ocd

WITRA¯E

Ca³a widzialnoœæ by³a po Twojej stronie
dowód wspania³ej niewidzialnoœci
jeszcze niedawno
po siódmym dniu nastawa³ ósmy
nasz pierwszy poranek w Tobie

Ale zaczêliœmy igraæ z ogniem
z pal¹cym jadem na dnie s³ów
na dnie obietnic Tobie skradzionych

Bawiliœmy siê cia³em
Ty przyszed³eœ w ciele
bawiliœmy siê œmierci¹
zmartwychwsta³eœ za nas

Skruszeni albo zuchwali
wci¹¿ jeszcze przed Twoim Obliczem

Ktoœ pierwszy krzykn¹³ ¿e Ciê nie ma
wiêc szkie³ka widzialnoœci
pouk³adane w witra¿e
rozœwietlamy swoim w³asnym œwiat³em
wyg³aszaj¹c opinie o tamtej stronie
gdzie nie ma i nie by³o nikogo

Co teraz zrobisz?

  KIM ON JEST?

Jeœli to deszcz, z jakiego jest Nieba?
je¿eli œwiat³o, to w czyim spojrzeniu?
Jeœli to cisza, Kto mi j¹ otwiera?
a jeœli ogród, Kto w nim jest zieleni¹?

Bo¿a Mi³oœæ – morska g³êbina
w której tonie moja nieprawoœæ
L¹d ukryty, ku któremu p³ynê
Jezus – moje zmartwychwstanie

Wiem, ¿e to ja jestem Twym mieszkaniem
wiem, gdy przychodzisz mrok uciszaæ Pieœni¹
lecz czasem w Sobie wyznaczasz spotkanie
Czasami w Tobie… gdzie wtedy jesteœmy?

Jeœli to czas, dotykam i wierzê
je¿eli wiecznoœæ, to cisza Twej Rany –
gêstwina Krzy¿a z daleka od œcie¿ek
zanurza w Œwietle – w Tobie, Zmartwychwsta³y

Jeœli to dzieñ, mówisz mi Kim jesteœ
a poœród nocy ukrywasz mnie w Sobie
G³êboko w ciszy bije Twoje Serce
g³êboko w S³owie s³uchasz co odpowiem
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W MIESI¥CU CZERWCU UWIECZNILIŒMY
NA FOTOGRAFIACH . . .

Bierzmowanie w naszej parafii 12. maja 2022 r. Karmelu udziela³ ks. bp Krzysztof Chudzio.
Na fotografii oprócz bierzmowanych ks. pra³at i dziekan Mieczys³aw Rusin,

proboszcz archikatedry przemyskiej oraz o. Krzysztof Górski i o. Andrzej Cekiera

Uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej 1 maja 2022 r. Na zdjêciu uczniowie: SP 11, SP I. Newtona, Szko³y
Muzycznej i 2 dziewczynki z Anglii wraz o. Andrzejem Cekier¹ i katechetk¹ s. Dorot¹ Burczyk.

fot. – Rafa³ Niebieszczañski


