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MARYJNYM SZLAKIEM

Pielgrzymka do Kalwarii Pac³awskiej z Karmelu
zapraszamy do licznego udzia³u ,,sta³ych” i nowych P¹tników...

ardzo maryjny jest lipiec w przemyskim Kar-
melu. Od 7 lipca rozpoczniemy nowennê
przed Uroczystoœci¹ Matki Bo¿ej z Góry Kar-
mel. 23 lipca w Czernej bêdzie mia³o miejsce

spotkanie Bractw Szkaplerznych, natomiast 12 sier-
pnia wyruszy do Kalwarii Pac³awskiej nasza pa-
rafialna grupa pielgrzymkowa.

Na ró¿ne sposoby mo¿emy zatem przyjrzeæ siê
duchowemu piêknu Maryi. We wspomniane maryj-
ne wydarzenia zazwyczaj bêdziemy czytali Ewan-
geliê zawieraj¹c¹ „testament pod krzy¿em”. Wœród
grupy kobiet stoi Maryja i s³yszy, ¿e ma byæ Ma-
tk¹ œw. Jana. Obok Maryi stoi Salome. Kobieta,
która zrodzi³a Jana, jego mama. To wobec niej kona-
j¹cy Chrystus przekaza³ swojego umi³owanego
ucznia pod opiekê Matki Bo¿ej. To bardzo wa¿ne
wydarzenie. Jakby wobec wszystkich obecnych
pod krzy¿em i tych, którzy bêd¹ czytali Ewan-
geliê Jana Jezus chcia³ zaznaczyæ, ¿e tworzy teraz
now¹ Rodzinê. W tej Rodzinie jest Ojciec – Bóg
i jest Matka – Maryja. T¹ Rodzin¹ jest oczywiœcie
Koœció³.

To wa¿ne, ¿e wchodz¹c do œwi¹tyni, mamy
wewnêtrzne przekonanie, ¿e wchodzimy do swo-
jego domu rodzinnego. Oby takich wizyt w domu

„na Karmelu” w te wakacje by³o jak najczêœciej.
A szczególnie w tych lipcowych dniach, gdy bêdzie-
my cieszyæ nasz¹ Matkê swoj¹ obecnoœci¹.

o. Krzysztof Górski OCD
     proboszcz

Naszemu drogiemu Ojcu Przeorowi

Krzysztofowi Górskiemu
z okazji dnia Imienin

¿yczymy

nieustannej opieki

Matki Bo¿ej Szkaplerznej

oraz Patrona œw. Krzysztofa

Parafianie, Wspólnoty i Redakcja

Zapraszamy 24. lipca (niedziela)

wszystkich kieruj¹cych pojazdami
po Mszy œw. w której uczestniczyliœmy

(7:00, 10:00, 11:30 i 17-tej)

bêdzie mo¿liwoœæ poœwiêcenia pojazdów

na parkingu przykoœcielnym.

N i e c h  œ w.  K r z y s z t o f  s t r z e ¿ e  n a s

i  n a s z y c h  P a s a ¿ e r ó w
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Œ.P. O. BENEDYKT OCD

O. Benedykt okaza³ siê ciep-
³ym cz³owiekiem, bardzo m¹d-
rym, konkretnym kap³anem i za-
konnikiem, którego homilie zawie-

raj¹ drogowskazy tak¿e i na dzi-
siejsze czasy. Jak przysta³o na
Kaszuba lubi³ wêdkowaæ.

Najbardziej na to wêdkowa-
nie, tak trochê ¿artobliwie, na-
rzeka³a pani kucharka. Có¿…
ryby trzeba by³o sprawiæ i przy-
rz¹dziæ z nich posi³ek.

jca Benedykta Belgrau pozna³am nied³ugo po tym, jak przy-
jecha³ do Przemyœla. Pierwsze wra¿enie – zasadniczy ry-

gorysta. PóŸniej przekona³am siê, jak bardzo siê myli³am.

Wysy³aj¹c go do przemyskie-
go klasztoru, przy którym tak
licznie gromadzili siê œwieccy, Za-
kon w³o¿y³ na jego barki ogromny

ciê¿ar: tak duchowy, jak i ten zwy-
czajnie ludzki. Przecie¿ niejeden
z problemami przychodzi³ w³aœnie
na Karmel.

Ojciec Benedykt wykorzystywa³
ka¿d¹ sytuacjê, ¿eby przybli¿aæ
ludzi do Boga i Maryi, np. podrzu-
caj¹c chórowi kolêdê kaszubsk¹

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

Ró¿añca LIPIEC 2022:

Za osoby starsze: 
Módlmy siê w intencji osób starszych, które s¹

korzeniami i pamiêci¹ narodu, aby ich doœwiadczenie
i m¹droœæ pomaga³y najm³odszym patrzeæ w przysz³oœæ
z nadziej¹ i odpowiedzialnoœci¹.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O bezpieczny wypoczynek dla dzieci oraz wszystkich

prze¿ywaj¹cych swe urlopy.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O dobre, owocne prze¿ycie nowenny przed

Uroczystoœci¹ Matki Bo¿ej z Góry Karmel.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego:
Za rz¹dz¹cych naszym pañstwem i nasz¹ lokaln¹

ojczyzn¹, Przemyœlem.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

Ró¿a Misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinow-
skiego:

O pokój na œwiecie, szczególnie na Ukrainie.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

UWAGA! Intencje na sierpieñ na str. 12

do wspólnego œpiewania na spot-
kaniu op³atkowym.

Pamiêtam jedno z takich spot-
kañ. Podesz³am do o. Benedyk-
ta z ¿yczeniami „Niech Pan Je-
zus b³ogos³awi, Matka Boska strze-
¿e i rybka bierze.” Z niedowie-
rzaniem, dwukrotnie poprosi³,
¿ebym je powtórzy³a.

Inn¹ okazj¹ do czerpania z na-
uczania o. Benedykta by³a jego
prelekcja o pobycie œw. Rafa³a Ka-
linowskiego na Syberii, któr¹ wy-
g³osi³ 26 listopada 2003 r. w Klu-
bie Inteligencji Katolickiej. Sam
odwiedzi³ miejsca, o których opo-
wiada³. Obok dzia³alnoœci œw.
Rafa³a wspomnia³ te¿ o stworze-
niach ¿yj¹cych w wodach Baj-
ka³u. Ka¿dy ze s³uchaczy móg³
z tej prelekcji wy³uskaæ coœ po¿y-
tecznego dla siebie.

Takim go zapamiêta³am; kar-
melita, który nie tylko umia³ dostrzec
Boga w ka¿dym stworzeniu. Po-
trafi³ dzieliæ siê tym z innymi.

Jana Niemiec

(WSPOMNIENIE)
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zkaplerz  czyni nas nie tylko
cz³onkami rodziny szkaple-

rznej, ale równie¿ rodziny kar-
melitañskiej. Ju¿ nawet w formule
na³o¿enia szkaplerza jest mowa
o tym, ¿e Ci, którzy go przyjmuj¹,
wchodz¹ do rodziny Braci i Sióstr
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel. Jakie to pocieszaj¹ce, szcze-
gólnie w czasach, w których wal-
czy siê z t¹ podstawow¹ komórk¹

spo³eczeñstwa, jak¹ jest rodzina.
Robi siê to poprzez promocjê indy-
widualizmu, ¿ycia w pojedynkê,
bez ¿adnych ograniczeñ. Drugi
cz³owiek jest wtedy postrzegany
jako wróg, zagro¿enie dla mojej
wolnoœci. Spo³eczeñstwo zatem to
masa odcz³owieczonych indywi-
duów, samotnych atomów, krê-
c¹cych siê wokó³ siebie i swoich
spraw, które nie siêgaj¹ poza ho-
ryzont doczesnoœci. Taki wzorzec
i sposób ¿ycia jest przeciwko cz³o-
wiekowi, jego naturze. Jest on bo-
wiem istot¹ spo³eczn¹, pragnie
gdzieœ przynale¿eæ, do kogoœ na-
le¿eæ. Z drugiej jednak strony, boi
siê bliskich wiêzi, bo te rodz¹
pewne zobowi¹zania. Przychodzi
tutaj na myœl cytat z opowieœci
Antoine de Saint-Exupéry „Ma³y
ksi¹¿ê” o tym, ¿e „Stajesz siê od-
powiedzialny na zawsze za to, co
oswoi³eœ”. Byæ mo¿e dlatego lu-

dzie coraz czêœciej wchodz¹ w luŸ-
ne, nieformalne tzw. partnerskie
zwi¹zki. Oczywiœcie, przyczyn tego
stanu mo¿e byæ wiele. Duszpaste-
rze winni te przyczyny i sytuacje
rozeznaæ i otoczyæ te osoby tros-
kliw¹, czu³¹ opiek¹, a nade wszys-
tko traktowaæ z szacunkiem. W ta-
kiej bowiem atmosferze ³aska Bo¿a
mo¿e oœwieciæ tych ludzi i wskazaæ
drogê i mo¿liwoœci wyjœcia z tej

sytuacji. Te sytuacje dowodz¹, ¿e
mimo wszystko nie jest dobrze cz³o-
wiekowi byæ samemu. Jesteœmy
stworzeni przez Boga, zatem za-
le¿ni od swego Stwórcy, ale te¿
w jakiœ sposób od drugiego cz³o-
wieka, ³¹czy nas bowiem ten sam
los. W grupie idzie siê przez to
¿ycie raŸniej i przede wszystkim
bezpieczniej. Cz³owiek nie mo¿e
¿yæ w chaosie. Tworzy sobie œwiat,
w którym móg³by czuæ siê bez-
piecznie. Odpowiedzi¹ na upadek
Cesarstwa Rzymskiego by³ system
feudalny, gdy z kolei on zacz¹³
chyliæ siê kun upadkowi, ludzie
zwrócili siê ku duchowoœci. Prze-
³om XII/XIII w. to okres powsta-
nia wielkich rodzin zakonnych, jak
franciszkanie, dominikanie, czy
karmelici. Przyjmowali w swoje
szeregi œwieckie, którzy w œwiecie,
miejscu swojej pracy i codzien-
nego ¿ycia pragnêli ¿yæ ich du-

chowoœci¹. Tak powstawa³y trzecie
ga³êzie tych zakonów, których
cz³onkowie ¿yciem swoim szerzyli
kult i czeœæ Matki Bo¿ej Szkap-
lerznej, Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,
czy propagowali w zmaterializo-
wanym œwiecie ducha franciszkañ-
skiego ubóstwa. Widaæ wiêc, ¿e
rodzina, stowarzyszenie, bractwo
jest przeciwieñstwem chaosu pa-
nuj¹cego w œwiecie, wyrywa cz³o-
wieka z niego, udomawia. Tutaj
pojawia siê pewien aspekt, nazwij-
my to, negatywny, mniej przyjem-
ny dla ska¿onej grzechem natury
ludzkiej, ¯ycie w pewnej grupie
niesie ze sob¹ pewne zobowi¹-
zania na rzecz wspólnoty, w której
siê ¿yje. Cz³owiek nie mo¿e ju¿
¿yæ tylko dla siebie i swoich spraw.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego,
mówi¹c o ma³¿eñstwie podkreœla,
¿e ono wyprowadza cz³owieka z ego-
izmu, nie pozwala mu kr¹¿yæ w kó³-
ko wokó³ w³asnych spraw, ale ob-
liguje do tego, by zacz¹³ ¿yæ dla
drugiej osoby. Jego ¿ycie przestaje
byæ ju¿ tylko jego spraw¹. Œw.
Pawe³ w 1 Kor mówi, ¿e nawet cia-
³em, które przecie¿ przynale¿y do
danej osoby, ten, kto wstêpuje
w zwi¹zek ma³¿eñski nie mo¿e
swobodnie rozporz¹dzaæ w³asnym
cia³em, ale jego wspó³ma³¿onek.
Czytaj¹c statutu bractw szkaplerz-
nych rzuca siê z pewnoœci¹ w oczy
owa zale¿noœæ cz³onków od mo-
deratora i wice moderatora. Czemu
ma s³u¿yæ owa zale¿noœæ? Czy
chêci¹ dominacji jednych nad dru-

ROZWA¯ANIA W OPARCIU O STATUTY BRACTW SZKAPLERZNYCH
I ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ ŒW. JANA PAW£A II „FAMILIRIS CONSORTIO”

SZKAPLERZ – SZKO£A ¯YCIA RODZINNEGO

S
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gimi, b¹dŸ ograniczeniu ich wol-
noœci? W ¿aden sposób. To wszy-
stko ma s³u¿yæ wydoskonaleniu
siê w mi³oœci. Przychodzi tutaj
na myœl symbol, jaki u¿ywa œw.
Teresa od Dzieci¹tka Jezus, mó-
wi¹c o pos³uszeñstwie zakonnym.
W sposób bardzo plastyczny t³u-
maczy to jego b³ogos³awione sku-
tki i owoce. Otó¿ mówi o dwóch
drzewach. To, rosn¹ce samo, na nie-
ograniczonej niczym przestrzeni,
ma powyginane konary i ga³êzie,
rozbiegane we wszystkie strony.
Natomiast to, rosn¹ce miêdzy in-
nymi drzewami, które mo¿na s¹-
dziæ, zabieraj¹ mu przestrzeñ i œwia-
t³o,  roœnie prosto i pnie siê ku gó-
rze, ku s³oñcu.

Tutaj widaæ kolejne wa¿ne za-
danie wszelkiej rodziny i wspól-
noty. Dbanie o jej wszechstronny
rozwój. Polega to przede wszys-
tkim na stworzeniu odpowied-
niego klimatu do rozwoju. Od-
powiedni klimat to taki w którym
wzrasta, pielêgnuje siê i pog³êbia
jednoœæ miêdzy poszczególnymi jej
cz³onkami. To równie¿ umiejêtnoœæ
rozpoznawania zagro¿eñ, które czy-
haj¹ na wspó³czesne rodziny, roz-
bijaj¹c jednoœæ. Najproœciej mó-
wi¹c, to, co burzy jednoœæ, to grzech,
natomiast to, co mo¿e j¹ uratowaæ
i podtrzymaæ to ¿ywy, autentyczny
kontakt z Bogiem. Podtrzymywa-
ny i pielêgnowany on jest przez
modlitwê, zarówno tê wspólno-
tow¹, jak i indywidualn¹, mszê œw.
i inne sakramenty. Wiadomo, kto
traktuje swoje ¿ycie duchowe, swo-
j¹ relacjê z Bogiem powa¿nie, ten
wie, ¿e takie tylko formy nie wy-
starcz¹. Zadaniem animatorów, ale
te¿ ojców rodzin, jako tych kap³a-
nów ogniska domowego jest dba-
nie, by powierzeni jego pieczy
i opiece mogli pog³êbiæ, czy od-
nowiæ swoj¹ wiêŸ z Bogiem.
Dzieje siê tak podczas kilku dni
rekolekcyjnej ciszy i skupienia.
Pog³êbi siê wiêŸ z Bogiem, po-
g³êbi i umocni siê wiêŸ miêdzy
poszczególnymi cz³onkami i tym
mniejszy bêdzie mia³ do nich do-
stêp z³y.

Po co maj¹ tak ¿yæ? Na pewno
po to, by siê zbawiæ, ale te¿ po to,
by ich œwiadectwo ¿ycia by³o wia-
rygodne i zgodne z wyznawan¹

przez nich wiar¹. Œwiadcz¹c o Bo-
gu pe³nym mi³oœci, a przede wszy-
stkim o ci¹gle aktualnej, ¿ywej
i wci¹¿ nowej, m³odej, nigdy nie
starzej¹cej siê Ewangelii, poci¹gan¹
do wiary innych. Powinna im przy-
œwiecaæ dewiza ¿ycia œw. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus. Musz¹ w ser-
cu g³êboko pragn¹æ tego, aby

wszyscy Boga kochali tak, jak oni,
by poznali i zaufali tej odwiecznej
mi³oœci. W ten sposób ca³a pow-
staj¹ca, ci¹gle kszta³tuj¹ca siê, zmie-
niaj¹ca rzeczywistoœæ bêdzie prze-
si¹kniêta Ewangeli¹.

Tak, nie ¿yj¹ sami dla siebie.
Ich ¿ycie winno byæ i jest ewange-
lizacj¹. Nie mog¹ siê zamkn¹æ
w krêgu tylko w³asnej rodziny,
g³usi byæ na innych, na ich potrze-
by, jak i potrzeby ca³ego Koœcio³a.

Podobnie ma³¿onkowie. Nie
mog¹ byæ zamkniêci na ¿ycie.
Prawdziwa mi³oœæ nie mo¿e siê
zamkn¹æ w krêgu ich dwojga, na
nich siê nie wyczerpuje, ale rozsze-
rza. Do natury mi³oœci nale¿y to,
¿e jest stwórcza, p³odna, daje ¿y-
cie i budzi do ¿ycia. Jakie zadanie
maj¹ do spe³nienia dzieci w ro-
dzinie? Jest to ¿ywy dowód ich
prawdziwej mi³oœci i to wydaje siê
najwa¿niejsze zadanie. Równie¿
¿adna zdrowa wspólnota nie powin-
na byæ zamkniêta na nowych cz³on-
ków. Musi o nich siê modliæ i ich
pragn¹æ. Ktoœ powie jeszcze, ¿e
dzieci winni byæ pos³uszne rodzi-
com. To prawda. W³aœnie  dzieci,
poprzez mi³oœæ, szacunek, pos³uszeñ-
stwo dla rodziców wnosz¹ swój
szczególny i niezast¹piony wk³ad
w budowanie rodziny autentycznie
ludzkiej i chrzeœcijañskiej – powie œw.
Jan Pawe³ II. Czy to jednak nie do-

tyczy cz³onków wszystkich wspól-
not? Przecie¿ nie tworz¹ ich sami
liderzy, moderatorzy i wicemodera-
torzy. Co jednak z tymi, którzy nie
maj¹ w³asnej rodziny, ani nie od-
naleŸli jeszcze swojego miejsca
w Koœciele, nie znaleŸli jeszcze
„swojej” wspólnoty?

Tym, którzy nie maj¹ rodziny na-
turalnej, trzeba jeszcze szerzej otworzyæ
drzwi wielkiej rodziny, któr¹ jest Koœ-
ció³,… Nikt nie jest pozbawiony ro-
dziny na tym œwiecie: Koœció³ jest do-
mem i rodzin¹ dla wszystkich, a szcze-
gólnie dla „utrudzonych i obci¹¿o-
nych”. Oni równie¿, a mo¿e przede
wszystkim, winni siê czuæ zapro-
szeni do budowania i wspó³tworze-
nia tej wielkiej rodziny, jak¹ jest
Koœció³. Trzeba sprawiæ, by czuli
siê tam jak u siebie, wtedy bêd¹
wspó³odpowiedzialni za swoj¹ ro-
dzinê, za tê g³owê, któr¹ jest sam
Chrystus, a oni jedynie jako Jego
cz³onki, bêd¹ siê trudziæ dla Niego
i Jego chwa³y. Byæ mo¿e zechc¹ to
robiæ w zjednoczeniu z Maryj¹,
naœladuj¹c J¹ w myœlach, pragnie-
niach i czynach, wchodz¹c do jed-
nej z komórek tej wielkiej rodziny,
jak¹ jest rodzina szkaplerzna, sku-
piona wokó³ swej Matki. W ten
sposób bêd¹ budowaæ œwietlan¹
przysz³oœæ, nowy lepszy œwiat, w któ-
rym bêdzie tylko jedna cywilizacja,
cywilizacja mi³oœci. Niemo¿liwe, zbyt
idealne, górnolotne, naiwne? Byæ
mo¿e. Jednak, gdy naprawê œwiata
zaczniemy od siebie, póŸniej od swo-
ich rodzin, tych mniejszych i tych
wiêkszych, w których jesteœmy,
nastanie wreszcie, w koñcu nowy,
lepszy œwiat, bo, jak powiedzia³
œw. Jan Pawe³ II: „Przysz³oœæ ludz-
koœci idzie poprzez rodzinê”!

br. Tomasz Kozio³ OCD
fot. internet

Kap³an przyjmuj¹cy wiernego do
br¹zowego szkaplerza Karmelu
naznacza mu odmawianie co-
dzienne jakiejœ modlitwy Maryj-
nej, zazwyczaj Pod Twoj¹ Obronê
lub Witaj Królowo, której odma-
wianie nie obowi¹zuje pod grze-
chem. Przyjmuj¹cy szkaplerz
karmelitañski mo¿e dowolnie
przyst¹piæ do Bractwa szkaple-
rznego lub nie zrzeszaæ siê.
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Has³em tegorocznego oczeki-
wania na nape³nienie na nowo Du-
chem Œwiêtym by³o s³owo z Ewan-
gelii œw. Jana ,,Duch daje ¿ycie”
(J 6, 63). O jakim ¿yciu mówi Jezus?
O ¿yciu Ojca i Syna, które jest œwiê-
te, czyste, wieczne, pe³ne mi³oœci.
To ¿ycie Bo¿e utraciliœmy przez
grzech pierworodny i nasz osobi-
sty. Ale Jezus Chrystus nas zbawi³
i da³ nam Ducha Œwiêtego, aby
nasze ¿ycie zosta³o odnowione i prze-
mienione. Tak wiêc prosz¹c o Du-
cha Œwiêtego, pragniemy doœwiad-
czyæ, ¿e jesteœmy kochani przez
Boga, a przez to zdolni do dawa-
nia mi³oœci.

W czêœci wstêpnej czuwania oj-
ciec Andrzej Rusza³a przywita³
uczestnicz¹cych w nim, przedsta-
wi³ jego przebieg oraz przypom-
nia³ warunki otrzymania Ducha
Œwiêtego. S¹ nimi: modlitwa za-
praszaj¹ca Go do naszych serc, ot-
warcie serc przez wiarê i wielkie
pragnienie. Trzeba tak¿e usun¹æ
przeszkody, którymi s¹ grzechy i na-
sze przywi¹zanie do nich, dlatego
wszyscy tego potrzebuj¹cy zostali
zaproszeni do konfesjona³u.

Wprowadzeniem do czuwania
by³o s³owo Bo¿e z Ksiêgi Eze-
chiela o równinie pe³nej wys-
ch³ych koœci, o¿ywionych przez
Ducha Pañskiego dziêki mod-
litwie proroka. Wysch³e koœci do
obraz ludzi ¿yj¹cych w niewoli i œmier-
ci grzechu, z której wyzwoliæ mo-
¿e tylko moc Ducha Œwiêtego.

Rozpoczynaj¹c czuwanie o. An-
drzej Rusza³a, chcia³ wprowadziæ
nas w atmosferê Wieczernika. Dla-
tego wezwa³ w modlitwie litanij-
nej Maryjê, aposto³ów i œwiêtych,
aby wstawiali siê za nami. Nastê-
pnie wraz z Diakoni¹ Muzyczn¹
wzywaliœmy Ducha Œwiêtego pieœ-
niami i modlitw¹ spontaniczn¹.
Uwielbialiœmy Boga, który jest hoj-

nym Dawc¹ i ,,zawsze przychodzi
w chwale swego ludu”.

Po tej modlitwie wys³uchaliœ-
my konferencji, w której nasz dusz-
pasterz wyakcentowa³ to, co jest
najwa¿niejsze dla otrzymania ,,Mo-
cy z wysoka”, to jest pokorê, która

jest ¿yciem w prawdzie o sobie sa-
mym, zgod¹ na swoj¹ ma³oœæ i s³a-
boœæ, pragnieniem Bo¿ej pomocy,
bo sami o w³asnych si³ach nie po-
trafimy ani siê zbawiæ, ani siê mo-
dliæ. Nasza relacja z Bogiem bez
Ducha Œwiêtego przypomina wy-
sch³e koœci z wizji Ezechiela.
Chocia¿ mamy wielk¹ godnoœæ
przybranych dzieci Bo¿ych, to z dru-
giej strony jesteœmy s³abi na sku-
tek grzechów, prób, cierpieñ, ciem-
noœci wiary, wiêc nie umiemy siê
modliæ. Gdy jednak z pokor¹
zaakceptujemy tê nasz¹ s³aboœæ,
prosz¹c Ducha Œwiêtego o po-
moc, On wstawi siê za nami w bez-
s³ownych b³aganiach i wzdycha-
niach ,,bo moc w s³aboœci siê do-
skonali”.

Nastêpnym punktem czuwania
by³y œwiadectwa osób, które chcia-
³y siê podzieliæ tym, jak Duch
Œwiêty ich prowadzi i przemienia
ich ¿ycie i modlitwê. Po tych piê-

knych œwiadectwach przyst¹pi-
liœmy do adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu. Wprowadzeniem do
niej by³o s³owo Bo¿e z Ewangelii
œw. Jana, mówi¹ce o obietnicy Du-
cha Œwiêtego, nazwango w spo-
sób poetycki strumieniem wody
¿ywej daj¹cej ¿ycie. Jezus gor¹co
pragn¹³ podzieliæ siê swoj¹ mi-
³oœci¹ czyli Duchem Œwiêtym z ty-
mi, którzy wierz¹ w Niego, przy-
chodz¹ do Niego i s¹ spragnieni
tej wody. Nasz¹ odpowiedz¹ na
to s³owo sta³a siê cicha modlitwa,
w której zapraszaliœmy ,,Moc z wy-
soka” do s³abych obszarów na-
szego ¿ycia i ,,o¿ywcz¹ wodê” do
posuchy naszych serc.

Po adoracji odby³a siê mod-
litwa wstawiennicza kap³anów
z na³o¿eniem r¹k o nowe wylanie
Ducha Œwiêtego na ka¿dego z nas.
Zwieñczeniem czuwania by³a Eu-
charystia, celebrowana przez o. An-
drzeja i o. Grzegorza – franciszka-
nina, który przyjecha³ z Hondu-
rasu do Przemyœla, aby pos³ugi-
waæ na dworcu PKP jako wolon-
tariusz. Po mszy œw. wszyscy zo-
stali zaproszeni na gor¹c¹ herbatê
i wspólny posi³ek, podczas któ-
rego poznaliœmy uczestników czu-
wania spoza wspólnoty, a nawet
spoza Przemyœla. Poznaliœmy te¿
osobê, która by³a na czuwaniu z cie-
kawoœci po raz pierwszy, a któr¹
odkry³ Duch Œwiêty dziêki darowi
proroctwa i zaprosi³ do naszej wspól-
noty. Dziêkujemy ci Duchu Œwiêty
za tê osobê. Ufamy, ¿e nape³ni³eœ
j¹ i nas ,,¿yciem w obfitoœci”.

   Janina Orzechowska KREM
   fot. KREM

CZUWANIE WSPÓLNOTY KREM-U
W WIGILIÊ ZIELONYCH ŒWI¥T

czerwca 2022 r. wspólnota KREM-u animowa³a modlitewne
czuwanie, które rozpoczê³o siê w koœciele Karmelitów Bo-

sych o godz. 20, a zakoñczy³o Eucharysti¹ o godz. 23. Po mszy
œw. mia³a miejsce wspólna agapa w Sali Rycerskiej.
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Zróbcie Mu miejsce / Pan idzie z Nieba, / Pod przymiotami
ukryty Chleba / Zagrody nasze widzieæ przychodzi/ I jak siê
jego dzieciom powodzi.

pieœni¹ na ustach, w niezwyk³ej jednoœci, wspólno-
cie, radoœci, Parafianie, Przyjaciele i Sympatycy Koœcio³a
Karmelitów Bosych w Przemyœlu w³¹czali siê do staran-
nie zaprogramowanej Procesji BO¯EGO CIA£A.
Radoœæ by³a tym g³êbsza, bo od 2 lat, tego rodzaju ob-
rzêdy religijne zosta³y zatrzymane w powodu pandemii
Covid-19. Smutne to by³o, bo równie¿ Œwiêto Najœwiêt-
szego Cia³a i Krwi Chrystusa – jedno z najwiêkszych
katolickich œwi¹t w Kalendarzu Liturgicznym.

SK¥D TAKA TRADYCJA?
W Polsce pocz¹tek tradycji obchodzenia Œwiêta

Bo¿ego Cia³a siêga XIII w., od 1320 r. Wprowadzi³ to
Œwiêto Biskup Nankier na Synodzie Krakowskim
(Diecezja krakowska). W 1420 r. czyli w XIV w. Bo¿e
Cia³o zosta³o uznane przez Synod gnieŸnieñski we
wszystkich Diecezjach. G³ówny cel to wynagradzanie
Sercu Jezusowemu za grzechy ludzkoœci, niedowiar-
stwo, bluŸnierstwa, postêpowanie wbrew przykaza-
niom Bo¿ym, Sakramentom Œwiêtym i innym.

Œwiêto Bo¿ego Cia³a przypada w 60 dni po Wielkiej
Nocy, zawsze w czwartek. Obchodzimy je uczestnicz¹c
w Oktawie Bo¿ego Cia³a przez 8 dni.

DLACZEGO W CZWARTEK?
To nie jest przypadek, poniewa¿ w Wielki Czwartek

odby³a siê Ostatnia Wieczerza, któr¹ Jezus sprawowa³
ze swoimi uczniami. By³o to przemienienie Chleba i Wi-
na w Cia³o i Krew Chrystusa. Wtedy te¿ zosta³ usta-
nowiony Sakrament Eucharystii.

Wielki Czwartek jest dniem g³êbokiego prze¿ywania
zbli¿aj¹cej siê Mêki i Œmierci Pana Jezusa, to dzieñ zadu-
my i nadzwyczajnego dziêkczynienia Jezusowi za
bolesne 15 tortur, 15 ukrytych M¹k, jakie wycierpia³
w Ciemnicy.

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano pana
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, Aposto³owie przestraszyli
siê i pouciekali. Ÿród³a oficjalne, takie jak Ewangelie,
nie wspominaj¹ nic o torturach Pana Jezusa, wycier-
pianych tej nocy. Pacho³ki (s³u¿alcy Arcykap³anów)
znaj¹c nienawiœæ tych kap³anów i faryzeuszów do
Jezusa, przeœcigali siê w torturowaniu. Jezus by³ zdany
na ³askê i nie³askê s³ugusów.

R¹bek tej tajemnicy Pan Jezus uchyli³ s³u¿ebnicy
Najœwiêtszej Marii Panny siostrze Nastalowej. Oto m.in.
Ile wycierpia³em w Ciemnicy jest tajemnic¹, bo tam nie by³o
œwiadków. Siepacze wœród ciemnoœci rozpoczêli straszn¹
igraszkê i rzucali Mn¹ z ca³ej si³y, ci¹gnêli za rêce w przeciwne
strony, wbijali w cia³o Moje ostre ig³y i szyd³a, œciskali sznu-
rami, a¿ do braku oddechu. Wy³amywali Mi palce z r¹k
i straszliwie, bolesne zadawali Mi rany. Szatañska wœciek³oœæ
popycha³a ich do coraz nowszych okrucieñstw. A w Moim
Sercu panowa³a dobroæ i litoœæ.

W XVII w. Pan Jezus objawi³ siê mistyczce Zakon-
nicy Magdalenie Alacoque (W³ochy). Jej to Pan Jezus
dok³adnie 12.09.1938 r. powiedzia³ o Piêtnastu ukrytych
Mêkach. Pragnieniem Jezusa by³o, aby tych 15 Tortur

da³a poznaæ innym, aby ka¿d¹ z nich czczono. Panie
Jezu pragniemy stale czciæ Twoje Piêtnaœcie niezna-
nych Tortur, Twoje Serce Przenajœwiêtsze, Twoj¹
Krew przelan¹ i Ofiarê za ludzkoœæ i Twój Przenaj-
œwiêtszy Sakrament. Nie tylko w Wielki Czwartek, nie
tylko w Oktawie Bo¿ego Cia³a, ale codziennie, gorliwie
i z mi³oœci¹*.

Jak ju¿ wspomnia³am na wstêpie, na ulice naszej
Parafii, z wielk¹ radoœci¹, niezwykle uroczyœcie wyszliœ-
my, aby daæ œwiadectwo naszej wiary w Boga ̄ ywego,
przyznaæ siê publicznie, ¿e jesteœmy poœwiêceni
Najœwiêtszemu Sercu Jezusa. Chcemy czciæ œwiêto
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa.

Tradycyjnie przygotowano w tym celu celebracjê
zakoñczenia Oktawy Bo¿ego Cia³a, do Czterech
O³tarzy. Przygotowuj¹ j¹ mieszkañcy oddalonych od
siebie ulic naszej Parafii.

O³tarz Pierwszy – tradycyjnie, pracowicie
przygotowa³y Siostry S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Marii

B O ¯ E  C I A £ O  –
– ŒWIÊTO NAJŒWIÊTSZEGO

CIA£A I KRWI CHRYSTUSA

* W/w teksty i wszystkie tortury mo¿na znaleŸæ w pismach:
Elizy Cejzik, Œwiêtej Gertrudy, B³ogos³awionej Marii Magdaleny,
Œwiêtej Teresy od Dzieci¹tka Jezus.

MIECZYS£AWA GOŒKO
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Panny Niepokalanie Poczêtej, przy ul. Kapitulnej.
Upiêkszy³y kwiatami i zieleni¹, starannie dopasowuj¹c
plakaty.

O³tarz drugi – dedykowa³y Najœwiêtszemu Sercu
Pana Jezusa Siostry ze Zgromadzenia Zakonnego
S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca Jezusowego (Sercanki)
przy ulicy Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara misternie
upiêkszaj¹c barwnymi bukietami kwiatów i zió³.

O³tarz trzeci – nale¿a³ do sióstr Zgromadzenia
Zakonnego Œw. Micha³a Archanio³a (Michalitki).
Siostry wystroi³y go piêknymi kwiatami i serwetami.
Znajdowa³ siê przy ul. Basztowej.

O³tarz czwarty – w zieleni drzewek ustawili go
Ojcowie naszego Koœcio³a, pod wnikliwym okiem
Przeora – Ojca Krzysztofa.

Wracaj¹c do przebiegu Procesji, po wieczornej Eucha-
rystii, wed³ug ustalonego porz¹dku rozpoczêliœmy
modlitewn¹ uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a do czterech O³-
tarzy. Procesjê prowadzi³, nios¹c Krzy¿ OCD, cz³onek
Bractwa Œw. Józefa.

Nastêpnie z modlitw¹ i œpiewem, od Litanii do NSPJ
pocz¹wszy, swoj¹ obecnoœæ zaœwiadczy³y Siostry ze
Zgromadzeñ Zakonnych.

„Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty, Pan Bóg Zastêpów” g³oœno
wypowiada³y dzieci sypi¹ce kwiatki pod stopy Panu
Jezusowi. Uœmiechniête, radosne, bo to dla nich wiel-
kie wyró¿nienie. Dzieciom odwagi dodawa³y ich
mamusie i babcie, z satysfakcj¹ patrz¹c na swoje pocie-
chy. Przy nich dumnie szli mali ministranci. Najisto-
tniejszy w Procesji, dla nas wiernych by³ Przenaj-
œwiêtszy Sakrament niesiony na zmianê przez Kap³a-
nów naszej Parafii. Oczywiœcie z godnoœci¹ i pietyzmem
wielkim, pod baldachimem, którym opiekowali siê
cz³onkowie Bractwa Œwiêtego Józefa. Szpaler, wype³-
nia³y po obu stronach Najœwiêtszego Sakramentu,
Panie ze œwiecami, nale¿¹ce do Ró¿ ̄ ywego Ró¿añca.
Obok i za Najœwiêtszym Sakramentem, z dziêkczy-
nieniem Panu Jezusowi za dar Procesji w naszej Parafii
kroczy³a znaczna rzesza wiernych. W skupieniu, rozmo-
dleniu oraz z g³oœnym œpiewem pieœni ku czci Najœwiê-
tszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem
Organisty Pana Szymona. Ca³oœci¹ nag³oœnienia
zajmowa³ siê Pan Grzegorz cz³onek Wspólnoty
Parafialnej KREM.

Z wielkim prze¿yciem, id¹c do czterech O³tarzy
dziêkowaliœmy Panu Jezusowi, ¿e by³ z nami tak blisko,

w pobli¿u naszych mieszkañ i domostw. Dziêkowa-
liœmy, ¿e b³ogos³awi³ nam wszystkim, ¿e spokojnie
i bezpiecznie odby³o siê zakoñczenie uroczystoœci
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa, przy naszej

karmelitañskiej œwi¹tyni. Pragnêliœmy ju¿ od dawna
okazaæ Panu Bogu Najwy¿szemu swoj¹ wdziêcznoœæ,
czeœæ, mi³oœæ w procesji na zewn¹trz naszego Koœcio³a,
a nie tylko w zaciszu domowego ogniska. To nasze
szczere pragnienie Pan Jezus zatwierdzi³ w Niebie
i nie pozwoli³, aby nic, ani nikt nam w tym nie prze-
szkodzi³. Chwa³a Panu! Zróbmy wszystko, co w naszej
mocy, aby jak najwiêcej ludzi oddawa³o chwa³ê i czeœæ
i dziêkczynienie NSPJ.

Zachêcajmy innych, a szczególnie dzieci i m³odzie¿
do odprawiania Wynagradzaj¹cego Nabo¿eñstwa
Dziewiêciu Pierwszych Pi¹tków Miesi¹ca ku Jezusa
czci. Przez nasze œwiadectwo wiary zapracujemy na
swoje i bliskich zbawienie.

Przybli¿a³y siê godziny i minuty naszej wspólnie
przebytej Procesji Bo¿ego Cia³a.

Po jej zakoñczeniu Ojciec Przeor przy O³tarzu obok
Furty Klasztornej udzieli³ B³ogos³awieñstwa wszystkim
uczestnikom uroczystoœci Przenajœwiêtszym Sakra-
mentem. Podziêkowa³ wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili siê do uœwietnienia Procesji
Bo¿ego Cia³a. Dla „maluchów” sypiacych kwiatki i mi-
nistrantów z dzwonkami g³oœno dzwoni¹cymi, oj-
cowie przygotowali po „garœci” s³odyczy.

Ojciec Przeor serdecznie zaprosi³ obecnych na
odpust z racji œwiêta NSPJ na nastêpny dzieñ (pi¹tek
25.06.2022 r.). Amen

fot. s. Monika (Michalitka)
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FORMACJA W DRODZE

Ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia to
umacnianie wiary i poznawa-

nie Boga. Czytaj¹c pierwsze stro-
ny Katechizmu, natrafiamy na py-
tanie „Po co ¿yjemy na ziemi?”
– odwieczne pytanie cz³owieka
o cel, sens i o wartoœæ naszego ¿ycia.
Ziemia zosta³a nam dana, ale sens,
cel, kierunek i wartoœæ nie s¹ nam
dane. To wszystko trzeba dopiero
zdobyæ w trudzie i niepokoju. Drogi
naszego ¿ycia, którymi nas Bóg
prowadzi do Swego poznania s¹
ró¿ne.

W dniu 11.06.2022 r. w ramach
comiesiêcznej formacji, Wspólnota
Œwieckiego Zakonu Karmelitów
Bosych w Przemyœlu wraz z asy-
stentem o. Krzysztofem Górskim
odwiedzi³a ruiny klasztoru Kar-
melitów Bosych w Zagórzu oraz
Sanktuarium œw. Andrzeja Boboli
w Strachocinie. Wyjazd poprze-
dzi³a Msza Œwiêta odprawiona
przez naszego asystenta.

Zwiedzaj¹c ruiny klasztoru w Za-
górzu i poznaj¹c jego historiê, prze-
szliœmy historyczn¹ drogê od jego
budowy w 1700 roku, poprzez
rozkwit do upadku zwi¹zanego
z pierwszym rozbiorem Polski,
przez dwa po¿ary, a¿ do ostatecz-
nej likwidacji klasztoru.

W 2021 r. zosta³o oficjalnie od-
dane nowoczesne Centrum Kul-
tury Foresterium w Zagórzu, które
mieœci siê w dawnym foresterium
(miejscu przyjmowania goœci) na
terenie by³ego zespo³u klasztorno-
zakonnego Karmelitów Bosych. 
W tym w³aœnie miejscu dowiedzie-

liœmy siê o trwaj¹cych od 2000 ro-
ku etapach zabezpieczenia mu-
rów i odbudowy klasztoru. Wiel-
kie wra¿enie wywar³y na nas dwie
figury œw. Teresy i œw. Jana od
Krzy¿a naturalnych rozmiarów, wy-
konane z drzewa lipowego,  które
pomimo dwóch po¿arów nie ule-

g³y zniszczeniu i mo¿emy je po-
dziwiaæ do dnia dzisiejszego. Ob-
razy z klasztoru Karmelitów bo-
sych podziwialiœmy w koœciele pw.
Matki Bo¿ej Nowego ¯ycia. Na pob-

liskim cmentarzu pomodliliœmy siê
przy grobie karmelitów bosych,
którzy pos³ugiwali w Zagórzu.

Z Zagórza pojechaliœmy do San-
ktuarium œw. Andrzeja Boboli w Stra-
chocinie, gdzie poznaliœmy histo-
riê kultu Œwiêtego w jego rodzin-
nej miejscowoœci. Siostra zakonna
ze zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Rycerstwa Niepokalanej
w Strachocinie przedstawi³a nam

zadziwiaj¹ce wydarzenia, zjawiska
i cudowne interwencje wielkiego
Patrona Polski, po których to wy-
darzeniach w 1988 r. sprowadzono
z Warszawy od jezuitów relikwie
i zgodnie z ¿yczeniem Œwiêtego
zaczêto w Strachocinie czciæ œwiê-
tego Andrzeja Bobolê.

Przed powrotem do domu zatrzy-
maliœmy siê jeszcze u sióstr na
krótki odpoczynek i wspólny po-
si³ek, a póŸniej pomodliliœmy siê
w kaplicy na wzgórzu „Bobo-
lówka” – miejscu narodzin œw. An-
drzeja Boboli.

Wspólny wyjazd sprzyja³ budo-
waniu wspólnoty, odnajdywaniu
Boga we wszystkim (œw. Ignacy
Loyola) oraz poznawaniu piêk-
nych, malowniczych zak¹tków
naszego regionu.

Bogus³awa Kruk OCDS
fot. arch. OCDS

Œw. Teresa od Jezusa i œw. Jan od Krzy¿a

O. Krzysztof w ciekawie odtworzonej celi
karmelity bosego
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ierwsz¹ kwesti¹ jest CEL TEGO NABO-
¯EÑSTWA. Wiem, ¿e w wirze rutyny i przy-

zwyczajeñ mo¿na zapomnieæ po co w³aœciwie przy-
chodzimy do koœcio³a w pierwsze pi¹tki miesi¹ca
i przyjmujemy komuniê œwiêt¹. I wcale nie po to,
aby otrzymaæ wielkie ³aski jakie Pan Jezus obieca³
daæ czcicielom Jego Najœwiêtszego Serca. Owszem
te ³aski On daje. Jednak¿e wa¿na jest tutaj nasza po-
stawa. My nie powinniœmy w pierwszym rzêdzie
chcieæ otrzymaæ coœ od Niego, ale w³aœnie daæ!
Daæ Mu swoj¹ mi³oœæ jako wynagrodzenie za brak
mi³oœci tak wielu ludzi. My chcemy wynagrodziæ
Jemu za gorzk¹ niewdziêcznoœæ, wzgardê, nieu-
szanowanie, lekcewa¿enie, oziêb³oœæ i œwiêtokra-
dztwa, jakie doznaje On w Sakramencie Mi³oœci –
– w Eucharystii. Pan Jezus chcia³, aby te zniewagi
wynagradzali mu Ci, którzy s¹ blisko Niego. Tak
jak przyjaciel potrafi pocieszyæ przyjaciela
i wynagrodziæ mu wszelkie przykroœci sam¹
swoj¹ mi³oœci¹ wyra¿aj¹c¹ siê choæby przez
czu³¹ obecnoœæ.

To prawda jakaœ interesownoœæ z naszej strony
jest i ciê¿ko bêdzie j¹ usun¹æ. Jednak pamiêtajmy,
¿e prawdziwa mi³oœæ jest bezinteresowna. Matka

nie kocha swego dziecka dlatego, ¿e coœ mo¿e od
niego otrzymaæ. Tak i my starajmy siê kochaæ Jezusa
nie dlatego, ¿e mo¿e On nam wiele daæ, ale po
prostu ze wzglêdu na Niego samego. I w³aœnie
dlatego przyjmujemy Komuniê œwiêt¹ – aby okazaæ
mu swoj¹ mi³oœæ. Obok tego, aby móc przyj¹æ
komuniê idziemy do spowiedzi, aby mieæ serce
czyste na jego przyjœcie i to te¿ jest wyraz naszej
mi³oœci do Jezusa.

Drug¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest NASZA OSOBISTA
POSTAWA Z JAK¥ PRZYJMUJEMY KOMUNIÊ
ŒWIÊT¥ WYNAGRADZAJ¥C¥. Zadajmy sobie
pytanie: co robimy po jej przyjêciu? Co mó-
wimy Jezusowi? Albo czy w ogóle zwracamy
na Niego uwagê? Na Niego, który chocia¿ pod
os³on¹ chleba – przecie¿ przychodzi. Jestem
przekonany, ¿e nikt z nas jak tu jesteœmy nie chce
byæ ignorowany, pomijany, niezauwa¿any, uwaga

u¿yjê tu mocnego s³owa – lekcewa¿ony, a za-
uwa¿my, ¿e w³aœnie my tak czêsto postêpujemy
z Jezusem. Przyjmuj¹c komuniê œwiêt¹ i zaraz
myœl¹c o czymœ innym. Ani s³owa: Jezu kocham Ciê.
Dziêkujê Ci, ¿e przyszed³eœ do mnie. Tak bardzo Ciê
potrzebujê. Ani jednej myœli o Jego mi³oœci. Widzi-
cie chcemy wynagrodziæ Jego sercu, a mo¿e siê tak
zdarzyæ, ¿e Je ranimy.

Niech s³owa samego Jezusa, który ¿ali³ siê œw.
Faustynie Kowalskiej na oziêb³oœæ dusz przyj-
muj¹cych komuniê œwiêt¹ – bêd¹ tego najlep-
szym obrazem, który ufam pomo¿e nam ju¿ dziœ le-
piej przyj¹æ komuniê œwiêt¹ i tym samym, w spo-
sób doskonalszy wynagrodziæ Jego Najœwiêtszemu
Sercu. Œw. Faustyna zapisa³a w Dzienniczku: „Dziœ
po Komunii œw. powiedzia³ mi Jezus, jak bardzo
pragnie przychodziæ do serc ludzkich. – Pragnê jedno-
czyæ siê z duszami ludzkimi; rozkosz¹ Moj¹ jest ³¹czyæ
siê z duszami. Wiedz o tym, córko Moja, kiedy przychodzê
w Komunii œw. do serca ludzkiego, mam rêce pe³ne ³ask
wszelkich i pragnê je oddaæ duszy, ale dusze nawet nie
zwracaj¹ uwagi na Mnie, pozostawiaj¹ Mnie Samego,
a zajmuj¹ siê czym innym. O jak Mi smutno, ¿e dusze
nie pozna³y Mi³oœci. Obchodz¹ siê ze Mn¹, jak z czymœ
martwym.

o. Miros³aw Gromadzki OCD
Homilia o. Miros³awa wyg³oszona w naszej œwi¹tyni 3 czer-

wca, w czasie Mszy prymicyjnej.
Redakcja

fot. arch. red.

Czcz¹c Najœwiêtsze Serce Jezusa
warto pamiêtaæ o dwóch sprawach.

NABO¯EÑSTWO ROZGRZEWAJ¥CE DUSZÊ

P
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DODATEK DLA DZIECI

sobotê 25 czerwca 2022 r. w ogrodzie
naszego klasztoru odby³ siê piknik rodzin-

ny. Wspólna zabawa i grill na zakoñczenie roku
szkolnego rozpoczê³y siê o godz. 10.00. Licznie
zgromadzone dzieci mia³y do dyspozycji dmu-
chañce: zje¿d¿alnie, tor przeszkód i basen z pó-

Ogrody Karmelu pe³ne dzieci i rodzin
³eczkami. W innej czêœci ogrodu mo¿na by³o
pokopaæ w pi³kê. Nie brakowa³o kie³basek i kar-
kówki z grilla. Najwiêksze wziêcie jednak mia³a
wata cukrowa i popcorn.

Dziêkujemy serdecznie rodzicom zaanga¿owa-
nym w pomoc w przygotowanie pikniku!

w
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Z dziejów Karmelu przemyskiego (XXXIX-XL)

ALICJA KALINOWSKA

OCDS

P

W S£U¯BIE KRÓLOWEJ KARMELU.
HISTORIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO

NA KARMELU PRZEMYSKIM (1)

odczas Wielkiej Nowenny Szka-
plerznej i z okazji ró¿nych uro-

czystoœci widzimy w naszym koœ-
ciele Panie w bia³ych p³aszczach.
W czasie miejskich i parafialnych
procesji Bo¿ego Cia³a jeszcze do
niedawna nios³y figurkê Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. To Panie z Bractwa
Szkaplerznego erygowanego przy
naszym klasztorze w roku 2000.
Ostatnie dwadzieœcia lat stanowi

najbardziej udokumentowany (rów-
nie¿ fotograficznie) okres.

Wiadomo jednak bowiem, ¿e zgod-
nie z decyzj¹ papie¿a Klemensa VIII
wyra¿on¹ w dniu 7.XII.1604 r. w kon-
stytucji Quaecumque przy klasztorach
karmelitañskich mo¿na by³o zak³adaæ
Bractwa Szkaplerzne. Jeœli chodzi o
najwczeœniejsze dzieje naszego kla-

sztoru (1620–1784) w swojej pra-
cy doktorskiej Dorota Zieliñska*

podaje, ¿e nie zachowa³y siê do naszych
czasów dokumenty relacjonuj¹ce dzia-
³alnoœæ i liczebnoœæ bractwa Matki Bo¿ej
Szkaplerznej przy przemyskim koœciele
œw. Teresy, natomiast bezspornym pozostaje
sam fakt jego istnienia.  W tym czasie
cz³onkowie bractw szkaplerznych zo-
bowi¹zywali siê zachowywaæ post
w œrody, co mo¿na zamieniæ na od-

mówienie Wierzê w Boga i siedmio-
krotne recytowanie Ojcze nasz i Zdro-
waœ Maryjo, a szkaplerz: mê¿czyŸni,
a zw³aszcza ch³opi zak³adali wtedy z ra-
mienia pod lew¹ pachê prze³o¿ony, aby po
kobiecemu noszony z ramienia nie zmyka³
i w robocie im nie przeszkadza³; to jest no-
sili go tak, jak nosz¹ ¿o³nierze ³adownice.

O okresie po odzyskaniu klasz-
toru w 1946 r. ta sama autorka na pod-
stawie materia³ów Ÿród³owych stwier-
dza: Najliczniejszym stowarzyszeniem,
maj¹cym star¹ i bogat¹ tradycjê, którym
opiekowali siê karmelici bosi by³o bractwo
szkaplerzne. Przystêpuj¹cy do niego  otrzy-
mywali z r¹k kap³ana szkaplerz na znak
przynale¿noœci do konfraterni i znak zo-

bowi¹zania do naœladowania w swoim
¿yciu cnót Matki Bo¿ej. Brali oni udzia³
w nabo¿eñstwach maryjnych i s³uchali
skierowanych do nich nauk, g³oszonych
przez ojców. Jednak jedynie niewielka
czêœæ z nich przychodzi³a na spotkania, dla
odbywania których od wrzeœnia 1948 r.
zosta³a przeznaczona sala w klasztorze
poza klauzur¹. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e
choæ w latach 1946–1951 do ksiêgi bra-
ckiej wpisano a¿ 2002 nazwiska, to wiele
z tych osób zosta³o przyjêtych przez
zakonników podczas g³oszonych przez
nich rekolekcji w parafiach, czêsto doœæ
odleg³ych […]. Starsze osoby wspo-
minaj¹ z dzieciñstwa czêste – nie
tylko podczas Nowenny szkaplerz-
nej – procesje z figurk¹ Matki Bo¿ej.
Z lat dziewiêædziesi¹tych pamiêta-
my tylko coroczn¹ Wielk¹ Nowennê
Szkaplerzn¹ z tradycyjn¹ procesj¹
chocia¿ wci¹¿ wiele osób przyjmo-
wa³o szkaplerz karmelitañski.

Historiê odnowionego przy Kar-
melu Bractwa Szkaplerznego opo-
wiedzia³a jego wieloletnia anima-
torka Urszula Bosacka: W 1999 r.,
zawi¹za³a siê Grupa Szkaplerzna,
jeszcze nieformalnie, podczas III wielkich
Adwentowych Rekolekcji, które prowadzi³
o. Jan Krawczyk. Pierwsi cz³onkowie
zostali uroczyœcie przyjêci 18 grudnia
1999 r.  Prawnie Bractwo Szkaplerzne
zosta³o erygowane w Roku Jubileuszo-
wym – 8 grudnia 2000 r.

Powstanie Bractwa zaowocowa³o dzie-
³ami podejmowanymi na terenie parafii.
By³y to rekolekcje, dni skupienia, czuwa-
nia, pielgrzymki, m.in. do Aylesford
w 2001 i Medjugorie (2001).W celu po-
pularyzacji Szkaplerza œw. wœród dzieci
i m³odzie¿y nasze Bractwo podjê³o siê
zorganizowania ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego „Szkaplerz œw. – dar
naszej Matki”. Wp³ynê³o du¿o prac. Wiele
zosta³o nagrodzonych. Uczestnicy przy-
byli z ró¿nych miejsc z ca³ej Polski. Zostali
te¿ przyjêci do Szkaplerza.

Cz³onkowie Bractwa – wspólnie
z KREM-em – udzielali siê charytatyw-
nie przez organizowanie spotkañ Mi-
ko³ajowych dla dzieci z rodzin pato-
logicznych. Robili paczki dla osób star-

* Dorota Zieliñska, Dzieje karmelitów bosych
w Przemyœlu w latach 1620 – 1989. Praca dok-
torska napisana na seminarium historii Koœ-
cio³a w czasach nowo¿ytnych pod kierunkiem
ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka, Uniwer-
sytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, War-
szawa 2007.

Z figurk¹ Matki Bo¿ej na procesji parafialnej
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szych, samotnych oraz udzielali pomocy
tym osobom w sprawach, które im spra-
wia³y trudnoœci. Udzielali siê te¿ w Za-

Bractwo z pierwszym moderatorem, o. Andrzejem Gutem. Pocz¹tkowo – jak widaæ na zdjê-
ciach – do Bractwa nale¿eli tak¿e mê¿czyŸni i dzieci

k³adzie Karnym przez szycie szkaplerzy
i przygotowanie wiêŸniów do przyjêcia
Szkaplerza œw.

Od 2008 r. odbywaj¹ siê Regionalne
Spotkania Bractw i Rodziny Szkaplerz-
nej w archidiecezji przemyskiej rozsze-
rzaj¹c kult Szkaplerza w naszym re-
gionie, tj. na Podkarpaciu. Pobo¿noœæ
maryjn¹ i duchowoœæ karmelitañsk¹ na-
sze Bractwo zg³êbia poprzez pielgrzymki
do Sanktuariów Maryjnych, udzia³
w rekolekcjach, dniach skupienia  i corocz-
nym Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny
Szkaplerznej w Czernej. Cz³onkowie
Bractwa dziel¹ siê z otoczeniem pobo¿-
noœci¹ Maryjn¹ i zapraszaj¹ innych do
przyjêcia wielkiego daru – Szkaplerza
karmelitañskiego i zostania cz³onkiem
Bractwa Szkaplerznego.

Pierwszym Moderatorem Bra-
ctwa zosta³ Przeor – o. Andrzej Gut
OCD, a w dalszych latach opieku-
nami wspólnoty byli wyznaczani
przez Przeora Ojcowie. Grupa na
pocz¹tku liczy³a 19 osób, teraz jest
ok. 15–17 cz³onków – a opiekê
sprawuje o. Andrzej Cekiera OCD.

Cdn
fot. arch. Bractwa Szaplerznego

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

Ró¿añca, SIERPIEÑ 2022:

Za ma³ych i œrednich przedsiêbiorców:
Módlmy siê, aby mali i œredni przedsiêbiorcy, po-

wa¿nie dotkniêci kryzysem gospodarczym i spo³ecznym,
znaleŸli œrodki niezbêdne do kontynuowania swojej
dzia³alnoœci w s³u¿bie spo³ecznoœci, w których ¿yj¹.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
O trzeŸwoœæ w naszym narodzie.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
O trwa³e, œwiête ma³¿eñstwa, aby by³y ostoj¹ wiary,

nadziei, mi³oœci i wartoœci chrzeœcijañskich
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego:
Za chorych i cierpi¹cych – o ³askê zdrowia, wytrwa-

³oœci i zaufania, a dla lekarzy o dar m¹droœci w roz-
poznawaniu i leczeniu chorób

O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

Ró¿a Misyjna – pw. œw. Rafa³a Kalinow-
skiego:

O pokój na œwiecie, szczególnie na Ukrainie.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

Dzieci z ca³ej Polski – uczestnicy konkursu „Szkaplerz œw. – dar naszej Matki”– z Pro-
wincja³em o. Szczepanem Praœkiewiczem

Z figurk¹ Matki Bo¿ej na procesji miej-
skiej
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MIÊDZY WULKANAMI

A TANGANIK¥ (XVI/XVII)

Misyjne wspomnienia

o. Sylwestra Potocznego OCD

Wpoprzednim odcinku przed-
stawi³em tragiczne wydarze-

nia, które mia³y miejsce bezpo-
œrednio po zestrzeleniu samolotu
prezydenta Rwandy 6.04.1994 r.
Teraz opowiem co dzia³o siê w na-
szej parafii Gahunga „pod wulka-
nami” przez kilka nastêpnych lat.

W miarê up³ywu czasu sytuacja
w kraju siê ustabilizowa³a. To nie
znaczy, ¿e wszystko siê uspokoi³o.
Przez dzieñ widoczne by³y wojska
rz¹dowe, a wieczorami przechodzili
partyzanci (Abacengezi). Przecho-
dzili, atakowali ma³e grupy wojska,
a na dzieñ wracali do swoich kry-
jówek. Najczêœciej wracali na wul-
kany. Inne miejsce ich kryjówek,
to stare kopalnie w parafii Mwan-
ge. Jeszcze wtedy ta parafia by³a
obs³ugiwana przez polskich misjo-
narzy – ksiê¿y Marianów. Ze wzglê-
du na ci¹g³e potyczki na tym tere-
nie ostatecznie Marianie opuœcili tê
parafiê przenosz¹c siê do Nyakina-
ma. Od tego czasu do Mwange
doje¿d¿ali ksiê¿a Pallotyni z Ki-
noni. Pomagaliœmy im, zw³aszcza
w spowiadaniu tamtejszych chrze-
œcijan.

Tereny wulkanów by³y dotych-
czas wolne od zamieszek wojen-
nych. Wielu dawnych ¿o³nierzy
pochodzi³o z tych regionów. Dla-
tego nie mo¿e dziwiæ ¿yczliwoœæ
naszych mieszkañców dla nich.
Jedna czêœæ naszej parafii – Gasiza

– by³a szczególnie nawiedzana przez
partyzantów. Mieli tu swoje ro-
dziny. I tak da³o to okazjê wojsku
do czêstego nawiedzania tych te-
renów.  Po roku, o tej czêœci para-
fii mogliœmy powiedzieæ, ¿e zosta³a
bardzo zmasakrowana przez woj-
sko. Wojsko przychodzi³o, aby na

obowi¹zkowych zebraniach uczyæ
ludzi swoich zasad. Najczêœciej na
tych spotkaniach bili mê¿czyzn i prze-
trzymywali ich a¿ do nocy. Je¿eli
ktoœ nie stawi³ siê na takie zebra-
nie (by³ to ich bierny opór wobec

brutalnoœci wojska), a znaleŸli go
w domu, wtedy zamykali go w do-
mu i podpalali. Tak zginê³o wielu
z naszych parafian. W koñcu ka¿-
da akcja partyzantów odbija³a siê
odwetem na ludnoœci cywilnej.
Byli te¿ i tacy, którzy wspó³pra-
cowali z wojskiem i wydawali swo-
ich s¹siadów, ¿e w nocy przyjmuj¹
i ¿ywi¹ rebeliantów. Niestety tak¹
niechlubn¹ rolê podj¹³ równie¿
nasz katechista Klaudiusz Shyiram-
bere. Wojsko poszukiwa³o szefa
partyzantów, który im sprawia³
wiele problemów. Wyznaczyli wy-
sok¹ nagrodê, dla tego kto im po-
mo¿e go znaleŸæ. Klaudiusz za
bardzo siê tym zainteresowa³.
Pewnego dnia znaleziono jego cia-
³o bez g³owy.

Nasz katechista Felicjani Muny-
arubanza doniós³ na swojego brata,
¿e przenocowa³ partyzantów. Brata
uwiêziono, a kilka dni póŸniej na
zebraniu przed naszym koœcio³em,
zastrzelono, aby pokazaæ ludziom,
jak nie powinni postêpowaæ. Wte-
dy ojciec tego katechisty ze ³zami
w oczach prosi³ nas, abyœmy mu nie
pozwalali na czynnoœci katechisty

i usunêli go z ich grona. Oczywiœ-
cie, tak zrobiliœmy. W kronice za-
pisaliœmy: „10.01.1998 – sobota – Po-
nownie wojsko zebra³o ludzi przed
naszym koœcio³em. Mówili o bezpie-

Zdjêcie zrobione z Remera Ruhondo, gdzie ¿y³a wspólnota Foyez de Charité – Ognisko
Mi³oœci. Miêdzy bananami próbowano uchwyciæ wulkan Karisimbi i Nyiragongo
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czeñstwie gro¿¹c wszystkim nie tylko
s³owami, gdy¿ przywieŸli 3 mê¿czyzn
z aresztu gminnego i na oczach wszy-
stkich ich zastrzelili. Twierdzili, ¿e byli
to tutejsi „zbóje”. Wœród nich by³ brat
naszego katechisty Felicjana Munya-
rubanza z Kabindi. On sam oskar¿y³
go przed wojskiem, ¿e pomaga party-
zantom. Nie znamy prawdy, ale jego
ojciec twierdzi, ¿e zrobi³ to z chciwoœci,
aby zagarn¹æ pola swego brata. W ten
sposób wojsko pokaza³o wszystkim co
im grozi, jeœli nie bêd¹ pos³uszni obe-
cnej w³adzy. Po po³udniu na terenie
naszej parafii w Gitinda wojsko zwo-
³a³o zebranie dotycz¹ce bezpieczeñstwa.
W czasie tego zebrania wojsko przy-
prowadzi³o 7 mê¿czyzn, którzy ponoæ
przechowywali w nocy partyzantów.
Na rozkaz wojska zabito ich w spo-
sób perfidny i bardzo okrutny. Kazali
ludziom zat³uc ich kijami, a potem
rozbiæ ich g³owy du¿ymi kamieniami.
Dla wojska nie ma znaczenia, czy ci
ludzie byli winni, czy nie. Licz¹ siê
zabici i ponowne zastraszenie popu-
lacji. W tym samym dniu prezydent
USA Clinton przyby³ do Kigali na
kilka godzin wyra¿aj¹c swoje poparcie
dla tutejszego re¿imu.

Na naszej centrali Gasiza woj-
sko przeprowadzi³o akcjê. Wczeœ-
nie rano s³yszeliœmy strzelaninê.
Wojsko z ró¿nych pozycji spycha³o
ludzi do Gasiza. Zabijano tych, któ-

rzy wybierali inny kierunek. ¯o³-
nierze spalili kilkadziesi¹t domów,
zabili du¿o ludzi, a niektórych spa-
lili ¿ywcem, razem z ich dzieæmi.
Wiêkszoœæ mieszkañców nocowa³a
w buszu lub w bananach, gdy¿ ba-
li siê patroluj¹cych ¿o³nierzy. Nasz
katechista Kariop uciek³ dziêki
kilku partyzantom…

Jego tata – Gabriel, który by³ se-
kretarzem naszej parafii, zosta³ wte-
dy zabrany przez wojsko. Po kilku
tygodniach powróci³. Przez ten czas
by³ przetrzymywany na placówce
wojskowej. Powodem by³o to, i¿
jego drugi syn – Emmanuel by³
w dawnym wojsku. Podobnie jak
wszyscy, Gabriel by³ regularnie
bity. Wypuœcili go po naszej inter-
wencji u wójta gminy.

Nie mogê te¿ nie wspomnieæ
o animatorze katechistów Damia-
nie, który rano id¹c na Mszê œw.
zosta³ zatrzymany przez wojsko
i zastrzelony. Z kroniki: 2.07.1997
– œroda – Tego ranka zosta³ zabity
animator naszej parafii, a zarazem
katechista – Damian. Zabity przez
tutejszych ¿o³nierzy, gdy szed³ do
koœcio³a na Mszê Œw. Ten sam los
spotka³ jego syna w domu, jak i inne
osoby w Gakoro w liczbie oko³o 10.
Wojsko ci¹gle nêka i dokonuje czystek
na naszym terenie.

Przez ca³e te lata zginê³o wielu
ludzi w parafii Gahunga. Wystar-

czy³o spotkaæ siê z oddzia³em ¿o³-
nierzy, aby byæ niezbyt pewnym
prze¿ycia. Zabijali ludzi z ró¿nych
powodów. M³ody nauczyciel zgi-
n¹³, bo chcieli mu zabraæ rower.
Nazywa³o siê to „przeczesywaniem
terenu”. Szukano partyzantów, któ-
rzy wci¹¿ jednak byli tam obecni.
Ka¿dego dnia dowiadywaliœmy siê
o nowych ofiarach.

Siostry od Anio³ów od wielu ju¿
lat zajmowa³y siê sierotami w pa-

rafii Kampanga, któr¹ prowadzi³y.
Sieroty by³y wspomagane przez
niemieck¹ organizacjê charyta-
tywn¹. W 1998 r., wracaj¹c ze spot-
kania z dzieæmi, siostry zosta³y za-
trzymane przez wojsko przy gmi-
nie Kinigi. Przetrzymano je do wie-
czora, potem zosta³y zwolnione i ka-
zano im wracaæ do domu. Po kil-
kuset metrach ich samochód zosta³
ostrzelany przez ¿o³nierzy. Siostra
Maria zosta³a postrzelona  w nogê.
Natomiast s. Janina wysz³a bez
szwanku, ale bardzo to prze¿y³a i po
kilku dniach wróci³a do Polski.

Z kroniki: 29.11.1997 – sobota – Na
imieniny ks. Andrzeja w Mwange po-
jechali oo. Sylwester i Jan wraz z ksiê-
¿mi Pallotynami. Zaniepokojeni nie-

Kariop w Nyangwe (piierwszy po lewej stronie)

Gabriel
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obecnoœci¹ Sióstr od Anio³ów w powrotnej
drodze pojechali do Nyakinama. Oka-
za³o siê, ¿e w przeddzieñ wieczorem,
kiedy wraca³y z Kampanga, gdzie by³y

z pomoc¹ dla sierot, wojsko do nich
strzela³o poni¿ej gminy Kinigi. Siostra
Maria, która prowadzi³a samochód
zosta³a postrzelona w nogê, podobnie
jak pasa¿erka, Rwandyjka. W samo-
chodzie by³a te¿ siostra Janina. Samo-
chód bez szyb i ca³y postrzelany dotar³
na biskupstwo. Siostry mia³y nieopisa-
ne szczêœcie, ¿e nie przyp³aci³y tego
¿yciem. Na pocz¹tku na barierze woj-
sko nie chcia³o ich przepuœciæ. Zarzu-
cano im pomaganie przy parafii (dzie-
ciom Hutu), a nie przy gminie (prze-
siedleñcom Tutsi). Kiedy siê ju¿ œciem-
ni³o kazali im jechaæ. Parêset metrów
poni¿ej z dwóch stron drogi zaczêto do
nich strzelaæ. Siostra Maria doda³a
gazu i na samych felgach zjecha³a do
Ruhengeri. 1.12.1997 – poniedzia³ek.
Odwiedziliœmy siostrê Mariê, rann¹ od
kuli karabinu. Bardzo cierpi, nogê ma
w gipsie i ka¿de jej przesuniêcie powo-
duje okrutny ból. Le¿y na biskupstwie.
Zobaczyliœmy te¿ ich samochód. Szyby
powybijane od kul. Kilka dziur w karo-
serii, a felga przedniego ko³a ca³kowicie
zniszczona, gdy¿ wojskowi bandyci
strzelali te¿ do opon, aby samochód siê
zatrzyma³. Mimo tego Siostry kontynu-
owa³y dalsz¹ jazdê. Trzeba tylko dziê-

kowaæ Bogu, ¿e uda³o im siê wyjœæ z te-
go w miarê ca³o.)

Opowiem jeszcze historiê na-
szego kucharza Telesfora, brata ka-
techisty Emmanuela, o którym ju¿
opowiada³em (Na Karmel Nr 4/2021).

Otó¿ Telesfor uciek³ do Konga
i tam zg³osi³ siê na ochotnika do
wojska, ale chcia³ pracowaæ w spo-
sób konspiracyjny, chcia³ byæ wy-
wiadowc¹. Zna³ jêzyk suahili, któ-
rym pos³ugiwa³o siê wielu ¿o³nie-
rzy z Ugandy. Przechodzi³ wiêc
przez granicê i przez jakiœ czas
przebywa³ z ¿o³nierzami rz¹do-
wymi, aby dowiedzieæ siê o ich
planach i miejscach, gdzie groma-
dz¹ broñ. PóŸniej wraca³ do Kon-
ga i ju¿ z grup¹ tamtejszych ¿o³nie-

rzy wraca³ do Rwandy, aby wyko-
rzystaæ uzyskane wczeœniej wiado-
moœci. W czasie jednej z takich wy-

S. Maria przy samochodzie.
(poni¿ej) Samochód po powrocie

z Kampanga

praw spotka³ swojego brata Emma-
nuela, który prosi³ go, aby porzuci³
wojsko i wróci³ do pracy na roli. Te-
lesfor us³ucha³ brata. Zaanga¿owa³
siê tak¿e w parafii w dzia³alnoœæ
chóru, za który by³ odpowiedzial-
ny. Pewnego dnia spotka³ ¿o³nierza
obecnej w³adzy, który oskar¿y³ go
o dezercjê, gdy¿ zna³ go jako ¿o³-
nierza. Telesfor zosta³ uwiêziony na
kilka miesiêcy z innymi parafia-
nami. Regularnie byli bici, znê-
cano siê nad nimi. Jeden z uwiê-
zionych by³ bardziej pobo¿ny i prze-
kona³ innych, aby ten czas wyko-
rzystali na modlitwê. Tym rozz³o-
œcili jeszcze bardziej oprawców.
Pobo¿ny ch³opak za to mê¿ne za-
chowanie zosta³ zabity kijami. Dla
Telesfora by³o to œwiadectwo, o któ-
rym mówi³, ¿e dope³ni³o jego

Telesfor w restauracji w Kigali

Telesfor wraz ze swoj¹ rodzin¹

Ze mn¹ przy choince
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nawrócenia. Dziê-
ki mojej interwen-
cji i jego brata
u szefa wojska
w tej gminie, w koñ-
cu Telesfor pow-
róci³. By³ wycieñ-
czony, wiêc zapro-
ponowa³em mu,
aby przychodzi³
do nas na obia-
dy. PóŸniej za-
cz¹³ pomagaæ
w kuchni i za-
anga¿owa³em go
jako kucharza.

By³o on praw-
dziw¹ „z³ot¹ r¹-
czk¹” na parafii.
Pomaga³ w bu-
dowaniu szkó³,
a kiedy zosta³
z o. Marcinem,
nauczy³ siê kie-
rowaæ samochodem i zosta³ je-go
prywatnym szoferem. By³ na-
prawdê zdolny i chêtny do nauki.

Dzisiaj niestety ju¿ nie pracuje
w naszej parafii. Nasi czarni bracia
uznali, ¿e ma za du¿o „myœlenia”
bia³ych ludzi.

Na terenie naszej parafii by³o
bardzo du¿o partyzantów, miêdzy
innymi dlatego, ¿e ludnoœæ by³a
chêtna, aby im pomagaæ. W pew-
nym momencie partyzanci zaczêli
przychodziæ do nas na parafiê.
Spotyka³em siê z nimi wieczorami.
Prosili mnie przede wszystkim  o le-
karstwa. Niektóre z nich mog³em
kupiæ w aptece, ale wiêkszoœæ do-
stawa³em od sióstr od Anio³ów, któ-
re prowadzi³y oœrodek zdrowia.
Wtedy nie wydawa³o mi siê to pro-

blemem. Uwa¿a³em,  ¿e zawsze po-
móc innym by³o czymœ dobrym.
Po kilku latach jednak wielu par-
tyzantów powróci³o do kraju. Aby
przekonaæ rz¹dz¹cych o swojej
dobrej woli, musieli wskazywaæ na
osoby, które im pomaga³y w tam-
tym czasie. W ten sposób wysz-
³y na jaw moje uczynki. Biskup
chc¹c mnie uchroniæ od nachal-
nych pytañ i problemów z w³a-
dzami, sugerowa³ mi, abym na ja-
kiœ czas opuœci³ parafiê Gahunga
i pojecha³ do Butare.

Dzisiaj, po wielu latach, wyraŸ-
niej  widzimy, ¿e obecny rz¹d jest
wrogi Koœcio³owi Katolickiemu.

OO. Jan Krawczyk, Marcin Sa³aciak i ja

Dla nich Koœció³ ten by³ zwi¹za-
ny z poprzednim rz¹dem. No-
wy rz¹d bardziej opiera siê
o Amerykê i grupy religijne
z Ameryki. Dziœ miejsce uprzywi-

lejowane maj¹
adwentyœci. Ta
nowa polityka
rz¹du dotyka
równie¿ bisku-
pów. Koœció³ dla
nowego re¿imu
jest wrogiem, po-
niewa¿ nie uz-
naje dominacji Tu-
tsi. Mimo tego,
¿e dziœ wiêkszoœæ
biskupów w Rwan-
dzie jest Tutsi,
oni równie¿ sprze-
ciwiaj¹ siê takiej
dominacji. Przy-
k³adem takiego
przeœladowania
by³ biskup Giko-
ngoro – Augustini
Misago, który wie-
le lat spêdzi³ w wiê-
zieniu tylko dla-
tego, ¿e pos¹dzano

go o „myœli ludobójcze”.
cdn???

fot. Autor i archiwum Biura Misyjnego
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(38/39)

NABO¯EÑSTWO SZKAPLERZNE
d drugiej po³owy XIII wieku rozwinê³o siê w Koœ-
ciele powszechnym nabo¿eñstwo szkaplerzne,

zwi¹zane z zakonem karmelitañskim. Wed³ug tra-
dycji, jego prze³o¿ony generalny, œw. Szymon Stock,
zrozpaczony trudn¹ sytuacj¹, w jakiej karmelici zna-
leŸli siê w Europie po wypêdzeniu z góry Karmel, mia³
pokornie prosiæ Maryjê o pomoc i wsparcie, i pod-
czas wizji w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku otrzy-
ma³ szkaplerz, jako widzialny znak Jej opieki.

S³owo „szkaplerz” pochodzi od ³aciñskiego „sca-
pulae”, czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szatê
z³o¿on¹ z dwóch p³atów sukna z wyciêciem na g³o-
wê. Po na³o¿eniu na siebie, jeden p³at spada na
piersi, a drugi na plecy. Jest to czêœæ stroju zakon-
nego noszona na habicie nie tylko przez karmelitów,
lecz tak¿e przez benedyktynów, cystersów, domi-
nikanów, paulinów i innych zakonników. Nabo-
¿eñstwo szkaplerzne, praktykowane pocz¹tkowo we
wspólnotach karmelitañskich, bardzo szybko roz-
powszechni³o siê wœród ludzi œwieckich i ducho-
wieñstwa, w³adców i poddanych, bogatych i biednych,
wykszta³conych i prostych. Propagowanie kultu
maryjnego w znaku szkaplerza sta³o siê czêœci¹ misji
zakonu, dziêki której nie tylko przetrwa³ on czas nie-
pewnoœci, ale równie¿ – w osobach trzech doktorów
Koœcio³a: œw. Teresy od Jezusa, œw. Jana od Krzy¿a
i œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus – wyda³ piêkne
owoce mistycznego doœwiadczenia Boga. W Polsce szcze-
gólnym propagatorem nabo¿eñstwa szkaplerznego
by³ œw. Rafa³ Kalinowski.

Szkaplerz udostêpniony ludziom œwieckim sk³ada
siê z dwóch kawa³ków materia³u po³¹czonych
tasiemk¹, które tak samo jak szkaplerz zakonników
spoczywaj¹ na piersi i na plecach. Wypracowano tak-
¿e bogat¹ teologiê tego znaku, t³umacz¹c, ¿e czêœæ
spadaj¹ca na plecy oznacza, ¿e trudy, doœwiadczenia
i krzy¿e codziennego ¿ycia znosiæ winniœmy pod
opiek¹ Maryi, z poddaniem siê woli Bo¿ej, tak jak
Ona to czyni³a. Przednia czêœæ szkaplerza, spadaj¹ca

na klatkê piersiow¹, ma zaœ przypominaæ, ¿e serce
tam ukryte ma biæ z mi³oœci dla Boga i bliŸnich,
odrywaj¹c siê od przywi¹zañ doczesnych i wi¹zaæ siê
za poœrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi.

Szczególnym propagatorem nabo¿eñstwa szka-
plerznego by³ œw. Jan Pawe³ II. Przyj¹³ ten znak
Maryi ju¿ w swoim dzieciñstwie w klasztorze kar-
melitów bosych w Wadowicach i – jak sam wielo-
krotnie wyznawa³ – nosi³ go wiernie przez ca³e
¿ycie. Jeden z u¿ywanych przez papie¿a szkaplerzy
z³o¿ono w wadowickim koœciele karmelitañskim
jako cenn¹ relikwiê. W 2001 roku, z okazji 750 rocz-
nicy nabo¿eñstwa szkaplerznego Ojciec Œwiêty wy-
da³ specjalny list apostolski „Opatrznoœciowe wyda-
rzenie ³aski”, w którym stwierdzi³, ¿e „w znaku
szkaplerza zawiera siê sugestywna synteza maryjnej
duchowoœci, która o¿ywia pobo¿noœæ ludzi wie-
rz¹cych, pobudzaj¹c ich wra¿liwoœæ na pe³n¹ mi³oœci
obecnoœæ Maryi Panny w ich ¿yciu. Szkaplerz w isto-
cie jest habitem, […] który przywo³uje dwie prawdy:

kosciol.wiara.pl

�

O
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jedna z nich mówi o ustawicz-
nej opiece Najœwiêtszej Maryi
Panny, i to nie tylko na drodze ¿y-
cia, ale tak¿e w chwili przejœcia
ku pe³ni wiecznej chwa³y; druga
to œwiadomoœæ, ¿e nabo¿eñstwo
do Niej nie mo¿e ograniczaæ siê
tylko do modlitw i ho³dów
sk³adanych Jej przy okreœlonych
okazjach, ale powinno stanowiæ
habit, czyli nadawaæ sta³y kie-
runek chrzeœcijañskiemu postê-
powaniu, opartemu na modli-
twie i ¿yciu wewnêtrznym po-
przez czêste przystêpowanie do
sakramentów i konkretne uczyn-
ki mi³osierne, co do cia³a i co do
duszy” (nr 5).

Nieco wczeœniej odnowio-
ny „Obrzêd b³ogos³awieñstwa
i na³o¿enia Szkaplerza Naj-
œwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel” zatwierdzi³a
te¿ Kongregacja Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sa-
kramentów (we w³oskim oryginale 5 stycznia 1996,
w wersji polskiej 18 paŸdziernika 2000), gdzie
przypomina siê, ¿e:

pobo¿noœæ maryjna wyra¿aj¹ca siê przez szkap-
lerz [...] dotyczy dziœ wielu œrodowisk, które
w ró¿nym stopniu uto¿samiaj¹ siê z Rodzin¹ Kar-
melitañsk¹ i do niej przynale¿¹. Obejmuj¹ one
zakonników i zakonnice, œwiecki zakon (zwany
niegdyœ trzecim zakonem), cz³onków bractw
szkaplerznych, wszystkie osoby, które przyjê³y
szkaplerz i ¿yj¹ jego duchowoœci¹ w ró¿nych for-
mach zrzeszania siê, wszystkich, którzy przy-
j¹wszy szkaplerz, ¿yj¹ jego duchowoœci¹, ale bez
¿adnej formy zrzeszania siê;
wszyscy przyjmuj¹cy szkaplerz zobowi¹zani s¹ do
gorliwego ¿ycia maryjnoœci¹ charakterystyczn¹
dla karmelitañskiej duchowoœci, ka¿dy jednak
w sposób odpowiadaj¹cy wiêzi ³¹cz¹cej go
z [karmelitañsk¹] „Rodzin¹ Maryi”;
„szkaplerz sk³ada siê z dwóch kawa³ków ma-
teria³u koloru br¹zowego albo brunatnego, po³¹-
czonych dwoma sznurkami lub tasiemkami”;
wierny przyj¹wszy po raz pierwszy szkaplerz
z r¹k kap³ana, „jeœli chce, mo¿e zast¹piæ go me-
dalikiem, maj¹cym z jednej strony wizerunek
Najœwiêtszego Serca Jezusa, a z drugiej wize-
runek Maryi. Zarówno medalik, jak i szkaplerz
mog¹ byæ póŸniej zmieniane bez nowego b³o-
gos³awienia [poœwiêcenia]”;
do pierwszego na³o¿enia „nale¿y u¿ywaæ szka-
plerza karmelitañskiego w jego tradycyjnym
kszta³cie”.

Zauwa¿my, ¿e o szkaplerzu mówi³ te¿ papie¿ Be-
nedykt XVI. Nazajutrz liturgicznego wspomnienia
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel, 17 lipca

2011 roku, powiedzia³: „Szkap-
lerz, to znak szczególnej ³¹cz-
noœci z Jezusem i Maryj¹. Dla
tych, którzy go nosz¹ – znak sy-
nowskiego oddania siê Niepo-
kalanej. Niech Maryja, najlepsza
Matka otacza nas zawsze swoim
p³aszczem w walce ze z³em”.
Tak¿e papie¿ Franciszek 14 li-
pca 2013 roku powierza³ wier-
nych opiece Szkaplerznej Pani,
mówi¹c: Powierzam was wszyst-
kich macierzyñskiej opiece Najœwiê-
tszej Dziewicy Maryi, któr¹ pojutrze
bêdziemy czciæ jako Matkê Bo¿¹
Szkaplerzn¹, Matkê Bo¿¹ z Góry
Karmel, abyœcie za Jej przyczyn¹
mogli dobrze i owocnie wype³niaæ wa-
sze rozmaite obowi¹zki. Niech Ona
czuwa zawsze nad wami i nad wa-
szymi rodzinami. A tu¿ po Sobo-

rze, gdy dokonywa³a siê posoborowa reforma liturgi-
czna, œwiêty papie¿ Pawe³ VI, czyni¹c aluzjê do
s³ów Lumen Gentium (nr 67), „by szczerze popieraæ
kult B³ogos³awionej Dziewicy, szczególnie liturgi-
czny, a praktyki i zbo¿ne æwiczenia ku Jej czci za-
lecane w ci¹gu wieków przez Urz¹d Nauczycielski,
ceniæ wysoko”, stwierdzi³, ¿e „pisz¹c te s³owa ojco-
wie soborowi myœleli przede wszystkim o ró¿añcu œwiê-
tym i o szkaplerzu karmelitañskim” (AAS 57(1965)376).

Znane s¹ nadto w Koœciele inne szkaplerze ma-
ryjne, zwi¹zane z niektórymi rodzinami zakonnymi,

jak np. szkaplerz siedmiu boleœci Najœwiêtszej Maryi
Panny (czarny), szkaplerz Matki Bo¿ej Mi³osierdzia,
szkaplerz Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny (niebieski), szkaplerz Matki Bo¿ej
Uzdrowienia chorych, szkaplerze Niepokalanego
Serca Maryi – bia³y i zielony (zob. Dyrektorium
pobo¿noœci ludowej, 205).

Lud chrzeœcijañski u¿ywa te¿ w swej pobo¿noœci me-
dalików (zob. tam¿e, 206) i wizerunków Matki Bo¿ej,
które nale¿y pob³ogos³awiæ zgodnie z wytycznymi
Koœcio³a, pos³uguj¹c siê formularzami zawartymi w Ob-
rzêdach b³ogos³awieñstw czy w Agendach liturgicznych. Na
szczególne odnotowanie zas³uguje nabo¿eñstwo
cudownego medalika, objawione w roku 1830 œw. Ka-
tarzynie Labouré w Pary¿u i zatwierdzone w 1846 ro-
ku przez papie¿a Grzegorza XVI.

pl.wikipedia.org
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Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Rocznica poœwiêcenia na-
szego koœcio³a (uroczystoœæ).
Najœw. Maryi Panny, Matki
Bo¿ej £askowej.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Rozpoczyna siê Nowen-
na do Matki Bo¿ej Szka-
plerznej.
Œw. Benedykta, opata, pa-
trona Europy, (œwiêto).
Œwiêtych: Ludwika Martin
i Marii Zelii Guérin, ma³-
¿onków, rodziców œw. Te-
resy od Dz. Jezus.
W 1624 r. – zosta³ zamor-
dowany przez Tatarów o. Ma-
kary od Najœw. Sakramentu
(Demeski), mêczennik za
miasto Przemyœl.
W r. 1946 † s³. B. Teresa
od œw. Józefa (Janina Kie-
rociñska), wspó³za³o¿ycielka
S.K.Dz.J.
Œw. Teresy od Jezusa Fer-
nández Solar, dziewicy (NZ).
Œw. Bonawentury, bpa i dra
Koœcio³a.
Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny z Góry Karmel, g³ów-
nej patronki zakonu, (uro-
czystoœæ).
W 1982 r. † o Adeodat od
œw. Teresy od Dz.J. (¯i¿ka).
Œw. Eliasza, Proroka
i Naszego Ojca (œwiêto).
Œw. Marii Magdaleny
(œwiêto).
Œw. Brygidy, zakonnicy,
Patronki Europy (œwiêto).
Œw. Jakuba, aposto³a
(œwiêto).
Œwiêtych Joachina i Anny,
rodziców Najœw. Maryi Pan-
ny.
Œwiêtych Marty, Marii, £a-
zarza.

Œw. Alfonsa M. Liguorie-
go, bpa i dra Koœcio³a.
Œw. Jana Marii Vianneya, prez.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
PRZEMIENIENIE Pañ-
skie (œwiêto).
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
Œw. Dominika, prezbitera.
Œw. Teresy Benedykty od
Krzy¿a, dziewicy i mêcz.,
patronki Europy (œwiêto).
Œw. Wawrzyñca, diakona
i mêczennika (œwiêto).
Œw. Klary, dziewicy.
Wniebowziêcie Najœw.
Maryi Panny (uroczystoœæ).
Œw. Bernarda, opata i dra
Koœcio³a.
Najœwiêtszej Maryi Panny,
Królowej.
Œw. Bart³omieja, aposto³a.
(œwiêto).
W 1562 r. œw. Teresa od
Jezusa w klasztorze w Awi-
li da³a pocz¹tek reformy
Naszego Zakonu.
W r. 1944 † s³. Bo¿y Fran-
ciszek od œw. Józefa (Po-
wiertowski), nowicjusz–
–kleryk zastrzelony przez
Niemców.
Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Czêstochowskiej  (uro-
czystoœæ).
Œw. Moniki.
NIEDZIELA ZWY-
K£A. W r. 1944 † b³. Al-
fons Maria od Ducha Œwiê-
tego (Mazurek) – zamêczo-
ny przez Niemców.
Mêczeñstwo œw. Jana Chrzci-
ciela.

Solenizantom obchodz¹cym
w miesi¹cu Lipcu i Sierpniu:
Urodziny, Imieniny i Rocznice

¿yczymy
aby dobry Pan Bóg

obdarza³ Ich ³askami
zdrowia, uœmiechu na co dzieñ
oraz pokory w swoim sercu

         Wspólnota, Parafianie, Sympatycy Karmelu

W niedzielê 26.06. modliliœmy siê – w XX rocznicê reakty-
wowanego Chóru „B³êkitni” – za œp.œp. Duchownych, Chó-
rzystów, Ministrantów i Sympatyków naszego koœcio³a.

Mszy œw. przewodniczy³ o. przeor Krzysztof Górski OCD. W kon-
celebrze byli o. Karol Morawski OCD i o. Andrzej Cekiera OCD.

W oprawie muzycznej liturgii uczestniczy³ obecny nasz chór
wykonuj¹c Kyrie, Sanctus i Benedictus oraz Agnus Dei z mszy
gregoriañskiej nr VIII De Angelis i kilka pieœni.

red.

Matka Bo¿a Czerneñska.
Do Niej pod¹¿¹ w sobotê 23 lipca

z ró¿nych stron Polski
Pielgrzymi odziani Szkaplerzem œw.

Matka Bo¿a Czêstochowska
wstawiaj za nami
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(51/52)

MATKA BO¯A
STRZELECKA

12 sierpnia 2012 roku kolejne
miejsce œwiête na Powiœ-

lu – tj. Strzelce Wielkie – zosta³o
ozdobione tytu³em sanktuarium
dziêki obecnoœci obrazu Matki
Bo¿ej Szkaplerznej. „Matka Bo-
ska Strzelecka od prawie 400-tu
lat by³a otoczona kultem w starej
œwi¹tyni z XVIII wieku. Z chwil¹
wybudowania nowego koœcio³a,
s³yn¹cy ³askami obraz zosta³ do
niego przeniesiony” – powiedzia³
ks. proboszcz Stanis³aw Tabiœ, i wy-
razi³ radoœæ, ¿e œwi¹tynia sta³a siê
sanktuarium maryjnym, które jed-
noczy parafian i coraz czêœciej przy-
bywaj¹cych pielgrzymów. Nazwa
miejscowoœci Strzelce – wg trady-
cji – wywodzi siê od strzelców
(myœliwych) osadzonych tam w ce-
lu dostarczania zwierzyny leœnej
na dwór królewski.

KOŒCIO£Y

Wieœ Strzelce (gmina Szczurowa)
wzmiankowana by³a ju¿ w doku-
mentach z 1125, 1229 i 1322 roku.
Za czasów Jana D³ugosza (1415–
–1480) nale¿a³a ona do parafii
w Witowie. Przy czym Witów le-
¿y po lewej stronie rzeki Wis³y,
a Strzelce po prawej jej stronie.
Wed³ug miejscowej tradycji, dzie-
dzic Strzelec Wielkich, Andrzej
Gawroñski – herbu Rawa, jad¹c
z rodzin¹ na Mszê Œwiêt¹ w Bo¿e
Narodzenie, przeje¿d¿a³ saniami
z koñmi przez zamarzniêt¹ Wis³ê.
Po œrodku rzeki lód siê za³ama³
i sanie wpad³y do rzeki. Bêd¹c
w ogromnym niebezpieczeñstwie,
z³o¿y³ œlub, i¿ je¿eli wyjdzie z op-
resji ca³o to wybuduje w Strzel-
cach Wielkich koœció³ i postara siê
o erygowanie parafii, by on i jego
poddani nie byli zmuszeni tak
daleko (ok. 5–6 km) i nieraz z na-
ra¿eniem ¿ycia uczêszczaæ na
Mszê Œwiêt¹ do koœcio³a. Ura-
towa³ siê i œlubu dotrzyma³. Samo-

dzielna parafia uposa¿ona zosta³a
w 1 po³. XVII wieku. Erygowa³
j¹ bp krakowski Marcin Szysz-
kowski – herbu Ostoja, 11 paŸ-
dziernika 1617 r. Protokó³ powi-
zytacyjny z roku 1618 wzmian-
kuje drewniany koœció³ pod wez-
waniem œwiêtych Fabiana i Seba-
stiana. Konsekrowa³ go bp To-
masz Oborski. W roku 1634 pro-
tokó³ powizytacyjny nadmienia,
¿e w koœciele strzeleckim by³y
3 drewniane o³tarze, dedykowa-

ne: œw. Sebastianowi, Niepokala-
nemu Poczêciu NMP oraz œw. Te-
resie z Avila. Przed rokiem 1727
dobudowano do koœcio³a kaplicê
Mariack¹ – co œwiadczy o silnie
rozwiniêtym kulcie maryjnym, co
zreszt¹ potwierdza erygowanie
Bractwa Szkaplerza œwiêtego
(1725 r.). Koœció³ ten przetrwa³ do
koñca XVIII stulecia.

Obecny – drugi drewniany
koœció³ parafialny p.w. œw. Se-
bastiana zbudowany zosta³ w la-

tach 1784–85, konsekrowany
zosta³ przez bp Jana Duvalla
w 1785 roku. Jest to œwi¹tynia
orientowana, o konstrukcji zrê-
bowej, szalowana. Jednonawowa
z przybudówkami o charakterze
naw bocznych. Prezbiterium wê¿-
sze od nawy, zamkniête œcian¹
prost¹. Od pó³nocy zakrystia, od
po³udnia obszerna kruchta, od za-
chodu przedsionek z dwoma sk³a-
dzikami po bokach. Wolnostoj¹ca
dzwonnica na rzucie kwadratu,
drewniana konstrukcji s³upowej,
szalowana, dwupoziomowa z da-
chem namiotowym krytym bla-
ch¹. Wnêtrza nakryte sklepienia-
mi pozornymi, kolebkowymi. Po-
lichromia figuralna i ornamentalna
z 1961 r. autorstwa Anny i Zofii
Paw³owskich oraz Karola Pustel-

nika. Wyposa¿enie wnêtrza póŸno-
barokowe i rokokowe z 4 æwierci
XVIII wieku. Dwa o³tarze bocz-
ne rokokowe z koñca XVIII w.
Lewy z obrazem Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa i rzeŸbami œw.œw.
Wojciecha i Stanis³awa z XIX wie-
ku po bokach. Prawy o³tarz z obra-
zem œw. Józefa w polu g³ównym
i owalnym obrazem œw. Barbary
w zwieñczeniu oraz z rzeŸbami
œw.œw. Dominiki i Katarzyny Sie-
neñskiej. Na terenie przykoœciel-

Strzelce Wielkie, koœcó³ œw. Sebastiana
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Najœwiêtsza Maryjo, w chwale swojej Jesteœ wy-
niesiona ponad wszystkie chóry anielskie, a Twa
doskona³oœæ przewy¿sza œwiêtoœæ wszystkich anio-
³ów, œwiêtych i b³ogos³awionych w niebie. Przez
Tw¹ godnoœæ macierzyñsk¹ Jesteœ pe³n¹ potêgi
Królow¹ Nieba i ziemi, a jako Matka Zbawiciela
Jesteœ tak¿e nasz¹ Matk¹, Poœredniczk¹ i Opie-
kunk¹. Troszczysz siê o nas w ka¿dej chwili ¿ycia
naszego, ochraniasz przed atakami z³ego i wspie-
rasz w walce. Sprawiedliwym wypraszasz si³ê i ³as-

kê wytrwania, a b³¹dz¹cych wprowadzasz na drogê
pokuty. Jesteœ Matk¹ mi³osierdzia dla dusz czyœæ-
cowych i Ucieczk¹ grzeszników, Uzdrowieniem
chorych i Pocieszycielk¹ strapionych, Przyczyn¹
naszej radoœci i nasz¹ Bram¹ do Nieba. Rozpal
w naszych sercach tê prawdziw¹ mi³oœæ ku Tobie
i Synowi Twemu, niech stanie siê ona dla nas po-
budk¹ do dobrego i drogowskazem na drodze
zbawienia.

Amen

nym znajduje siê ciekawa w for-
mie drewniana ambona polowa
oraz niewielka kapliczka konstru-
kcji szkieletowej.

OBRAZ MATKI BO¯EJ
SZKAPLERZNEJ

O³tarz g³ówny póŸnobarokowy
z 4 æwierci XVIII wieku z obra-
zem Matki Bo¿ej Strzeleckiej ujêtym
dwoma parami kolumn, dŸwiga-

j¹cych przerwane belkowanie,
z bramkami po bokach nad któ-
rymi ustawiono pos¹gi œw.œw.
Piotra i Paw³a, w zwieñczeniu owal-
ny obraz mêczeñstwa œw. Seba-
stiana, Patrona œwi¹tyni. W œrod-
ku nastawy o³tarzowej znajduje
siê barokowy obraz Matki Bo¿ej
Szkaplerznej – zwanej te¿ Strze-
leck¹ (XVII albo XVIII w.), przy-
wieziony prawdopodobnie z pob-
liskiego Witowa. Autor obrazu

nieznany, wymiary: 110x76 cm.
Namalowany na p³ótnie, przecho-
dzi³ ró¿ne koleje losu. Nosi na
sobie œlady po¿aru, wilgoci, zapew-
ne by³ ukrywany w latach wojen-
nej zawieruchy. Uszkodzenia i zni-
szczenia nie dotknê³y na szczêœcie
postaci Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka
Jezus. Nikt nie potrafi³ naprawiæ
powsta³ych zniszczeñ i dlatego
wyciêto nieuszkodzon¹ czêœæ ob-
-razu i naklejono na deski. Po
czym na³o¿ono t³o, aby obraz by³
ca³y. Wreszcie na³o¿ono na obraz
z³ocon¹ sukienkê z koron¹ na g³o-
wie i Szkaplerzem na rêce. Pocz¹-
tkowo, wiêc obraz by³ namalowa-
ny na p³ótnie, nie mia³ koron ani
Szkaplerza. Postaæ Matki Bo¿ej
trzyma na lewej rêce Dzieciê, w pra-
wej ber³o. Na g³owie welon z krzy-
¿ykiem na czole, którego œlad, mi-
mo skoœnego obciêcia p³ótna, po-
zosta³. Obraz stary i mimo odciê-
cia p³ótna stanowi¹cego t³o bardzo
piêkny, jednak¿e, jaka jest jego
historia zanim przyby³ do Strzelec,
nie wiemy. Obraz w Parafii Strzel-
ce Wielkie od niepamiêtnych
czasów otoczony by³ niezwyk³¹
czci¹ i kultem przez miejscow¹
ludnoœæ. Wieœæ o cudownym ob-
razie rozchodzi³a siê wraz z piel-
grzymami, którzy jak g³osi tra-
dycja, przybywali tu z daleka,
zw³aszcza zza Wis³y. Granica roz-
biorów, biegn¹ca wzd³u¿ Wis³y
ten ruch pielgrzymkowy wstrzy-
ma³a, ale obecnie znów siê od-
radza. Miejscowy proboszcz ks.
W³adys³aw Korczyñski maj¹c w¹t-
pliwoœci, co do kanonicznego usta-
nowienia Odpustu na Matkê Bo¿¹
Szkaplerzn¹, wyst¹pi³ do biskupa
diecezjalnego o informacjê i stosow-
ne zarz¹dzenia. 2 lutego 1879 r.

wspomniany Odpust na nowo zo-
sta³ kanonicznie potwierdzony.

Wielu czcicieli Matki Bo¿ej Strze-
leckiej wyemigrowa³o do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó³noc-
nej. I tam w Nowej OjczyŸnie,
wœród najcenniejszych pami¹tek
zabrali ze sob¹ Ikonê Strzeleckiej
Pani, któr¹ otaczaj¹ ogromnym
pietyzmem i kultem.

Gdy nieopodal starej œwi¹tyni
z XVIII wieku œwi¹tyni powsta³a
nowa (2009–2012), obraz przenie-
siono i umieszczono na œcianie
g³ównej prezbiterium konsekro-

wanego w 2012 r. koœcio³a. Obraz
umieszczono poœrodku tarczy
herbowej w towarzystwie anio³ów
i œwiêtych adoruj¹cych i oddaj¹-
cych czeœæ Maryi i Jezusowi. Przy-
gotowanie tak piêknego miejsca
dla obrazu Matki Bo¿ej œwiadczy
o mi³oœci parafian i strzeleckich
rodaków z Chicago, którzy ufun-
dowali i zbudowali now¹ œwi¹ty-
niê og³oszon¹ tytu³em Sanktua-
rium MB Szkaplerznej. Uroczy-
stoœæ ta odby³a siê 12 sierpnia
2012 roku z udzia³em Prymasa
Polski abp Józefa Kowalczyka
oraz bp Andrzeja Je¿a, ordyna-
riusza diecezji tarnowskiej i kilku-
tysiêcznej rzeszy wiernych.

Obraz Matki Bo¿ej Strzeleckiej

Obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej
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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
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Barwy,
które niesie wiatr...

zy kiedykolwiek prze¿yliœcie Drodzy Czytelnicy
g³êbokie wzruszenie s³uchaj¹c, jak niespe³na

dziesiêcioletnie dziecko œpiewa piosenkê Prawa dzie-
cka lub Kolorowy wiatr – znan¹ piosenkê z filmu ani-
mowanego ,,Pocahontas”?

Mnie siê to przytrafi³o, podczas festiwalu piosenki
dzieciêcej we Fromborku, który odby³ siê 14 czerw-
ca w sobotni poranek – zosta³am zaproszona do
wziêcia udzia³u w pracach jury tego festiwalu. Musia-
³am nadzwyczajnie siê staraæ, aby powstrzymaæ ³zy,
zw³aszcza gdy wybrzmiewa³y s³owa pierwszej pio-
senki. Co mnie tak nadzwyczajnie poruszy³o? Czy
to, ¿e œpiewa³o ma³e dziecko, czy te¿ treœæ piosenki,
a mo¿e jedno i drugie?

Pos³uchajcie: Mam prawo ¿yæ,  / Mam prawo byæ
sob¹, / Czuæ siê bezpiecznie, woln¹ byæ osob¹. / Mam prawo
kochaæ i kochanym byæ. / Nie mo¿na mnie krzywdziæ, poni¿aæ
i biæ.  // Dziecka prawa powa¿na sprawa / Dziecka prawa
to nie zabawa // Mogê siê œmiaæ, / Mo¿e siê dziaæ piêknie.
/ Pragnê byæ zdrowy, rosn¹æ w swoim tempie. / Mam prawo
wybraæ sam przyjació³ swych. / Nie mo¿na mnie zmuszaæ do
uczynków z³ych. // Mam prawo œniæ, / Mam prawo byæ inny.
/ Mogê byæ s³abszy lecz nie czuæ siê winny. / Mam prawo œpiewaæ
g³oœno kiedy chcê, / Mam prawo p³akaæ cicho, gdy mi Ÿle.

Tak – prawa dziecka to powa¿na sprawa. Czy
powierzone nam przez Boga dziecko traktujemy jak
swoj¹ w³asnoœæ, z któr¹ mo¿na robiæ, co siê chce?
Czy kupuj¹c mu zabawki, tablety z grami  komputero-
wymi, smartfony, w³¹czamy telewizor maj¹c cich¹
nadziejê, ¿e na jakiœ czas bêdziemy mieæ œwiêty spo-
kój, tak prawdziwie okazujemy mu nasz¹ mi³oœæ?
Czasy s¹ trudne – t³umaczymy siê sami przed sob¹ –
– trzeba zarobiæ na utrzymanie, a przecie¿ jedna
pensja nie wystarcza, wiêc pracujemy jeszcze po
godzinach on-line… A czas ucieka. Gdy dziecko sta-
nie siê nastolatkiem – zauwa¿ymy, ¿e ju¿ nas o nic nie
pyta, wychodzi z domu, nie mówi¹c dok¹d idzie.
Nie pragnie siê przytulaæ… Utraciliœmy coœ bardzo
cennego, nawet tego nie zauwa¿aj¹c – nasze dziecko.

A ta druga piosenka? ,,Pocahontas” mówi do przy-
bysza z dalekich stron:

[…] Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ, nawet g³az,
A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê,

Imiê ma i zaklêty w sobie czas.
Ty myœlisz, ¿e s¹ ludŸmi tylko ludzie,
Których ludŸmi nazywaæ chce twój œwiat,
Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci,
Dowiesz siê najwiêkszych prawd, najœwiêtszych prawd.
Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w ksiê¿ycow¹ noc?
I czemu ryœ tak zêby szczerzy rad?
Czy powtórzysz te melodie, co z gór p³yn¹,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr…
Pobiegnij za mn¹ leœnych duktów szlakiem,
Spróbujmy jagód w pe³ne s³oñca dni,
Zanurzmy siê w tych skarbach niezmierzonych
I choæ raz o ich cenach nie mów mi.
Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem,
A ka¿de z ¿ywych stworzeñ to mój druh,
Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem,
A natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch.
Do chmur ka¿de drzewo siê pnie,
Sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je?

To nie tobie ptak siê zwierza w ksiê¿ycow¹ noc,
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar,
Ch³on¹cym te melodie, co z gór p³yn¹,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.

I có¿ powiemy? Na progu wakacji warto zapamiê-
taæ, o czym œpiewa ,,Pocahontas”: ca³y œwiat jest cudem
i nie jest niczyj¹ w³asnoœci¹. Nawet kamieñ trzeba
traktowaæ z szacunkiem – kiedyœ powsta³ razem
z rodz¹c¹ siê Ziemi¹ i mo¿e mieæ oko³o 4,5 miliarda
lat. W swoim wnêtrzu skrywa tajemnicê powstania
S³oñca i ca³ego Uk³adu Planetarnego… Œw. Franci-
szek mo¿e s³u¿yæ nam przyk³adem – wodê nazywa³
swoj¹ siostr¹, a wiatr bratem. Rozmawia³ z wilkami,
ptaki siada³y na jego ramionach… Spójrzmy w roz-
gwie¿d¿on¹ noc na gwiazdy – jakie ich mrowie…
mo¿e któraœ oderwie siê od sklepienia niebios i po-
zostawi œlad na ciemnym tle nieba?

Bóg Stwórca Wszechrzeczy powierzy³ nam ca³y
œwiat, abyœmy mieli o niego staranie… nie zawiedŸ-
my Jego zaufania, jakie nam okaza³.

fot. Wiatrak – Ÿród³o Wikipedia
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Serce Jezusa, w łonie MatkiSerce Jezusa, w łonie MatkiSerce Jezusa, w łonie MatkiSerce Jezusa, w łonie MatkiSerce Jezusa, w łonie Matki
Dziewicy przez Ducha ŚwiętegoDziewicy przez Ducha ŚwiętegoDziewicy przez Ducha ŚwiętegoDziewicy przez Ducha ŚwiętegoDziewicy przez Ducha Świętego

utworzone, zmiłuj się nad nami.utworzone, zmiłuj się nad nami.utworzone, zmiłuj się nad nami.utworzone, zmiłuj się nad nami.utworzone, zmiłuj się nad nami.

óg staje jak gdyby za zasłoną: do
Maryi posyła archanioła Gabriela,

do nas przychodzi pod osłoną sakramen-

tów. Nie znaczy to, że jest przez to mniej
widoczny. On w ten sposób uczy nas wspól-
noty, bo do Boga nie idzie się w pojedyn-
kę. Również Jezus przyszedł na ten świat
przez Maryję Pannę. Czy jest w nas na tyle
wdzięczności i pokory, abyśmy przyjęli
pośrednictwo i pomoc innych?

Jezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze wedługJezu, uczyń serca nasze według
Serca Twego.Serca Twego.Serca Twego.Serca Twego.Serca Twego.

B
s. Maria Magdalena od Krzy¿a ocd

 KARMEL

Tu góra jest ogrodem
ogród splót³ siê z gór¹
w proste zdumienie
i pieœñ mi³oœci od wieków ukryt¹
w zag³êbieniach ska³y
Karmel oblubienica Chrystusowa
o twarzy smag³ej oliwkowej
na zawsze spalonej s³oñcem Ziemi Œwiêtej
i Ogniem S³owa
wci¹¿ wraca w tê mi³oœæ
nad brzeg morza i ciszy
w pieñ wycinaj¹c w sobie krzyki i wo³ania
proroków o s³owach bez Tajemnicy
Tu ka¿dy odziany szat¹
utkan¹ z imienia Najczystszej
Oblubienicy czuwaj¹cej z nami

  KRÓLOWA  MILCZENIA

Cisza jest odwag¹ mi³oœci
Dom Jean-Baptiste Porion

Miriam, czy w Twoim œwiecie – w ziemi obietnic
i w pe³ni czasów
milczenie by³o tym, czym jest dziœ?

Ty – oswojona z mow¹ ziemi
z jêzykiem wody, ognia i powietrza
wiêc S³owo w s³owie  dr¹¿y³o ciszê – miejsce

[dla Tajemnicy
g³êboko – tam gdzie nie spali s³oñce
gdzie nie wedrze siê wróg ani w³asna odwaga

Za to ja s³owa mam pod rêk¹
zapisywane na tysi¹cu kartek
nagrywane odtwarzane
g³adko i zazwyczaj w dobrej jakoœci
Mo¿e pod rêk¹ znaczy na powierzchni spraw?

Twoje milczenie jak ch³ód skalnej groty
miejsce schronienia przed tym co jedynie widzialne
g³êboka noc poœrodku dnia
umówione spotkanie

Mnie znacznie trudniej milczeæ ni¿ Tobie
mój œwiat od niechcenia zadaje rany – prawd

[tylko na chwilê
czyli smaków odkrywanych niczym nowe l¹dy
zawsze na krótko ¿eby biec gdzieœ dalej

Mnie naprawdê trudniej dlatego mam Ciebie
wtedy i dziœ milcz¹c¹ o tym samym Bogu

Jesteœ blisko
po niewidocznej stronie serca
w cieniu S³owa
st¹pasz po œladach swego Syna

Gdzie to jest, Miriam?
Jak zostaæ na zawsze
tam – w Królestwie milczenia i mi³oœci?

Góra Karmel i jej okolica
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PROCESJA BO¯EGO CIA£A W NASZEJ PARAFII

Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba
Zagrody nasze widzieæ przychodzi
I jak siê Jego dzieciom powodzi

Otocz Go wko³o rzeszo wybrana
Przed twoim Bogiem zginaj kolana
Pieœñ chwa³y Jego œpiewaj z weselem
On twoim Ojcem On przyjacielem

Nie dosyæ by³o to dla cz³owieka
¯e na o³tarzu co dzieñ Go czeka
Sam ludu swego odwiedza œciany
Bo pragnie bawiæ miêdzy ziemiany

Zielem kwiatami œcielcie Mu drogi
Którêdy Pañskie iœæ bêd¹ nogi
I okrzyknijcie na wszystkie strony
„Poœród nas idzie b³ogos³awiony"

Stra¿ przy Nim czyni¹ Anieli mo¿ni
Nie przystêpujcie blisko bezbo¿ni
Obyœcie kiedyœ i wy poznali
Jakiegoœmy to Pana dostali

On winy nasze przebaczaæ lubi
Jego siê wsparciem nasz naród chlubi
W domu i w polu daje nam dary
Serc tylko naszych ¿¹da ofiary

Niesiemy Ci je Bo¿e niesiemy
Dawaj nam ³aski sercaæ dajemy
I tej zamiany miêdzy stronami
Niebo i ziemia bêd¹ œwiadkami

fot. www.karmelprzemysl


