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NR 2 (315) (ROK XXVII)      KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU      LUTY 2023 R.

W mojej biblioteczce
ksi¹¿ki Ratzingera stoj¹
obok dzie³ œw. Augu-
styna. Bo jest to teolog
tej w³aœnie rangi. To on
przejdzie do historii, bê-
dzie wspominany nawet
za kilkaset lat – uwa¿a
austriacki kard. Christoph
Schönborn. „Nie jestem
prorokiem – powiedzia³
arcybiskup Wiednia – ale
jestem przekonany, ¿e
dziedzictwo teologiczne,
które nam pozostawi³,
wi¹¿e go na sta³e z hi-
stori¹ Koœcio³a. Nie wa-
ham siê postawiæ go na
równi ze œw. Augusty-
nem, œw. Bonawentur¹
czy b³. Janem Henrykiem
Newmanem”.

Z kolei kard. Gerhard
Müller. Uwa¿a, ¿e Be-
nedykt XVI to prawdziwy
doktor Koœcio³a na dzi-
siejsze czasy.

Nie wiem jednak, czy
najwa¿niejsze w pos³u-
dze nie by³o to codzien-

N
PRZEMYSKI KARMELNA  KARMEL

BENEDYKT XVI,
DOKTOR KOŒCIO£A

d kilkunastu lat kilka razy zmienia³em klasztor. By³o to
zwi¹zane z kolejnymi przydzielanymi mi obowi¹zkami
i zadaniami. W tym czasie wiele siê zmienia³o, ale wœród
tego, co by³o sta³e i towarzyszy³o mi w drodze, by³a obec-

noœæ pewnego prostego obrazka, który kupi³em w Rzymie
w sklepie z pami¹tkami. Jet na nim wizerunek Benedykta XVI
i cytat z homilii, któr¹ wyg³osi³ w czasie inauguracji swego ponty-
fikatu. Myœlê, ¿e jeœli ka¿dy z nas siêgnie pamiêci¹, przypomni
sobie s³owo lub gest Benedykta, który by³ inspiracj¹, m¹droœci¹,
umocnieniem.

O

ne, pokorne wêdrowanie za Jezu-
sem–Prawd¹, umiejêtnoœæ rezyg-
nacji ze swoich planów i racji.
Cz³owiek, który najlepiej czu³ siê
jako naukowiec i wyk³adowca, by³
pos³any jako pasterz do diecezji
w Monachium, póŸniej na wiele
lat stal siê urzêdnikiem kongre-
gacji, by wreszcie – gdy planowa³
ju¿ przebieg swej emerytury kardy-
nalskiej, Jezus przygotowa³ mu
najwa¿niejsze i najtrudniejsze za-
danie – pokierowanie sterem £o-
dzi–Koœcio³a, co od pocz¹tku wy-
dawa³o siê Benedyktowi zadaniem
ponad jego w¹t³e si³y.

I podobnie jak w przy-
padku Jana Paw³a II mo-
cno przemówi³o nie tylko
pisanie, g³oszenie, ale mil-
czenie. Papie¿ Benedykt
milcza³ 10 lat. Nie wolno
przegapiæ tego znaku,
który by³ wynikiem Jego
wolnej, odpowiedzialnej
i nie³atwej decyzji. 10 lat
milczenia, które zosta³o
zamkniête jednym zda-
niem: Panie, kocham Ciê!
Kluczowe zdanie w ¿yciu
Piotra. Kiedy Jezus prze-
kazywa³ Szymonowi klu-
cze królestwa, wtedy
trzykrotnie postawi³ mu
to pytanie: czy ty mnie
kochasz? Panie, kocham
Ciê! Benedykt niemal
w ostatnim tchnieniu,
w ostatnich wypowie-
dzianych na g³os s³owach
podsumowa³ ca³e swe
¿ycie, ca³kowicie skiero-
wane ku Bogu.

o. Krzysztof Górski OCD
   proboszcz
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Dziœ, gdy Benedykt XVI zam-
kn¹³ swoje oczy dla doczesnoœci
nie mo¿emy nie podkreœliæ, ¿e
tak¿e on by³ na wskroœ mê¿em mo-
dlitwy, i jakkolwiek nie jest to
powszechnie podkreœlane w komen-
tarzach, jakie s³yszymy po jego
œmierci, nie mo¿emy o tym mil-
czeæ jako karmelici bosi.

Jeszcze jako prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary, kard. Joseph
Ratzinger, prezentuj¹c w 1989 r.
w Biurze Prasowym Stolicy Apo-
stolskiej list o modlitwie i medyta-
cji Oratinis formas (Formy modli-
twy) powiedzia³, ¿e „modlitwa
jest uaktywnieniem wiary, wiara
zaœ bez modlitwy zamiera”. Dla-
tego te¿ czuj¹c siê niejako z urzê-
du odpowiedzialnym za czystoœæ
wiary Koœcio³a, umacnia³ j¹ swoj¹
modlitw¹, i jak powiedzia³ jego

d³ugoletni wspó³pracownik, póŸ-
niejszy biskup radomski Zygmunt
Zimowski, „uprawia³ teologiê na klê-
czkach, staj¹c siê po Janie Pawle II
jasnym drogowskazem w zasadni-
czym pytaniu naszych burzliwych
czasów: jak ¿yæ wed³ug zasad wia-
ry?”. Zauwa¿my, ¿e wspomniany
powy¿ej list o modlitwie kard. Rat-
zinger podda³ pod patronat œwiê-
tych mistyków karmelitañskich:
15 paŸdziernika, w liturgiczne wspo-
mnienie œw. Teresy od Jezusa zo-
sta³ on podpisany, a 14 grudnia, gdy
liturgia oddaje czeœæ œw. Janowi
od Krzy¿a, kardyna³ zaprezen-
towa³ go Koœcio³owi.

Sam widzia³em nierzadko kard.
Ratzingera d³ugo trwaj¹cego na
kolanach przed tabernakulum w ka-
plicy klasztoru „Mater Ecclesiae”
Sióstr Karmelitanek Bosych w Og-
rodach Watykañskich, gdzie czê-
sto bywa³em i gdzie zwykle wstê-
powa³ on po swoim spacerze póŸ-

nym popo³udniem, po pracy w Kon-
gregacji Nauki Wiary.

Rozmodlenie Benedykta XVI
od pierwszych dni jego ponty-
fikatu podkreœla³ œp. kard. Zenon
Grocholewski, prefekt ówczesnej
Kongregacji Wychowania Kato-
lickiego. Powiedzia³, ¿e specyfi-
czn¹ cech¹ duchowej sylwetki
Benedykta XVI jest w³aœnie „mo-
dlitwa, dziêki której jest on cz³o-
wiekiem prostym i skromnym, ¿e

patrz¹c na niego zauwa¿a siê jak
autentyczne jego zakorzenienie
w modlitwie jest Ÿród³em pokory”.

Benedykt XVI od pierwszych
s³ów swego pontyfikatu prosi³
o modlitwê w jego intencji. Uka-
zuj¹c siê Ludowi Bo¿emu, powie-
rza³ siê jego modlitwom, i wyzna³,
¿e z jego serca wznosi siê gor¹ca
modlitwa do Chrystusa i Jego
Matki: „Tak jak Piotr, równie¿ ja
ponawiam Ci Chryste moje bez-
warunkowe przyrzeczenie wier-
noœci i tylko Tobie zamierzam
s³u¿yæ, ca³kowicie oddaj¹c siê na
s³u¿bê Twojego Koœcio³a. Dla
wsparcia tego przyrzeczenia ucie-
kam siê do macierzyñskiego wsta-
wiennictwa Najœwiêtszej Maryi
Panny”. Wielokrotnie, cytuj¹c list
apostolski œw. Jana Paw³a II
„Novo Millennio Ineunte” (nr 33),
Benedykt XVI zachêca³, aby
„wspólnoty chrzeœcijañskie by³y
prawdziwymi szko³ami modlitwy”.

ŒP. BENEDYKT XVI
A KARMEL

Papie¿ Benedykt XVI od pierwszych chwil swego pon-
tyfikatu wyznawa³, ¿e czuje, jakoby w kierowaniu Koœ-

cio³em wspomaga³ go jego Poprzednik, Jan Pawe³ II, którego
nazywa³ mê¿em g³êbokiej modlitwy, a w homilii pogrzebowej
stwierdzi³, ¿e „umi³owany Papie¿ stoi w oknie Domu Ojca nie-
bieskiego i nam b³ogos³awi”. By³ te¿ Papie¿em beatyfikacji Jana
Paw³a II.

ŒP.

Ojciec œw. BENEDYKT w rozmo-
wie z o. prof. Françoisem-Marie Léthe-
lem OCD

Audiencja Benedykta XVI dla wspólnoty ,,Teresianum”
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To modlitewne ukierunkowa-
nie Benedykta XVI by³o tak¿e
Ÿród³em jego sympatii do na wskroœ
modlitewnej duchowoœci Karme-
lu. Nie zapominajmy,
¿e w swym naucza-
niu papieskim Bene-
dykt XVI ofiarowa³
nam wspania³e wy-
powiedzi o szkaplerzu
karmelitañskim, o œw.
Proroku Eliaszu z Gó-
ry Karmel, o œw. Tere-
sie od Jezusa i œw. Ja-
nie od Krzy¿a, a nad-
to o œw. Teresie od
Dzieci¹tka Jezus. Za
jego pontyfikatu odby-
³y siê beatyfikacje kar-
melitanek bosych Elia-
szy od œw. Klemensa
z Bari i Józefiny od
Jezusa Ukrzy¿owane-
go z Neapolu, a nad-
to Rodziców œw. Te-
resy o Dzieci¹tka Jezus oraz wielu
naszych wspó³braci mêczenników
komunizmu w Hiszpanii, w tym
o. Eufrazjusza od Dzieci¹tka Jezus,
który pracowa³ m.in. w Krakowie.

To nie przypadek, ale sym-
patia do Karmelu i jego œwiêtych

sprawi³y, ¿e z rekolekcjami dla
siebie i Kurii Rzymskiej w 2011 r.,
Benedykt XVI zaprosi³ naszego
wspó³brata zakonnego, o. Françoisa-

-Marie Léthela OCD, wyk³adow-
cê „Teresianum”. Potem Papie¿
przyj¹³ na audiencji prywatnej
wspólnotê i studentów tego¿ „Te-
resunum”, wyró¿niaj¹c imiennie zna-
nego mu osobiœcie o. prof. Boni-
facio Honingsa OCD, dziœ licz¹cego

102 lata moralisty, z którym wspó³-
pracowa³ przy opracowaniu nie-
których dokumentów papieskich,
zw³aszcza dotycz¹cych eutanazji

i obrony ¿ycia ludz-
kiego.

Modlitewny aspekt
osobowoœci Benedy-
kta XVI wyp³yn¹³
tak¿e w jego decyzji
o abdykacji 28 lutego
2013 r., kiedy to oznaj-
mi³, ¿e po g³êbokiej
modlitwie i refleksji po-
stanowi³ ust¹piæ z dal-
szego pos³ugiwania ja-
ko Papie¿ i s³u¿yæ na-
dal Koœcio³owi poprzez
modlitwê, w czym po-
zosta³ bardzo wierny,
zamieszkuj¹c w³aœnie
w by³ym klasztorze kla-
uzurowym „Mater Ec-
clesiae” w Ogrodach
Watykañskich, gdzie

zakoñczy³ swoja doczesn¹ piel-
grzymkê ze s³owami, jak¿e po-
dobnymi do tych, jakie przed
œmierci¹ wypowiedzia³a œw. Teresa
od Dzieci¹tka Jezus: „Jezu, ko-
cham Ciê”.

o. Szczepan T. Praœkiewicz OCD

Z genera³em Zakonu o. Ksawerym Cannistra OCD i jego sekretarzem
o. Rafa³em Wilkowskim OCD

ejrzyj z niezmierzonym mi-
³osierdziem na nasz lament,

biedê i nêdzê. Ulituj siê nad
wiernymi, za których
Twój Jednorodzony Syn,
a nasz Pan i Zbawiciel,
Jezus Chrystus dobro-
wolnie odda³ siê w rêce
grzeszników i przela³
krew na œwiêtym drze-
wie krzy¿a. Przez Niego
oddal od nas, naj³askaw-
szy Ojcze, zas³u¿one ka-
ry, obecne i przysz³e nie-
szczêœcia, szkodliwe bun-
ty, wojny, choroby, za-
mêty i mizernoœæ. Oœ-
wieæ i umocnij w dobru
duchowych i œwiatowych
zwierzchników i regentów, aby
wspierali wszystko, co s³u¿y Twe-
mu boskiemu majestatowi, na-
szemu zbawieniu, powszechnemu
pokojowi i dobrobytowi ca³ego
chrzeœcijañstwa.

Udziel nam, Bo¿e, pokoju,
prawdziwej jednoœci w wierze,
wolnej od roz³amów i podzia³ów;

daj naszym sercom ducha praw-
dziwej pokuty i poprawy ¿ycia;
zapal w nas ogieñ Twojej mi³oœ-
ci; wzbudŸ w nas g³ód i po¿¹-
danie sprawiedliwoœci, abyœmy
jako pos³uszne dzieci znaleŸli Twój

wzgl¹d oraz upodobanie. Prosimy
tak¿e, jako jest Twoj¹ wol¹, za
naszych przyjació³ i wrogów,
za zdrowych i chorych, za wszyst-
kich zasmuconych i nieszczêœli-

wych, ¿ywych i umar-
³ych.

Tobie, Panie, poleca-
my nasz¹ pracê i spoczy-
nek, postêpki oraz wy-
stêpki, ¿ycie i œmieræ.
Pozwól nam, Panie, Oj-
cze niebieski, na ziemi
cieszyæ siê Twoj¹ ³ask¹,
a w wiecznoœci wraz ze
wszystkimi œwiêtymi do-
st¹piæ wiecznej radoœci,
byœmy Ciê chwalili, b³o-
gos³awili i wys³awiali.
Przez Jezusa Chrystusa,
Twojego umi³owanego

Syna, który z Tob¹ i Duchem
Œwiêtym ¿yje i króluje przez
wszystkie wieki wieków.

Amen.

œw. Piotr Kanizjusz

Ukochana modlitwa Benedykta XVI

w

Œw. Piotr Kanizjusz
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dniu 21 stycznia 2023 roku odby³a siê wizytacja
i wybory we wspólnocie Œwieckiego Zakonu

Karmelitów Bosych w Przemyœlu. Przewodniczy³
im o. Krzysztof ̄ ywczyñski, Delegat ds. OCDS, który
przyby³ do Przemyœla wraz z Iwon¹ Zachar¹, radn¹
prowincjaln¹. Wybory poprzedzi³a Jutrznia, Msza
Œwiêta dziêkczynna za trzy lata pos³ugi ustêpuj¹cej
Rady, o œwiat³o Ducha Œwiêtego na czas wyborów
i o potrzebne ³aski dla nowo wybranej  rady.  W ho-
milii Ojciec Delegat  nawi¹zuj¹c do s³ów Ewangelii
z dnia (Mk 3,20-21) „odszed³ od zmys³ów” zwróci³ uwa-
gê, ¿e naœladowanie Jezusa, bycie Jego uczniem, mo-
¿e byæ uznane za szaleñstwo przez  bliskich i œwiat,
dla którego licz¹ siê pieni¹dze i kariera. Tymczasem
prawdziwa wiêŸ z Chrystusem wymaga nieustan-
nych poœwiêceñ, oddanie siebie bez reszty sprawie kró-
lestwa Bo¿ego. S³owa te by³y prowokuj¹ce do za-
dania sobie pytania, czy staæ mnie bym sta³a siê „g³upia”,
nie szukaj¹c: ,,œwiêtego spokoju”, w³asnej korzyœci,
w³adzy i presti¿u, ale prawdy i dobra i czy mam w so-
bie coœ z Jezusowego szaleñstwa dla chwa³y Bo¿ej i zba-
wienia œwiata? Po adoracji Najœwiêtszego Sakra-
mentu spotkaliœmy siê w radosnej i serdecznej atmo-
sferze przy kawie, herbacie i ciasteczku. Towarzyszy³
nam równie¿ nasz asystent o. Krzysztof Górski. Na-
stêpnie wspólnota wys³ucha³a sprawozdañ za okres
kadencji i udzieli³a Radzie absolutorium.

W wyniku wyborów zosta³ wy³oniony nastêpuj¹cy
sk³ad Rady:

Przewodnicz¹ca –
– Barbara Piotrzkowska (na drug¹ kadencjê),

Odpowiedzialna za formacjê – 
– Alicja Kalinowska (na drug¹ kadencjê),

Pierwsza Radna – 
– El¿bieta Kryñska,

Druga Radna –
– El¿bieta Gerula (na drug¹ kadencjê),

Trzeci Radny – 
– Zbigniew Bary³kiewicz.

Nowo wybranej Radzie ¿yczymy wszelkich ³ask Bo-
¿ych potrzebnych do kierowania ¿yciem wspólnoty,
œwiat³a Ducha Œwiêtego – i polecamy w modlitwie.

Bogus³awa Kruk OCDS
fot. arch. OCDS

NOWA RADA
PRZEMYSKIEJ WSPÓLNOTY

ŒWIECKIEGO KARMELU

w

C
omiesiêczne spotkanie nasze-
go Œwieckiego Zakonu przy-

padaj¹ce na 14 stycznia 2023 r. by-
³o bardzo uroczyste i wyj¹tkowe.
Spotkanie rozpoczêliœmy Jutrzni¹
z udzia³em naszego asystenta
Ojca Krzysztofa Górskiego.

Po Jutrzni w skupieniu wys³u-
chaliœmy konferencji Ojca Krzy-
sztofa na temat Eucharystii.

Po wys³uchaniu sprawozdañ
za 2022 r. i dzieleniu w grupach
udaliœmy siê do koœcio³a, gdzie
przy o³tarzu Matki Bo¿ej Ojciec Krzy-
sztof Górski odprawi³ uroczyst¹
Mszê Œwiêt¹.

Podczas tej Eucharystii przy-
jêta zosta³a do Wspólnoty nowa
osoba – Beata Dziuban od Jezusa
Ukrzy¿owanego. Otrzyma³a uroczy-
sty szkaplerz oraz dokumenty
zawieraj¹ce prawodawstwo Œwie-
ckiego Zakonu.

Kolejnym wzruszaj¹cym momen-
tem tego wydarzenia by³o uœcis-
kanie przyjêtej Beaty przez siostry

i braci na znak wsparcia i radoœci.
Na zakoñczenie Eucharystii zaœ-
piewaliœmy wspólnie pieœñ do
Królowej Karmelu O Pani, ufnoœæ
nasza.

Po zakoñczonej Eucharystii ze-
braliœmy siê na agapie. Sk³adaliœ-
my sobie ¿yczenia i ³amaliœmy siê
op³atkiem, czêstuj¹c siê wszelkim
dobrem ze sto³u. Ka¿dy z nas tra-
dycyjnie wylosowa³ Patrona na
rok 2023.

W wyœmienitych humorach wy-
ruszyliœmy na spotkanie z Siostrami
Karmelitankami Bosymi do ich
pobliskiego klasztoru. Spotkanie
rozpoczêliœmy odmówieniem Koron-
ki do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 1500

w kaplicy. Wspólnie œpiewane ko-
lêdy i pastora³ki oddziela³y serdecz-
ne rozmowy z Siostrami. Na za-
koñczenie spotkania ojciec Krzy-
sztof udzieli³ nam b³ogos³awieñ-
stwa.

Beata Dziuban
fot. arch. OCDS

Spotkanie op³atkowe Œwieckiego Zakonu
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radycyjnie kolêdowanie
w polskim koœciele trwa

od Wigilii Bo¿ego Narodze-
nia a¿ do 2 lutego (M.B. Grom-
nicznej).

W dniu 22 stycznia w koœciele
Karmelitów Bosych w Przemyœlu
odby³o siê kolêdowanie grup dzia-
³aj¹cych przy parafii, do którego
zaproszeni zostali wszyscy parafia-
nie oraz przyjaciele przemyskiego Kar-
melu. Po wieczornej liturgii eucha-
rystycznej wszyscy na niej zgro-
madzeni zostali uroczyœcie powi-
tani przez Proboszcza Parafii –
Ojca Krzysztofa Górskiego, który
serdecznie zachêci³ do wspólnego
modlenia siê œpiewem kolêd.

Kolêdowali w kolejnoœci i na
przemian KREM – Karmelitañski
Ruch Ewangelizacyjno-Modlitew-
ny oraz Chór Parafialny. KREM-
-owi towarzyszy³a Diakonia Muzy-
czna organizowana przez Pani¹ Irenê
Wywrot, zaœ chórowi pod dyrekcj¹
Pana Czes³awa Sza³ygi akompa-
niowa³ na organach Organista koœ-
cio³a – Pan Szymon G³owaty.

Klimat kolêdowania wprowa-
dzi³a wszystkich Pani Anna Poto-
cka – Prezes Parafialnego Oddzia-
³u Akcji Katolickiej, która animo-
wa³a to wydarzenie i zapowiada³a
w krótkich wstêpach poszczególne
kolêdy.

Atmosfera by³a pe³na radoœci
i muzycznej, modlitewnej chwila-
mi zadumy nad cudem narodzin
Boga–Cz³owieka w Osobie Dzie-
ci¹tka Jezus.

Warto te¿ wspomnieæ o walo-
rach wizualnych ca³ego wydarze-
nia: o ile chórzystki i chórzyœci
prezentowali klasyczn¹ powagê
i elegancjê (suknie, szale, garni-
tury, krawaty i muchy) o tyle cz³on-

kowie KREM-u zachwycili tema-
tycznymi strojami – d³ugie szaty
kobiet, woale na g³owach, anio³y
ca³e w bieli (nawet Ojciec Pro-
boszcz „dosta³ skrzyde³” i aureoli
z piórek nad g³ow¹) tak¿e pojawili
siê w ludowych strojach górale oraz
pasterze w d³ugich szatach i chustach
„arafatkach”.

Uroku ca³oœci oraz lekkoœci
brzmienia dodawa³ akompa-
niament dzwonków, fletu i bê-
benków.

PARAFIALNE KOLÊDOWANIE NA KARMELU

T
W obu zespo³ach kolêduj¹cych

bra³y udzia³ dzieci – w KREM-ie
– s³odkie pastuszki a w chórze z op-
raw¹ muzyczn¹ i solo skrzyp-
cowym wyst¹pi³a w kolêdzie
,,Gdy œliczna Panna” 11-letnia

Joanna Serafin – cz³onkini Scholi
przy Karmelu.

Wszystkim to wydarzenie przy-
nios³o wielk¹ radoœæ. Mogliœmy byæ
ze sob¹, jak w wielkiej rodzinie
i œpiewaæ ca³ym sercem dla Dzie-
ci¹tka z wdziêcznoœci, ¿e przysz³o
na œwiat by zbawiæ ludzkoœæ i daæ
nadziejê na lepsze jutro.

Anna Potocka
fot. Grzegorz Wywrot

Intencje ¯ywego Ró¿añca

Intencja papieska:
Módlmy siê, aby parafie, w których centralne miejsce

zajmuje komunia, stawa³y siê coraz bardziej wspól-
notami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej
potrzebuj¹cych.

I Ró¿a – pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
O zdrowie dla chorych i cierpi¹cych z naszych rodzin

i naszej parafii.
O opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

II Ró¿a – pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej
O rozkwit Ró¿ ¯ywego Ró¿añca w naszej parafii

oraz o nowe i œwiête powo³ania.
Opiekê Matki Bo¿ej nad nasz¹ Ojczyzn¹.

III Ró¿a – pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
O œwiêtoœæ ¿ycia dla osób konsekrowanych.
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.

luty – 2023
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oniewa¿ rok 2023 w naszej
archidiecezji zosta³ og³oszony

ROKIEM ŒWIÊTEGO AND-
RZEJA BOBOLI” postanowi³am
w uzgodnieniu z Ojcem Proboszczem
Krzysztofem Górskim a jednoczeœnie
naszym ksiêdzem Asystentem Pa-
rafialnego Oddzia³u Akcji Katoli-
ckiej przy Karmelu przybli¿yæ czy-
telnikom naszego pisma a w szcze-
gólnoœci naszym parafianom pasjo-
nuj¹ce, acz tragiczne dzieje Œwiê-
tego Andrzeja Boboli.

Andrzej Bobola jest to postaæ,
której dzieje i postawa ¿yciowa s¹
godne wielkich opracowañ litera-
ckich, zaœ historia jego ¿ycia to go-
towy scenariusz na wielkoekra-
now¹ produkcjê filmow¹ o stra-
sznych czasach ¿ycia duchownych
polskich na pograniczu Rzeczpo-
spolitej w XVII stuleciu. To przy-
k³ad duchownego niez³omnego,
którego nawet najokropniejsze tor-
tury zastosowane wobec niego
przez prawos³awnych Kozaków nie
zmusi³y go do wyrzeczenia siê wia-
ry katolickiej.

Postaæ Andrzeja Boboli jest nam
– cz³onkom Akcji Katolickiej w Pol-
sce – szczególnie bliska, gdy¿ ten
œwiêty jest jej patronem. Andrzej
Bobola jest tak¿e patronem Polski.
Relikwie tego œwiêtego s¹ przecho-
wywane w ponad 120 parafiach oraz
wielu oœrodkach jezuickich w Pol-
sce i na œwiecie.

Wielkim i niestrudzonym orê-
downikiem kultu Œwiêtego An-
drzeja Boboli jest kustosz San-

ktuarium w Strachocinie – ks.
pra³at Józef Ni¿nik, któremu An-
drzej Bobola ukazywa³ siê nocami
na plebanii w Bobolówce (jako
zjawa straszy³ Go w milczeniu po
wielokroæ)i za¿¹da³ wznowienia
modlitw do swojej osoby i krze-
wienia swojego kultu w Polsce i na
œwiecie. Ale to temat na osobny
artyku³.

Doroczne œwiêto ku czci na-
szego wielkiego i œwiêtego Pa-
trona obchodzimy bardzo uro-
czyœcie co roku 16 maja w jego
miejscowoœci rodzinnej – w Stra-
chocinie, ko³o Sanoka. W tam-
tejszym Sanktuarium odpra-
wiane s¹ nabo¿eñstwa, których
kulminacj¹ jest zawsze proce-

sja z relikwiami
œwiêtego mêczen-
nika prowadzo-
na na Bobolów-
kê – miejsce, gdzie niegdyœ sta³
dom rodzinny Bobolów.

Andrzej Bobola urodzi³ siê 30 li-
stopada 1591 r. w rodzinie szlache-
ckiej, dla której wiara by³a niezwy-
kle wa¿n¹ sfer¹ ¿ycia. Ta religijnoœæ
mocno zakorzeniona w rodzie Bobo-
lów w istotny sposób wp³ynê³a na
ukszta³towanie charakteru i wybór
postawy ¿yciowej przez Andrzeja,
m³odego szlachcica. Maj¹c zaled-
wie 20 lat wst¹pi³ do zakonu jezu-
itów w Wilnie i ju¿ po dwóch latach
uzyska³ œwiêcenia kap³añskie.

Usilna praca nad sob¹ obficie
zaowocowa³a, bo Andrzej Bobola
rych³o zosta³ rektorem koœcio³a
w Wilnie, dyrektorem szko³y kole-
giackiej i gor¹cym kaznodziej¹.
Jako m³ody i zaanga¿owany jezuita
by³ równie¿ niestrudzonym misjo-
narzem, który dla uratowania du-
szy zab³¹kanej poœwiêca³ ca³e-
go siebie, szed³ w przys³owiowy
ogieñ i by³ gotów nawet nie prze-
bieraæ w œrodkach (znany by³ z krew-
kiego charakteru i ostrego tempe-
ramentu, za co niemal nie zosta³
usuniêty z zakonu jezuitów).

Ten przysz³y mêczennik i œwiêty
wyró¿nia³ siê poœwiêceniem i gorli-
woœci¹ a tak¿e niezwykle cennym
darem przekonywania. Jak g³osz¹
zachowane podania – pod jego
wp³ywem ca³e miasta i wsie naw-
raca³y siê, porzucaj¹c ¿ycie w grze-
chu pijañstwa, zabobonów i rozpu-
sty – wielokroæ bez ¿adnych sa-
kramentów œwiêtych – a ponadto
przechodzili z prawos³awia na ka-
tolicyzm. To doprowadza³o do sza³u
Kozaków z Polesia, na terenie
którego Andrzej Bobola prowadzi³
swoj¹ dzia³alnoœæ misyjn¹. Kozacy
jego dzia³ania traktowali jako wro-
gie akcje polityczne, które z ca³¹
moc¹ postanowili zwalczaæ.

cdn

Cz³owiek jest bytem relacyjnym. Jeœli zostanie zaburzona
pierwsza, podstawowa relacja cz³owieka – relacja do Boga
– wtedy ¿adna inna rzecz nie mo¿e byæ tak naprawdê
w porz¹dku. To w³aœnie pierwszeñstwo wchodzi w grê

w orêdziu i w dzia³alnoœci Jezusa. Jezus chce najpierw
wskazaæ cz³owiekowi na sam rdzeñ jego nieszczêœcia i daæ
mu do zrozumienia, ¿e jeœli to w tobie nie zostanie uz-
drowione, wtedy mimo wszystkich znalezionych dobrych
rzeczy nie bêdziesz prawdziwie uzdrowiony.

Z ksi¹¿ki „Jezus z Nazaretu. Dzieciñstwo”, 2012

Myœli–pere³ki Benedykta XVI:

Kustosz Sanktuarium Œw. Andrzeja
Boboli w Strachocinie – ks. pra³at Józef
Ni¿nik podczas uroczystej mszy z relik-
wiami Œwiêtego Patrona Polski i Akcji
Katolickiej

P

ROK 2023 OG£OSZONY ROKIEM

ŒW. ANDRZEJA BOBOLI
W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

(1)

ANNA POTOCKA

POAK



Nr 2 (2023) Str. 7N A  K A R M E L

 czwartek 12.01.2023 r. w Œwietlicy Oratorium du¿a sala na której na co dzieñ
 dzieci graj¹ w pi³kê przemieni³a siê w piêkne „Betlejem”. Po wielu próbach

i przygotowaniach nadszed³ dzieñ przedstawienia jase³ek przez naszych
wychowanków.

Dzieci cieszy³y siê z obecnoœci swoich rodziców i bliskich, których na tê okazjê
zaprosili. Specjalnymi goœcie to: pan v-ce Prezydent Bogus³aw Œwie¿y, ks. Biskup
Stanis³aw Jamrozek, ojciec Przeor Krzysztof Górski oraz ks. £ukasz Jastrzêbski z gru-
p¹ braci Kleryków, którzy jako wolontariusze pomagaj¹ w Oratorium.

Dzieci piêknie odegra³y swoje role oddaj¹c chwa³ê Dzieci¹tku w ¿³óbku. Do
stajenki pod¹¿ali pasterze pas¹cy baranki, którzy z³o¿yli Dzieci¹tku dary, a tak¿e
Mêdrcy ze wschodu ofiarowuj¹c z³oto, kadzid³o i mirrê. Ca³y czas diabe³ po ci-
chu siê skrada³ i do z³ego wszystkich namawia³, a w tle piêkny chór anio³ków œpie-
wa³ kolêdy i wskazywa³ drogê do Dzieci¹tka.

Po wystêpie wszyscy goœcie zostali zaproszeni na poczêstunek, gdzie przy
herbacie i dobrym ciastku rozmawiali, i wspólnie spêdzili mi³o czas.

s. Ewa Sekita, fot. Ma³gorzata Bazan

ostatnim dniu pracy Oratorium przed œwi¹teczn¹
przerw¹ zimow¹ kiedy ju¿ na œwietlicowych

korytarzach i w jadalni stanê³y piêknie ubrane choinki,

a w salach dzieciêcych pojawi³y siê rêcznie wykonane
przez dzieci œwi¹teczne dekoracje prze¿ywaliœmy  nasz¹
wieczerzê wigilijn¹. Rozpoczêliœmy œwiêtowanie Eu-
charysti¹, któr¹ celebrowa³ ojciec Andrzej Cekiera, który
w czasie homilii wyg³osi³ do nas piêkne s³owo. Po Mszy

JJJJJ
aaaaa
sssss
eeeee
³³³³³
kkkkk
aaaaa

WWWWW

L U T Y  2 0 2 3
DODATEK DLA DZIECI

WWWWW

Œwiêtej Ojciec pob³ogos³awi³ op³atki na nasz stó³ wigilijny.
Tradycyjnie rozpoczêliœmy wieczerzê od odœpiewania
kolêdy, przeczytania s³ów Ewangelii o Narodzeniu Pana
Jezusa i po krótkim s³owie ojca Przeora Krzysztofa Górskiego
sk³adaliœmy sobie ¿yczenia ³ami¹c siê op³atkiem. Potem
zasiedliœmy do piêknie przygotowanych sto³ów, by w ra-
doœci i mi³oœci wspólnotowej spo¿yæ wieczerzê. Na koniec
wszyscy wychowankowie otrzymali s³odkie paczki ze
s³odyczami.

WWWWWig i l i ai g i l i ai g i l i ai g i l i ai g i l i a
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 Ad. 2. Zakorzenienie w S³owie Bo¿ym.

Kolejnym, charakterystycznym rysem modlitwy
naszej Matki jest zakorzenienie w S³owie Bo¿ym.

Przyznajê, ¿e zawsze zatrzymuje mnie u Matki
passus z Konferencji: „O œwiêtoœci, jako pe³nieniu woli
Bo¿ej”, w którym porównuje czas oczekiwania na za-
twierdzenie Zgromadzenia do biblijnego czasu oczeki-
wania narodu wybranego na Odkupiciela.

„Mój Bo¿e, dzisiaj mo¿e któraœ szemraæ, narzekaæ,
coœmy otrzyma³y, to od Pana Jezusa, (na) co ¿eœmy d³u-
gie lata oczekiwa³y. Stoimy na fundamencie Koœcio³a,
rozrastaæ siê mamy w duchu Chrystusa, ¿yæ i pracowaæ
jak niegdyœ naród ca³y oczekiwa³ Zbawiciela, tak i my
pragnê³y, tak i nasze serca by³y spragnione tego rozkwitu
Bo¿ej chwa³y i uznania od Koœcio³a œwiêtego [...]. Tak
jak niegdyœ przed Chrystusem Panem oczekiwa³ ca³y na-
ród Nowego Odkupiciela, tak i nasze pragnienie oczeki-
wane by³o tego rozkwitu chwa³y Bo¿ej i uznania od Koœ-
cio³a œwiêtego”. (O œwiêtoœci, jako pe³nieniu woli Bo¿ej, str. 185)

Poprzez to zestawienie, porównanie Matka Wspó³-
za³o¿ycielka osadza nas w szerokim wymiarze nie tylko
historii Koœcio³a, ale ca³ej historii zbawienia.

Miejmy œwiadomoœæ, ¿e ponad 100 lat temu, dostêp
do tekstów biblijnych nie by³ tak ³atwy, jak mamy to
dziœ. Nie by³o internetu, gdzie mo¿emy poczytaæ, pos³u-
chaæ ró¿nych komentarzy, refleksji do S³owa Bo¿ego.

„Ta jedna Komunia œw. coœmy spo¿ywa³y, ta nas
we wszystkim pokrzepia³a i dodawa³a mêstwa i wytr-
wa³oœci, praca bez wytchnienia, a jednak ten duch by³
tak silny, oparty na Bogu jak ¿elazo, ¿e  ¿adne pogró-
¿ki ludzkie nawet po trzykroæ rozpêdzanie ¿adnego
kroku wstecz nie uczyni³o. [...] Moc Boska z nami by³a,
nam dopomog³a przezwyciê¿yæ wszystkie trudnoœci, któ-
reœmy przechodzi³y. [...] Przypatrzcie siê, jak¹ mozoln¹
prac¹ zdoby³o siê to, co teraz widzimy i mo¿emy swo-
bodnie Pana Boga chwaliæ.” (O œwiêtoœci, ... op.cit. s. 184)

Obraz, który nie pozostawia w¹tpliwoœci co do po-
równania naszej historii z histori¹ wêdrówki przez
pustyniê, kiedy to Bóg karmi³ swój lud Mann¹ z Nie-
ba, która dawa³a mu si³y do wêdrówki przez 40 lat.

W ¯yciorysie zanotowa³a: „niewiele czasu pozosta-
wa³o do modlitwy; na mszy œw. bywa³yœmy codziennie
i przystêpowa³yœmy czêsto do sto³u Pañskiego. To miê
pokrzepia³o na duchu” (Mój dawny ¿yciorys, str. 4)

Znajdujemy tu niejako odpowiedŸ na pytanie, sk¹d
Matka i nasze pierwsze siostry bra³y si³ê do trwania
poœród przeciwnoœci. Matka zaprasza nas do opierania
naszej modlitwy na S³owie Pana i karmieniu siê Jego
Cia³em.

Piêkna jest te¿ Konferencja „O budowie duchowej
Zgromadzenia”, gdzie Matka mówi nam: „Teraz zabie-
rzmy siê do budowy duchowej – a jak to bêdziemy
zaczynaæ – zdaje siê najlepiej bêdzie, jak ka¿da zacznie

od siebie, od swej mi³oœci i pokory i umartwienia
ducha”. (O budowie duchowej Zgromadzenia, str. 192)

Charakterystyczne jest to, ¿e Matka jako pierwszy wa-
runek pracy duchowej stawia mi³oœæ, a potem pokorê
i umartwienie. Zapewne mia³a na myœli mi³oœæ Boga
i bliŸniego i siebie samej. Potwierdza to dalsza czêœæ
refleksji: „Biedny Pan Jezus! Je¿eli Go w Zgroma-
dzeniu nie mi³ujemy, otrzymawszy od Niego tyle ³ask
i œwiat³a, to któ¿ Go umi³uje? Mój Bo¿e, tyle Komunii?
[...] Nie w¹tpiê, ¿e ka¿da z nas przysz³a do zakonu,
aby Pana Boga kochaæ i Jemu s³u¿yæ [...]  ¯eby ten
duch zakonny by³ w ca³ej pe³ni i coraz wiêcej tego
ducha (¿ebyœmy) mog³y poznaæ i zapragn¹æ z ¿yw¹
wiar¹ tego ducha Bo¿ego – i wprowadziæ w czyn” [...]
(Op.cit., str. 192).

Motyw „budowy duchowej” zapewne zosta³ zaczer-
pniêty z ¿ycia i troski o budowê domu materialnego,
ale ma te¿ swoje zakorzenienie w Biblii, kiedy Pan
Jezus mówi o budowaniu domu na skale lub na pia-
sku (por. Mt 7,24-27).

Mo¿na tak¿e odczytaæ i zinterpretowaæ tê myœl
naszej Matki  w innym kluczu. Kolejny raz przywo³am
refleksjê o. Amadeo Cencini, który w sposób bardzo
prosty, a zarazem piêkny, mówi o relacji miêdzy mi-
styk¹ a ascez¹: Mistyka, to jest to, co Bóg czyni w nas.
Zatem podmiotem jest Bóg. To On dzia³a, to On poci¹ga.
To On daje mi odczuæ swoje piêkno, doœwiadczyæ swojej
prawdy. Budzi we mnie pragnienie przebywania z Nim. To
jest mistyka, to jest dzia³anie Boga. Ja odbieram je przez
swoje zmys³y. Przez swoj¹ wra¿liwoœæ odbieram dzia³anie
Boga we mnie. Kiedy mówimy o doœwiadczeniu Boga, to
znaczy, ¿e moja wra¿liwoœæ pozwala mi dostrzec, odczuæ,
widzieæ,dotkn¹æ obecnoœci Boga we mnie, a to jest mistyka.
To Bóg dzia³a, a ja czujê Jego dzia³anie, ale to On dzia³a.
Zatem, proste pragnienie kontaktu z Bogiem, przebywania
z Nim, s³uchania Go, czytania Jego S³owa to jest mistyka.
Tak wiêc, nie myœlmy, ¿e mistyka jest zarezerwowana tylko
dla wielkich œwiêtych. Tak¿e w naszym ¿yciu codziennym
prze¿ywamy wymiar mistyczny i to jest nasze zbawienie. Bez
mistyki wszystko staje siê banalne, powierzchowne, nie ma
smaku, nie ma ju¿ wielkich pragnieñ. Co najwy¿ej cz³owiek
jest pos³uszny wobec jakiejœ regu³y. I ¿ycie chrzeœcijañskie staje
siê bardzo smutne.  Mistyka, to dzia³anie Boga w nas.

Asceza, to odpowiedŸ cz³owieka na dzia³anie Boga, albo
lepiej mówi¹c, to jest d¹¿enie stworzenia do przyjêcia w sobie
dzia³ania Boga Stwórcy. Oczywiœcie, jest to ci¹g³e d¹¿enie,
usi³owanie, które zawsze bêdzie ni¿sze wobec propozycji Boga.
Ale jest wa¿e, ¿eby by³o. Stworzenie zdaje sobie sprawê, ¿e
odczuwa w sobie smak, pragnienie, poci¹ganie, odkrywa
now¹ perspektywê ¿ycia. Mo¿e to wydaje mu siê trudne, ale
wyczuwa to, dostrzega, marzy o tym. Dostrzega to w oddali,
ale widzi i czuje pewne przynaglenie, by dzia³aæ w tym
kierunku. To jest asceza. Pokorne, dyskretne usi³owanie
odpowiedzi na dzia³anie Boga, ¿eby to dzia³anie siê

CZCIGODNA S£U¯EBNICA BO¯A
MATKA ANNA KAWOREK

MISTRZYNI¥ MODLITWY(2)
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wype³ni³o, przynios³o efekt, ¿eby rodzi³o ¿ycie, ¿eby zmieni³o
moje ¿ycie, moje serce, przede wszystkim, ¿eby uczyni³o mnie
miejscem, w którym jest widzialne dzia³anie Boga, co wiêcej,
Jego oblicze, Jego uczucia. Widzicie, ¿e istnieje tu bardzo jasna
relacja - stanowi ona duszê ¿ycia chrzeœcijañskiego. Jesteœmy
autentyczni, gdy ¿yjemy t¹ podwójn¹ dynamik¹. To jakby
dwa poruszenia serca: skurcz i rozkurcz. To jakby oddy-
chanie: wdech i wydech. To s¹ dwa ruchy, które zawsze wystêpu-
j¹ razem. Nie mo¿na ¿yæ tylko mistyk¹. Nie mo¿na ¿yæ tylko
ascez¹. Mistyka bez ascezy jest jak idea³, który nigdy nie stanie
siê rzeczywistoœci¹. Asceza bez mistyki jest jak cia³o bez duszy.
Trzeba je ci¹gle ³¹czyæ ze sob¹: dzia³anie Boga i nasz¹
odpowiedŸ, w nieprzerwanym dialogu [...] (A. Cencicini, Se-
sja „Asceza i dyscyplina – droga piêkna”, Kraków 2019, ss. 27–29)

Matka Wspó³za³o-
¿ycielka po mistrzow-
sku uczy nas budo-
wania relacji z Pa-
nem na solidnych fun-
damentach: „mi³oœci,
pokory i umartwienia
ducha”. Innymi s³o-
wy, doœwiadczaj¹c
szczególnego dzia³a-
nia Boga w swoim ¿y-
ciu i w historii naszej
Rodziny Zakonnej,
czyli prze¿ywaj¹c wy-
miar mistyczny, zapra-
sza nas do dania odpo-
wiedzi Bogu poprzez
ascezê naszego ¿ycia.

W Konferencji: „O przyjaŸni partrykularnej”, otrzy-
mujemy konkretn¹ radê i zachêtê:  „WeŸ do rêki
katechizm lub dobr¹ ksi¹¿kê duchown¹ i wyj-
dzie ci na po¿ytek. [...] uwa¿ajmy na s³owa i czyny,
¿e jesteœmy zakonnicami i z ka¿dego s³owa kiedyœ
rachunek zdaæ musimy. O mój Bo¿e, kiedy bêdzie-
my takimi, jakimi Ty nas chcesz mieæ?”. (O przyjaŸni
partrykularnej, str. 182).

Bior¹c na serio to zaproszenie naszej Matki do
„wziêcia katechizmu do rêki”, jesteœmy zaskoczeni
niesamowicie. Modlitwie chrzeœcijañskiej poœwiêcona
jest IV czêœæ KKK. Ukazuje modlitwê jako:

– Dar Boga.
– Przymierze Boga z cz³owiekiem.
– Komuniê – ¿ywy zwi¹zek dziecka Bo¿ego z nie-

skoñczenie dobrym Ojcem, z Jego Synem i Du-
chem Œwiêtym.

Kolejne artyku³y mówi¹ o powszechnym powo³aniu
do modlitwy:

– W Starym Testamencie.
– W pe³ni czasów – czyli w Osobie Jezusa i Maryi.
– W czasie Koœcio³a.
Dalej znajdujemy artyku³y o:
– Zród³ach modlitwy.
– Drodze modlitwy.
– Przewodnikach modlitwy.

Nastêpny rozdzia³ mówi o ¿yciu modlitwy, czyli:
– Formach modlitwy.
– Walce – wysi³ku modlitwy.
– Arcykap³añskiej Modlitwie Jezusa.
Oddzielny dzia³ w tej czêœci Katechizmu jest po-

œwiêcony Modlitwie Pañskiej „Ojcze nasz”.
Jest to naprawdê niezg³êbiona studnia, z której mo¿e-

my czerpaæ zdrow¹, Ÿródlan¹ wodê ¿ycia modlitw¹.
W numerze 2697 KKK czytamy: „Modlitwa [...]

powinna o¿ywiaæ nas w ka¿dej chwili. Tymczasem za-
pominamy o Tym, który jest naszym ¯yciem i naszym
Wszystkim. Dlatego wiêc mistrzowie ¿ycia duchowego,
[...] k³ad¹ nacisk na modlitwê jako ,,pamiêæ o Bogu”,
czêste budzenie ,,pamiêci serca”: ,,Trzeba przypo-

minaæ sobie o Bogu
czêœciej, ni¿ oddycha-
my” [...]

Prawie jak echo tych
s³ów z KKK s¹ s³owa
Czcigodnej S³u¿ebnicy
Bo¿ej: „Nauczmy siê
du¿o myœleæ o Bogu,
o Jego dobroci, mi³o-
œci nieskoñczonej [...]
Gdzie jest Jezus, tam
niech bêdzie i nasze
serce i myœli”. (O przygoto-
waniu siê na œmieræ, s. 194)

Oto niektóre fra-
gmenty artyku³ów
o modlitwie z KKK:
2659 W niektórych

chwilach uczymy siê modliæ, s³uchaj¹c s³owa Pa-
na i uczestnicz¹c w Jego Misterium Paschalnym, ale
w ka¿dym czasie w wydarzeniach codziennoœci
otrzymujemy Jego Ducha jako Ÿród³o naszej modlitwy.
Nauczanie Jezusa o modlitwie do naszego Ojca ma ten
sam kontekst co nauczanie o Opatrznoœci: czas jest
w rêkach Ojca; spotykamy Go w teraŸniejszoœci, nie
wczoraj ani jutro, ale dzisiaj: ,,Obyœcie us³yszeli dzisiaj
g³os Jego: «Nie zatwardzajcie serc waszych»” (Ps 95, 7–8).

2660 Modliæ siê poœród wydarzeñ ka¿dego dnia
i w ka¿dej chwili jest jedn¹ z tajemnic Królestwa,
objawionych ,,maluczkim”, s³ugom Chrystusa, ubogim
z b³ogos³awieñstw. S³usznie i dobrze jest modliæ siê,
aby nadejœcie Królestwa sprawiedliwoœci i pokoju mia³o
wp³yw na bieg historii, lecz równie wa¿ne jest
przenikanie modlitw¹ treœci codziennych, zwyczajnych
sytuacji. Wszystkie formy modlitwy mog¹ byæ tym
zaczynem, do którego Pan porównuje Królestwo.

2561 [...] Modlitwa jest odpowiedzi¹ wiary na dar-
mow¹ obietnicê zbawienia, odpowiedzi¹ mi³oœci na
pragnienie Jedynego Syna.

A zatem, przyjmuj¹c radê Matki Anny i bior¹c do rêki
Katechizm Koœcio³a Katolickiego, naprawdê znajdziemy
niesamowit¹ pomoc w prze¿ywaniu naszej modlitwy,
jako relacji osobowej z Bogiem.

dok. za miesi¹c

Modlitwa przy sarkofagu Matki Anny

´
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BENEDYKT XVI

O ŒW. TERESIE

Z LISIEUX

C
hcia³bym przedstawiæ wam po-
staæ œw. Teresy z Lisieux, Te-

resy od Dzieci¹tka Jezus i Najœ-
wiêtszego Oblicza, która ¿y³a na
tym œwiecie tylko 24 lata, pod
koniec XIX w. Prowadzi³a ¿ycie
bardzo proste i ciche, ale po œmier-
ci i po opublikowaniu jej pism
sta³a siê jedn¹ z najbardziej zna-
nych i kochanych œwiêtych. «Ma-
³a Teresa» nigdy nie przesta³a po-
magaæ ludziom najprostszym, ma-
³ym, ubogim i cierpi¹cym, którzy
siê do niej modl¹, ale oœwieci³a
równie¿ ca³y Koœció³ swoj¹ g³ê-
bok¹ nauk¹ duchow¹, w zwi¹zku
z czym w 1997 r. czcigodny pa-
pie¿ Jan Pawe³ II do tytu³u patron-
ki misji, nadanego jej przez Piusa XI
w 1939 r., doda³ jej tytu³ doktora
Koœcio³a. Mój umi³owany poprze-
dnik mówi³ o jej g³êbokiej znajo-
moœci scientia amoris (por. Novo mil-
lennio ineunte, 42). Tê m¹droœæ, która
w mi³oœci dostrzega blask ca³ej praw-
dy wiary, Teresa wyrazi³a przede
wszystkim w opowieœci o swoim
¿yciu, opublikowanej rok po jej
œmierci pod tytu³em Dzieje duszy.
Ksi¹¿ka ta natychmiast odnios³a
wielki sukces, zosta³a przet³uma-
czona na wiele jêzyków i rozesz³a
siê na ca³ym œwiecie. Pragnê za-
chêciæ was do odkrycia na nowo
tego «ma³ego wielkiego skarbu»,
tego oœwiecaj¹cego komentarza do
Ewangelii, któr¹ ona ¿y³a w pe³ni.
Dzieje duszy to bowiem cudowna hi-
storia mi³oœci, opowiedziana w spo-
sób tak bardzo autentyczny, pro-
sty i spontaniczny, ¿e Czytelnik nie
mo¿e nie ulec jej urokowi! A có¿
to za mi³oœæ wype³ni³a ca³e ¿ycie
Teresy, od dzieciñstwa a¿ po œmieræ?
Drodzy przyjaciele, ta mi³oœæ ma
oblicze, ma imiê, jest ni¹ Jezus!
Œwiêta nieustannie mówi o Jezu-
sie. Przyjrzyjmy siê zatem istot-
nym etapom jej ¿ycia, by lepiej po-
znaæ jej naukê.

Teresa urodzi³a siê 2 stycznia
1873 r. w Alençon, francuskim
mieœcie w Normandii. By³a ostat-
nim dzieckiem Ludwika i Zelii
Martin, przyk³adnych ma³¿onków
i rodziców, którzy zostali beatyfi-
kowani razem 19 paŸdziernika 2008 r.
Mieli oni dziewiêcioro dzieci, czwo-
ro z nich bardzo wczeœnie umar³o.
Piêæ córek, które prze¿y³y, zosta³o

zakonnicami. Czteroletnia Teresa
bardzo g³êboko prze¿y³a œmieræ
matki (Rêkopis A, 13r). Ojciec z cór-
kami przeniós³ siê wtedy do Li-
sieux, miasta, w którym œwiêta spê-
dzi³a resztê ¿ycia. Teresa zachoro-
wa³a tam na powa¿n¹ chorobê ner-
wow¹ i wyzdrowia³a z niej za spra-
w¹ ³aski Bo¿ej, któr¹ ona sama
nazwa³a «uœmiechem Najœwiêtszej
Panny» (tam¿e, 29v-30v). PóŸniej
przyst¹pi³a do I Komunii œw.,
któr¹ g³êboko prze¿y³a (tam¿e, 35r),

i Jezusa eucharystycznego uczyni³a
centrum swojego ¿ycia. «£aska Bo-
¿ego Narodzenia» w 1886 r. by³a
wielkim prze³omem, który nazwa-
³a swoim «ca³kowitym nawróce-
niem» (tam¿e, 44v-45r). Zupe³nie
wyros³a ze swojej dzieciêcej nad-
wra¿liwoœci i rozpoczê³a «bieg ol-
brzyma». W wieku 14 lat Teresa
coraz bardziej zbli¿a siê z wielk¹
wiar¹ do Jezusa ukrzy¿owanego
i bierze sobie do serca pozornie bez-
nadziejny przypadek zatwardzia-
³ego przestêpcy, skazanego na
œmieræ (tam¿e 45v-46v). «Chcia³am
za wszelk¹ cenê nie dopuœciæ do
tego, by poszed³ do piek³a», pisze
œwiêta, przekonana, ¿e jej mod-
litwa natchnie go myœl¹ o odku-
pieñczej krwi Jezusa. Jest to jej
pierwsze i podstawowe doœwiad-

czenie macierzyñstwa duchowego:
«ufa³am niez³omnie nieskoñczo-
nemu mi³osierdziu Jezusa», pisze.
Z Najœwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ m³o-
da Teresa «sercem matki» (por.
Modlitwy 6/10r) kocha, wierzy i ma
nadziejê.

W listopadzie 1887 r. Teresa
uda³a siê z pielgrzymk¹ do Rzy-
mu razem z ojcem i siostr¹ Celin¹
(tam¿e, 55v-67r). Momentem kulmi-
nacyjnym by³a dla niej audiencja
u papie¿a Leona XIII, którego po-
prosi³a, by jej pozwoli³ wst¹piæ
w wieku zaledwie 15 lat do kar-
melu w Lisieux. Rok póŸniej jej
pragnienie siê spe³ni³o: zosta³a kar-
melitank¹, by «ratowaæ dusze, a prze-
de wszystkim modliæ siê za kap³a-
nów» (tam¿e, 69v). W tym czasie oj-
ciec zapad³ na dotkliw¹ i upoka-
rzaj¹c¹ chorobê umys³ow¹. By³o
to dla niej wielkie cierpienie, któ-
re sprawi³o, ¿e zaczê³a kontem-
plowaæ Oblicze Jezusa prze¿ywa-
j¹cego mêkê (tam¿e, 71rv). Jej imiê
zakonne – siostra Teresa od Dzie-
ci¹tka Jezus i od Najœwiêtszego
Oblicza – wyra¿a program ca³ego
jej ¿ycia, zespolonego z g³ównymi
tajemnicami wcielenia i odku-
pienia. Jej profesja zakonna w œwiê-
to Narodzenia Maryi, 8 wrzeœ-
nia 1890 r., to dla niej prawdziwe
zaœlubiny duchowe w ewange-
licznej «ma³oœci», któr¹ symboli-
zuje kwiat: «Narodzenie Maryi! Ja-
kie¿ to piêkne œwiêto na to, by staæ
siê w nim oblubienic¹ Jezusa! –
– pisze. – W tym dniu ma³a Najœwiê-
tsza Dziewica ofiarowa³a ma³emu
Jezusowi swój ma³y kwiatek» (tam-
¿e, 77r). Byæ zakonnic¹ oznacza³o
dla Teresy byæ oblubienic¹ Jezusa
i matk¹ dusz (por. Rêkopis B, 2v).
Tego samego dnia œwiêta uk³ada
modlitwê, która ukazuje kierunek
jej ¿ycia: prosi Jezusa o dar Jego nie-
skoñczonej mi³oœci, o to, by mog³a
byæ najmniejsza, a przede wszyst-
kim prosi o zbawienie wszystkich
ludzi: «¿eby dziœ nie potêpi³a siê
ani jedna dusza» (Modlitwy 2). Bar-
dzo wa¿ne by³o jej ofiarowanie siê
Mi³oœci Mi³osiernej w œwiêto Trój-
cy Przenajœwiêtszej 1895 r. (Rêko-
pis A, 83v-84r; Modlitwy 6): do tej ofia-
ry w³¹cza natychmiast swoje wspó³-
siostry, bo jest ju¿ mistrzyni¹ no-
wicjatu.
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Dziesiêæ lat po «£asce Bo¿ego
Narodzenia», w 1896 r., przycho-
dzi «£aska Wielkanocy», która
rozpoczyna ostatni okres ¿ycia Te-
resy, jej mêkê w g³êbokim zjedno-
czeniu z mêk¹ Jezusa; by³a to mê-
ka cielesna, spowodowana przez
chorobê, która po wielkich cierpie-
niach doprowadzi³a j¹ do œmierci,
ale przede wszystkim jest to mêka
duszy i bolesna próba wiary (Rêko-
pis C, 4v-7v). W zjednoczeniu z Ma-
ryj¹, stoj¹c¹ przy krzy¿u Jezusa,
Teresa ¿yje wówczas najbardziej
heroiczn¹ wiar¹, która jest jak œwia-
t³o w ciemnoœciach ogarniaj¹cych
jej duszê. Karmelitanka jest œwia-
doma, ¿e tê wielk¹ próbê prze-
chodzi za zbawienie wszystkich
ateistów nowo¿ytnego œwiata, któ-
rych nazywa «braæmi». Z jeszcze
wiêksz¹ ¿arliwoœci¹ ¿yje mi³oœci¹
bratersk¹ (8r-33v) – do sióstr ze swo-
jej wspólnoty, do dwóch misjona-
rzy, swoich braci duchowych, do
kap³anów i wszystkich ludzi, zw³a-
szcza najdalszych. Staje siê napra-
wdê «siostr¹ wszystkich»! Jej uœ-
miech i ¿yczliwa mi³oœæ bliŸniego
jest wyrazem g³êbokiej radoœci, któ-
rej sekret nam wyjawia: «Jezu, mo-
j¹ radoœci¹ jest kochaæ Ciebie»
(Wiersz 45/7). W cierpieniu, ¿yj¹c naj-
wiêksz¹ mi³oœci¹ w najmniejszych
rzeczach codziennych, œwiêta urze-
czywistnia swoje powo³anie: jest
Mi³oœci¹ w sercu Koœcio³a (por. Rê-
kopis B, 3v).

Teresa umiera wieczorem 30 wrze-
œnia 1897 r., wypowiadaj¹c proste
s³owa: «Mój Bo¿e! Kocham Ciê!»,
patrz¹c na Jezusa przybitego do
krzy¿a, który trzyma³a w rêkach.
Te ostatnie s³owa œwiêtej s¹ klu-
czem do ca³ej jej nauki, jej inter-
pretacji Ewangelii. Akt mi³oœci,
wyra¿ony ostatnim tchnieniem, by³
niejako nieustannym oddechem jej
duszy, biciem jej serca. Proste s³o-
wa: «Jezu, kocham Ciê», s¹ w cen-
trum wszystkich jej pism. Przez mi-
³oœæ do Jezusa zanurza siê w Prze-
najœwiêtszej Trójcy. Pisze: «Bo
kiedy Ciebie, o Jezu, mi³ujê, /
Wtedy i Ojciec ca³y mi siê daje, /
Trójca Najœwiêtsza w mej duszy
siê staje / WiêŸniem mi³oœci»
(Wiersz 17/2).

Drodzy przyjaciele, my rów-
nie¿ razem ze œw. Teres¹ od Dzie-

ci¹tka Jezus powinniœmy móc co-
dziennie powtarzaæ Panu, ¿e chce-
my ¿yæ mi³oœci¹ do Niego i do in-
nych, uczyæ siê w szkole œwiêtych
kochaæ w sposób autentyczny i ca³-
kowity. Teresa jest jednym z «ma-
luczkich» z Ewangelii, którzy po-
zwalaj¹, by Bóg wprowadzi³ ich

w g³êbiê swojej tajemnicy. Jest
ona przewodnikiem dla wszyst-
kich, zw³aszcza dla tych, którzy w lu-
dzie Bo¿ym pe³ni¹ pos³ugê teolo-
gów. Z pokor¹ i mi³oœci¹, wiar¹
i nadziej¹ Teresa nieustannie zg³ê-
bia to, co jest sercem Pisma Œwiê-
tego – tajemnicê Chrystusa. Taka
lektura Biblii, która ¿ywi siê m¹-
droœci¹ mi³oœci, nie jest sprzeczna
z wiedz¹ akademick¹. M¹droœæ
œwiêtych, o której ona sama mówi
na koñcowych stronicach Dziejów
duszy, jest najwiêksz¹ m¹droœci¹.
«Rozumieli to wszyscy œwiêci, a naj-
lepiej mo¿e ci, którzy na ca³y œwiat
roznieœli œwiat³o nauki ewangeli-
cznej. Czy¿ œw. Pawe³, Augustyn,
Jan od Krzy¿a, Tomasz z Akwinu,
Franciszek, Dominik i tylu innych
wybitnych Przyjació³ Boga nie
w modlitwie czerpali ow¹ m¹d-
roœæ Bo¿¹, wprawiaj¹c¹ w zdumie-
nie najwiêkszych geniuszy?» (Rê-
kopis C, 36r). Eucharystia, nieod³¹cz-
na od Ewangelii, jest dla Teresy
sakramentem Bo¿ej mi³oœci, która
skrajnie siê uni¿a, by wynieœæ nas
a¿ do Jego wysokoœci. W swoim
ostatnim liœcie, na obrazku, ukazuj¹-
cym Dzieci¹tko Jezus w konsekro-

wanej hostii, œwiêta pisze proste
s³owa: «Jak mog³abym obawiaæ siê
Boga, który dla mnie sta³ siê tak ma-
³y!… kocham Go!… bo jest wy³¹-
cznie mi³oœci¹ i mi³osierdziem!»
(List 266).

W Ewangelii Teresa odkrywa
przede wszystkim mi³osierdzie Je-
zusa, mówi wprost: «Mnie obda-
rzy³ On swoim nieskoñczonym Mi-
³osierdziem, w œwietle którego roz-
wa¿am i adorujê wszystkie pozo-
sta³e doskona³oœci Bo¿e. Wszys-
tkie one ukazuj¹ mi siê opromie-
nione mi³oœci¹, nawet sama Spra-
wiedliwoœæ (ona mo¿e nawet bar-
dziej ni¿ inne) wydaje mi siê przy-
odziana mi³oœci¹» (Rêkopis A, 84r).
Tak wyra¿a siê te¿ w ostatnich s³o-
wach Dziejów duszy: «Zaledwie skie-
rujê spojrzenie na Ewangeliê œwiê-
t¹, natychmiast oddycham woni¹
¿ycia Jezusa i wiem, w któr¹ biec
stronê... Nie wysuwam siê na pier-
wsze miejsce, ale pozostajê na os-
tatnim [...]. O tak, i czujê, ¿e choæ-
by sumienie moje by³o obci¹¿one
wszystkimi mo¿liwymi grzechami,
posz³abym z sercem z³amanym ¿a-
lem rzuciæ siê w ramiona Jezusa,
poniewa¿ wiem, jak On kocha
marnotrawne dziecko, które pow-
raca do Niego» (Rêkopis C, 36v-37r).
«Ufnoœæ i mi³oœæ» s¹ zatem s³owa-
mi koñcz¹cymi opowiadanie o jej
¿yciu, które jak dwie latarnie oœ-
wieca³y ca³¹ jej drogê do œwiêto-
œci, aby mog³a prowadziæ innych
t¹ sam¹ «ma³¹ drog¹ ufnoœci i mi-
³oœci», dzieciêctwa duchowego (por.
Rêkopis C, 2v-3r; List 226). Ufnoœæ po-
dobna do tej, z jak¹ dziecko od-
daje siê w rêce Boga, nieod³¹czna
od zdecydowanego, radykalnego
zaanga¿owania w mi³oœæ, która jest
ca³kowitym darem z siebie, na zaw-
sze, jak mówi œwiêta, kontemplu-
j¹c Maryjê: «Kochaæ to dawaæ wszy-
stko wraz z sob¹ bez miary» (Dlacze-
go kocham Ciê, Maryjo, Wiersz 54/22).

Teresa pokazuje nam wszyst-
kim, ¿e ¿ycie chrzeœcijañskie po-
lega na tym, by ¿yæ w pe³ni ³ask¹
chrztu, sk³adaj¹c z siebie ca³ko-
wity dar mi³oœci Ojca, by w ogniu
Ducha Œwiêtego ¿yæ jak Chrystus
Jego mi³oœci¹ do wszystkich.

za: Katecheza podczas audiencji ge-
neralnej 6.04.2011
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Gdy o tak póŸnej godzinie mojego ¿ycia
spogl¹dam wstecz na dekady, przez które
wêdrowa³em, widzê przede wszystkim, jak
wiele mam powodów do wdziêcznoœci. Dziê-
kujê nade wszystko samemu Bogu, dawcy
wszystkich dobrych darów, który obdarzy³
mnie ¿yciem i przeprowadzi³ przez ró¿no-
rodne zamêty; który zawsze mnie podnosi³,
gdy zaczyna³em siê osuwaæ, który zawsze na
nowo dawa³ mi œwiat³o swojego oblicza.
Z perspektywy czasu widzê i rozumiem, ¿e
nawet ciemne i uci¹¿liwe fragmenty tej drogi
s³u¿y³y mojemu zbawieniu i ¿e w³aœnie w nich
prowadzi³ mnie dobrze.

Dziêkujê moim rodzicom, którzy dali mi
¿ycie w trudnych czasach i za cenê wielkich
wyrzeczeñ swoj¹ mi³oœci¹ przygotowali mi
wspania³e gniazdo, które do dziœ jaœnieje
przez wszystkie moje dni jako jasne œwiat³o.
Przenikliwa wiara mojego ojca nauczy³a nas
dzieci wierzyæ i sta³a mocno jako przewodnik
poœród wszystkich moich osi¹gniêæ nauko-
wych. Serdeczna pobo¿noœæ i wielka ¿yczli-
woœæ mojej matki pozostaj¹ dziedzictwem, za
które nie mogê jej wystarczaj¹co podziêko-
waæ. Moja siostra s³u¿y³a mi bezinteresownie
i pe³na ¿yczliwej troski przez dziesi¹tki lat.
Mój brat zawsze torowa³ mi drogê jasnoœci¹
swoich s¹dów, mocn¹ stanowczoœci¹ i po-
god¹ ducha. Bez tego jego sta³ego poprze-
dzania mnie i towarzyszenia, nie by³bym
w stanie znaleŸæ w³aœciwej drogi.

Z g³êbi serca dziêkujê Bogu za wielu przy-
jació³, mê¿czyzn i kobiet, których zawsze sta-
wia³ u mojego boku; za wspó³pracowników
na wszystkich etapach mojej drogi; za nau-
czycieli i uczniów, których mi da³. Z wdziê-
cznoœci¹ powierzam ich wszystkie jego dob-

roci. I chcia³bym podziêkowaæ Panu za mój
piêkny dom u bawarskiego podnó¿a Alp,
w którym mog³em raz po raz ogl¹daæ blask
samego Stwórcy. Dziêkujê mieszkañcom mo-
jej ojczyzny, ¿e pozwolili mi wielokrotnie
doœwiadczaæ piêkna wiary. Modlê siê, aby
nasz kraj pozosta³ krajem wiary i proszê was,
drodzy rodacy, abyœcie nie dali siê odwieœæ
od waszej wiary. Wreszcie dziêkujê Bogu za
ca³e piêkno, którego mog³em doœwiadczyæ
na ró¿nych etapach mojej drogi, ale szcze-
gólnie w Rzymie i we W³oszech, które sta³y
siê moim drugim domem.

Wszystkich, których w jakiœ sposób skrzy-
wdzi³em, proszê o wybaczenie z ca³ego
serca.

To, co powiedzia³em wczeœniej o moich
rodakach, mówiê teraz do wszystkich, którym
zosta³a powierzona moja pos³uga w Koœciele:
Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie siê zmy-
liæ! Czêsto wydaje siê, ¿e nauka – z jednej
strony nauki przyrodnicze, z drugiej badania
historyczne (zw³aszcza egzegeza Pisma Œwiê-
tego) – ma do zaoferowania niepodwa¿alne
spostrze¿enia, które s¹ sprzeczne z wiar¹ ka-
tolick¹. By³em z daleka œwiadkiem zmian
w naukach przyrodniczych i widzia³em, jak
rozp³ywa³y siê pozorne pewniki sprzeczne
z wiar¹, okazywa³y siê nie nauk¹, lecz inter-
pretacjami filozoficznymi tylko pozornie na-
le¿¹cymi do nauki – tak jak wiara, oczywiœcie
w dialogu z naukami przyrodniczymi, uczy³a
si lepiej rozumieæ granice zakresu swoich
twierdzeñ, a tym samym swoj¹ rzeczywist¹
naturê. Od szeœædziesiêciu lat towarzyszê dro-
dze teologii, zw³aszcza biblistyki, i widzia³em,
jak wraz ze zmieniaj¹cymi siê pokoleniami
upadaj¹ pozornie niewzruszone tezy, które
okazywa³y siê jedynie hipotezami: pokolenie
libera³ów (Harnack, Jülicher itd.), pokolenie
egzystencjalistów (Bultmann itd.), pokolenie
marksistów. Widzia³em i widzê, jak z pl¹ta-
niny hipotez wy³oni³ siê i na nowo wy³ania
racjonalnoœæ wiary. Jezus Chrystus jest napra-
wdê Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem – a Koœció³,
przy wszystkich swoich niedoskona³oœciach,
jest naprawdê Jego Cia³em.

Na koniec pokornie proszê: módlcie siê za
mnie, aby Pan przyj¹³ mnie do wiecznych
mieszkañ, mimo wszystkich moich grzechów
i braków. Wszystkim powierzonym mi oso-
bom, dzieñ po dniu p³ynie moja serdeczna
modlitwa.

Benedictus PP XVI.
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Na fotografii – póŸniejszy papie¿ Benedykt
(obok ojca) z rodzicami i rodzeñstwem
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BÓG DALEKI? – BÓG BLISKI?
(2)

P

S. Krystyna Kasperczyk MNPStarow.

isz¹c w grudniu ubieg³ego ro-
ku pierwszy odcinek z tego

cyklu cytowa³am wypowiedzi Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI nie przy-
puszczaj¹c, ¿e zanim wyjdzie kolej-
ny numer Na Karmel, dla tego nie-
zwyk³ego, wielkiego Papie¿a zni-
kn¹ ju¿ wszelkie tajemnice o których
mówi³, a Bóg sam stanie siê dla niego
miejscem ponad wszystkimi miejscami,
bo w Domu Ojca odnalaz³ ju¿ swo-
je mieszkanie. Trzeba nam podziê-
kowaæ Dobremu Bogu za tak wspa-
nia³ego œwiadka, który krzepi³ nas
swoj¹ wiar¹. Dziœ jeszcze dobitniej
zaœwiadcza, ¿e Bóg ju¿ nie jest daleko.
Nie jest ju¿ nieznany. Bóg sta³ siê
osi¹galny dla Jego serca, które zjed-
noczy³o siê z Sercem Boga. Ile¿ na-
dziei i w nas mo¿e obudziæ ta praw-
da, ¿e to tak¿e dla nas perspektywa
na drodze wiary.

Powracaj¹c do tematu – Bóg
daleki – Bóg bliski rodzi siê pytanie,
– co cz³owieka mo¿e od Boga od-
dalaæ, a co przybli¿aæ, jakby to by³a
jakoœ odleg³oœæ czy przestrzeñ. Nie
dawno w okresie Bo¿ego Narodze-
nia prze¿ywaliœmy uroczystoœæ Ob-
jawienia Pañskiego – œwiêto trzech
Króli. Po wiele razy przygl¹daliœmy
siê ewangelicznej scenie mêdrców
pod¹¿aj¹cych za gwiazd¹ w poszu-
kiwaniu Nowonarodzonego Króla.
Podejmowali trud podró¿y równo-
czeœnie szukaj¹c, wypatruj¹c celu
swej drogi. ZnaleŸli Dzieciê i Jego
Matkê. Mo¿na pytaæ – i co w tym nad-
zwyczajnego?. A jednak dla mêdr-
ców to by³o odkrycie na miarê nie-
skoñczonoœci. Bo Pan daje siê poz-
naæ w zadziwiaj¹cy sposób. Po
wiele razy mo¿na patrzeæ na ten sam
obraz, a w pewnym momencie czê-
sto dla nas nieprzewidzianym mo-
¿emy doznaæ olœniewaj¹cego od-
krycia – niemal pewnoœci dotkniê-
cia przenikaj¹cej tajemnicy, któr¹
chcielibyœmy ju¿ na zawsze zatrzy-
maæ. Pozostaje przeœwiadczenie jak-
by dotkniêcia bliskoœci Boga.
Œwiêty Augustyn mówi: Bóg ka¿e siê
szukaæ, aby pozwoliæ siê znaleŸæ.
Pozwala siê znaleŸæ, aby znowu byæ
poszukiwanym. Co za niezwyk³a
przygoda, do której Pan Bóg zapra-

sza nas na drodze wiary. Któ¿ z nas
nie pamiêta z lat dzieciêcych fas-
cynuj¹cej zabawy w tak zwane „pod-
chody”, kiedy po pewnych zna-
kach trzeba by³o dotrzeæ do ukry-
tego skarbu.

W Piœmie œwiêtym znajdujemy
dwa znamienne teksty, które mó-
wi¹ o mo¿liwoœci odnajdywania Boga;
to Ksiêga M¹droœci i list œw. Paw³a
do Rzymian. Ksiêga M¹droœci na-
zywa g³upimi tych ludzi, którzy z dóbr

widzialnych nie zdo³ali poznaæ Tego,
który jest, patrz¹c na dzie³a nie poznali
Twórcy… którzy urzeczeni ich piêknem
winni byli poznaæ, o ile wspanialszy jest
ich W³adca (por. Mdr 13, 1nn). A œw. Pa-
we³ w liœcie do Rzymian pisa³: ¿e
od stworzenia œwiata niewidzialne
przymioty Boga – wiekuista Jego potê-
ga oraz bóstwo, staj¹ siê widzialne dla
umys³u przez Jego dzie³a… I prze-
strzega tych, którzy choæ Boga poz-
nali nie oddali Mu czci ani Mu nie dziê-
kowali, dlatego znikczemnieli w swoich
myœlach i zaæmione zosta³o ich niero-
zumne serce (por. Rz 1, 20). Jak¿e wy-
raziste jest œwiadectwo pierwszego
jak dot¹d polskiego kosmonauty,
zmar³ego w grudniu ubieg³ego roku
Miros³awa Hermaszewskiego. Warto
przywo³aæ jedn¹ z jego wypowiedzi
o wyprawie w kosmos, udostêpnio-
nych w Internecie: ... Pewne rzeczy
siê nie nudz¹, ... pewne rzeczy wywar³y
tak g³êboki wp³yw w psychice, ¿e to ju¿
jest obecne stale. To nie znaczy, ¿e ja ¿yje
przesz³oœci¹, Ale by³y tam tak wspa-
nia³e, fantastyczne chwile, których siê nie
da prze¿yæ na ziemi. Obrazy, które ja
widzia³em, one siê tam gdzieœ u mnie
zapisa³y na trwa³e. I to s¹ obra-
zy dwojakiego rodzaju; Pierwszy to jest
wielka estetyka, kolory, nieprawdopo-
dobne kolory, i ta ziemia, któr¹ widzisz
jednym spojrzeniem, te przesuwaj¹ce siê

obiekty, czyli kontynenty, morza, oceany,
chmury... A kiedy jesteœ tam w nocy, tej
kosmicznej, to ju¿ nie widzisz tego,
widzisz ten ogromny, czarny kosmos,
wiêcej gwiazd ni¿ na ziemi, bo nie ma
atmosfery. Zaczynasz myœleæ – w³aœ-
ciwie jak to jest, ¿e ja tu jestem. Ja –
cz³owiek! To jest wbrew naturze.
I wtedy zaczynasz postrzegaæ inaczej to,
co widzia³eœ. Ta estetyka zamienia siê
w tak¹ duchowoœæ. A powiedzia³bym
nawet i w filozofiê, bo zadajê sobie
fundamentalne pytania: nie tylko, co ja
tu robiê, ale jak to siê sta³o, ¿e to wszy-
stko jest! Gdzie jest ten Ktoœ? A ON
JEST!!! Warto sobie niekiedy po-
stawiæ pytanie o w³asne doœwiadcze-
nie obecnoœci Boga, bo przecie¿ wie-
lokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³
niegdyœ Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówi³
do nas przez Syna… (Hbr 1,1).

Pamiêtam pewn¹ rozmowê w cza-
sie jedynych odwiedzin mojego bra-
ta misjonarza na Madagaskarze ze
spotkan¹ tam polsk¹ rodzin¹. My-
œlê, ¿e to nie by³ tylko przypadek.
By³a to rodzina, która w czasie sta-
nu wojennego z powodów politycz-
nych musia³a emigrowaæ z Ojczy-
zny. Zamieszkali w Norwegii. Oj-
ciec rodziny, – jako profesor mate-
matyki podj¹³ pracê na uniwersy-
tecie w Oslo. W ramach wakacji
zwiedzili czêœæ Afryki i wracaj¹c za-
trzymali siê przejazdem na Mada-
gaskarze. Zapyta³am tego¿ profesora
o wra¿enia z obserwacji zwiedza-
nego œwiata. I podzieli³ siê pewn¹
refleksj¹. Powiedzia³: obserwujê ten
œwiat i widzê jak to wszystko dzia³a
konsekwentnie wed³ug panuj¹cych
praw natury, z którymi tak¿e cz³o-
wiek musi siê liczyæ. I zadajê sobie
pytanie – co by³o pierwsze – materia
czy prawa, które ni¹ rz¹dz¹, a po-
niewa¿ prawa musia³y byæ wczeœ-
niej – to KTOŒ je ustanowi³. Od-
wieczny Bóg, którego Imiê JESTEM
który JESTEM ukaza³ nam Swoje
oblicze w Jezusie – Bo¿ym Synu,
przez którego sta³ siê nam tak bliski,
¿e mo¿emy z Nim nawi¹zywaæ
kontakt. Na pocz¹tku by³o S³owo...
Wszystko przez Nie siê sta³o... (J 1,2).
A S£OWO powie nam jeszcze wiê-
cej; ¿e Bóg jest Mi³oœci¹... Czy¿ to
nie jest olœniewaj¹ce odkrycie?

cdn
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O. DR HAB. SZCZEPAN

TADEUSZ PRAŒKIEWICZ OCD

Z CYKLU: W SZKOLE MARYI Z NAZARETU
(45)

CZEŒÆ ODDAWANA WIZERUNKOM MATKI NAJŒWIÊTSZEJ
I ZWYCZAJ ICH KORONOWANIA

K
ult obrazów Chrystusa, Jego Matki i œwiêtych po-
jawi³ siê w Koœciele ju¿ w pierwszych wiekach.

W katakumbach œw. Pryscylli w Rzymie zachowa³ siê
wizerunek Maryi, jako dziewiczej Matki, na któr¹
wskazuje prorok Izajasz, co spontanicznie odsy³a nas do
przepowiedni tego proroka mesjañskiego: „oto panna
pocznie i porodzi syna i nazw¹ go imieniem Emmanuel”
(Iz 7,14). Wczeœnie te¿, bo ju¿ od czasów soboru efeskiego
(431) zrodzi³ siê zwyczaj przyozdabiania obrazów Najœw.
Maryi Panny, a potem tak¿e œwiêtych ozdobnymi
sukienkami. W VIII w., ze wzglêdu na nadu¿ycia w kulcie
obrazów i przypisywanie im niejako
mocy magicznych, wybuch³a otwar-
ta walka przeciwko umieszczaniu
ich w œwi¹tyniach, znana pod nazw¹
ikonoklazmu czy obrazoburstwa.
Dlatego te¿ zabra³ w tej sprawie g³os
Sobór Nicejski II (z 787 r.), który
wypowiedzia³ siê w obronie kultu
„drogocennego i o¿ywiaj¹cego
Krzy¿a i czcigodnych i œwiêtych ob-
razów malowanych, u³o¿onych
w mozaikê lub innym sposobem wy-
konanych, które ze czci¹ umieszcza
siê w koœcio³ach, na sprzêcie liturgicznym czy na szatach,
na œcianach czy na desce, w domach czy przy drogach
z wyobra¿eniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga
i Zbawcy, œwiêtej Bogarodzicy, godnych czci anio³ów oraz
œwiêtych” (Breviarium Fidei 207). Naukê tê potwierdzi³
póŸniej Sobór Trydencki (1545–1563), a w naszych czasach
Sobór Watykañski II, który zachêci³ wiernych, „aby po-
bo¿nie zachowywali wszystko to, co postanowione by³o
w minionych czasach o kulcie obrazów Chrystusa, B³ogos³a-
wionej Dziewicy i œwiêtych” (Lumen Gentium 67). Dlatego
te¿ w posoborowym zbiorze De Benedictionibus znajdujemy
Obrzêd b³ogos³awieñstwa obrazu Najœwiêtszej Maryi Panny.

Ju¿ w V w., równolegle do przedstawiania Chrystusa jako
Pantokratora (W³adcy i Sêdziego siedz¹cego na tronie) pojawi³y
siê obrazy Maryi Dziewicy odzianej w królewskie szaty
i z koron¹ na g³owie oraz powsta³ zwyczaj zwracania siê do
Niej jako do Naszej Pani – Notre Dame, jak do dziœ nazywa
siê paryska katedra z prze³omu XII i XIII w., która w 2019
roku uleg³a po¿arowi. Jednak nak³adanie na obrazy koron
wykonanych z drogocennych kruszców jest o wiele
póŸniejsze, gdy¿ zrodzi³o siê ono w pocz¹tkach XVI w.,
kiedy to pobo¿ni chrzeœcijanie zaczêli przyozdabiaæ
klejnotami i koronami ³askami s³yn¹ce wizerunki. Wkrótce
Stolica Apostolska uprawomocni³a tê formê pobo¿noœci
i jedn¹ z pierwszych formalnych koronacji obrazu Najœw.
Maryi Panny by³o ukoronowanie wizerunku Matki Bo¿ej
Œnie¿nej – Salus Populi Romani w bazylice Santa Maria

Maggiore w Rzymie przez Klemensa VII w 1527 r. Od tego
czasu papieskie korony nak³adano na wizerunki s³yn¹ce
³askami i wzbudzaj¹ce pobo¿noœæ wiernych na ca³ym
œwiecie. Np. w 1717 r. ukoronowano ikonê Matki Bo¿ej
Jasnogórskiej w Czêstochowie, a w 1756 r. cudowny obraz
Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie. W 1954 r.
papie¿ Pius XII ustanowi³ nadto liturgiczne œwiêto Najœw.
Maryi Panny Królowej Œwiata i wyda³ encyklikê Ad coeli
Reginam – „Do niebios Królowej”.

W ostatnich dziesiêcioleciach, w nurcie odnowy posobo-
rowej, poddano te¿ rewizji praktykê koronacji obrazów

i wypracowano jej nowy, i bogaty
w przes³anie teologiczne obrzêd
liturgiczny. W myœl posoborowego
ukierunkowania spraw¹ koronacji
obrazów zajmuje siê watykañska
Kongregacja Kultu Bo¿ego i Dyscy-
pliny Sakramentów. Ju¿ w 1975 r.
wyda³a ona instrukcjê, w której
czytamy, ¿e „koronowane mog¹ byæ
tylko obrazy lub rzeŸby Matki
Boskiej. Wy³¹cza siê obrazy innych
œwiêtych lub b³ogos³awionych. Jeœli
zaœ kompozycja artystyczna przedstawia

Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem Jezus, wówczas nale¿y
koronowaæ obie postacie”. Instrukcja przypomina ponadto,
¿e „obrazy przedstawiane do koronacji powinny wyró¿niaæ
siê szczególn¹ czci¹, tak, aby obrzêd koronacji by³ wyrazem
pragnieñ i pobo¿noœci wiernych wzglêdem Matki Boskiej
[...], zaœ korony nale¿y tak wykonaæ, by jaœnia³y szlachetn¹
prostot¹ i prawdziw¹ sztuk¹”.

W 1981 r. œw. Jan Pawe³ II, który osobiœcie jako Papie¿
koronowa³ wiele obrazów maryjnych, zatwierdzi³ opracowa-
ny przez Kongregacjê obrzêd liturgiczny koronacji, przy-
pominaj¹c, ¿e „Koœció³, pouczony przez Ducha Œwiêtego,
pozdrawia Najœw. Dziewicê, jako Pani¹ i Królow¹, pa³ac
królewski, w którym Król wieków przyj¹³ ludzkie cia³o. Aby
uczciæ tê godnoœæ Maryi, miêdzy innymi objawami czci
powsta³ zwyczaj ozdabiania królewskimi koronami wizerun-
ków Matki Boskiej otaczanych wyj¹tkow¹ czci¹”. Tym samym
Koœció³ potwierdza, ¿e B³ogos³awiona Dziewica Maryja jest
Matk¹ Syna Bo¿ego i Króla Mesjañskiego, gdy¿ jest Ona
Matk¹ Chrystusa, „przez którego wszystko zosta³o stworzone,
i to, co w niebiosach i to, co na ziemi, byty widzialne i niewi-
dzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchnoœci, czy
w³adze” (Kol 1,16). Nadto Maryja jest „pierwsz¹ i najdoskonal-
sz¹ uczennic¹ Chrystusa”, albowiem wypowiadaj¹c swoje
tak wzglêdem planów Bo¿ych, wzrastaj¹c ci¹gle w cnocie
wiary i trwaj¹c z aposto³ami na modlitwie, w sposób szcze-
gólny zas³u¿y³a na koronê sprawiedliwoœci (por. Tym 4,8), koronê
¿ycia (por. Jk 1,12; Ap 2,10) i koronê chwa³y (por. 1 P 5,4).

Œw. Jan Pawe³ II koronuje figurê Matki
Bo¿ej Szkaplerznej w 12.09.2001
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O. PAWE£ FERKO OCD – MADONNY KARMELITAÑSKIE(57)

PANI NA LIPIU

O
ko³o 60 km na po³udnie od War-
szawy, w powiecie grójeckim

le¿y wieœ Lipie – która od XVII
wieku przez ponad 200 lat ¿y³a
pod duszpastersk¹ opiek¹ karme-
litów (trzewiczkowych) doœwiad-
czaj¹c przemo¿nego wstawien-
nictwa Matki Bo¿ej Szkaplerznej.
I chocia¿ ju¿ od blisko 200 lat nie
ma tam zakonników – owych
braci Najœwiêtszej Maryi Panny
z Góry Karmel – to jednak kult
maryjny rozwija siê i wzmacnia
z roku na rok. Tutaj dzia³a³ zmar³y
w opinii œwiêtoœci Ludwik Sie-
rakowski.

KOŒCIOY

Pierwszy koœció³ drewniany w Li-
piu ufundowa³ miejscowy dziedzic
Jan Lipski w latach 1598–1599,
sprowadzaj¹c równoczeœnie franci-
szkanów dla kultu religijnego
i obs³ugi parafii. Parafiê w roku

1601 erygowa³ bp Jan Tarnowski
z czêœci pobliskiej parafii B³êdów.
Ów koœció³ bêd¹cy pod wez-
waniem Trójcy Œwiêtej posiada³
trzy o³tarze: Trójcy Œw., œw. Jana
Chrzciciela oraz œw. Wojciecha. Po
odejœciu franciszkanów sprowa-
dzono, w roku 1605 do Lipia kar-
melitów (trzewiczkowych), którzy
pe³nili pos³ugê duszpastersk¹ a¿
do roku 1864, kiedy to zostali
zmuszeni przez w³adze carskie do
opuszczenia parafii.

Kolejny koœció³ – równie¿ drew-
niany – zbudowano w stylu ro-
mañskim po roku 1655. Podczas
I wojny œwiatowej, w roku 1915
spali³y go wojska rosyjskie. Odbu-
dowa trwa³a do 1918 r., ale piêæ
lat póŸniej – w 1923 roku – ponow-
nie sp³on¹³, tym razem ra¿ony pio-
runem. Restaurowano go w la-
tach 1924–1931 w stylu póŸnore-
nesansowym z elementami neo-
baroku i taki dotrwa³ do obecnych
czasów.

OBRAZ MATKI BO¯EJ

SZKAPLERZNEJ

Wraz ze zjawieniem siê karme-
litów w parafii rozpocz¹³ siê kult
Matki Bo¿ej Szkaplerznej oraz
Matki Bo¿ej Bia³ynickiej. Istnie-
j¹ce w XVII wieku obrazy nieste-
ty nie zachowa³y siê z powodu zni-
szczeñ wojennych albo na skutek
po¿aru. Obecny wizerunek MB
Szkaplerznej, znajduj¹cy siê w o³-
tarzu g³ównym pochodzi z po-
cz¹tku XX wieku. Obraz ten
podzielony jest umownie na strefê
niebiañsk¹ i strefê ziemsk¹. Cen-
traln¹ czêœæ strefy niebiañskiej zaj-
muje Matka Bo¿a z Góry Kar-
mel, unosz¹ca siê na ob³oku, trzy-
maj¹ca na prawej rêce Dzieci¹tko
Jezus. G³owy Maryi i Dzieci¹tka
wieñcz¹ korony otwarte. Matka Bo-
¿a ubrana jest w ciemnob³êkitn¹
szatê, na któr¹ narzucony ma bia³y
p³aszcz (taki jak nosz¹ karmelici).
G³owê jej okrywa bia³y maforion
oraz nimb z dwunastoma gwiaz-
dami. Dzieci¹tko Jezus odziane
jest w cynobrow¹ sukniê, a g³owê
okala nimb z wpisanym weñ krzy-
¿em. Z wyci¹gniêtej lewej rêki
Matki Bo¿ej i z prawej rêki Jezu-

Lipie, koœció³ Trójcy Œwiêtej
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA
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w pi¹tek od 8:00 do 13:00
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1633 roku, a wiêc 90 lat po œmierci Miko³aja Ko-
pernika, Galileusz stan¹³ przed s¹dem inkwi-

zycji w Rzymie oskar¿ony o sprzyjanie teorii koperni-
kañskiej. Wyrzek³ siê jej, ale wed³ug legendy mia³
wypowiedzieæ szeptem: A jednak siê porusza...

Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³osi³ rok 2023
rokiem Miko³aja Kopernika, przypada bowiem
w tym roku 550. rocznica urodzin tego wielkiego
astronoma.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê ju¿ w Olsztynie w zwi¹-
zku z rol¹, jaka przypad³a Miko³ajowi Kopernikowi
w obronie Olsz-
tyna przed Krzy-
¿akami.

Trzeba by³o szyb-
ko wzmocniæ za³o-
gê na zamku, zdo-
byæ broñ, szukaæ
wsparcia u polskie-
go króla Zygmunta.

26 stycznia 1521
roku w kierunku
Olsztyna wybra³
siê krzy¿acki od-
dzia³ z okolic Do-
brego Miasta. Celem
mia³o byæ odzy-
skanie wczeœniej
straconego byd³a.
Zaciê¿ni pod Olsztynem rozbili
oddzia³ polskich konnych, a póŸniej
próbowali sforsowaæ bramy. Mimo
wy³amania pierwszej furty, z powo-
du braku drabin nie zdo³ali wspi¹æ
siê na mury i wedrzeæ do miasta.
Gdy minê³o krzy¿ackie zagro¿enie
Kopernik wróci³ do swej pracy – lo-
kowa³ osadników m.in. w Likusach,
Jonkowie, Redykajnach czy Kle-
barku Wielkim. W po³owie czerwca
1521 roku wróci³ do Fromborka.

Olsztyn odwiedza³ jeszcze póŸniej, ale ju¿ jako wys³annik
kapitu³y.

Miko³aj Kopernik na Warmii spêdzi³ wiêkszoœæ swego
¿ycia – a¿ 40 lat. W latach 1516–19 oraz 1520–21 prze-
bywa³ w Olsztynie, by³ administratorem dóbr kapitu³y
warmiñskiej. W naszym mieœcie prowadzi³ m.in. badania
astronomiczne, czego pozosta³oœci¹ jest najprawdopodobniej
jedyny na œwiecie zachowany przyrz¹d badawczy wyko-
nany rêk¹ uczonego – tablica astronomiczna, napisa³ te¿
rozprawê o reformie pieni¹dza. (Fragment odczytu Profesora
Andrzeja Kopiczki – w: Olsztyn.com.pl)

Od tej pory osoba Miko³aja Kopernika i jego dzia-
³alnoœæ jako cz³onka kapitu³y warmiñskiego biskupa
a zw³aszcza praca naukowa w dziedzinie astronomii
wzbudza zainteresowanie.

Nie jest ³atwo zg³êbiæ naukê astronoma osiad³ego
na Œwiêtej Warmii we Fromborku – niewielkim
miasteczku le¿¹cym nad Zalewem Wiœlanym. To jest
dzie³o matematyczne, zawieraj¹ce skomplikowane

wyliczenia, trud-
n¹ dla wspó³czes-
nego czytelnika
geometriê, tabe-
le, obserwacje…

Miko³aj Kope-
rnik we wstêpie
do swego dzie³a
o tym pisze
…dzie³a mate-
matyczne s¹ dla
matematyków…

De Revolutio-
nibus trafi³o do
r¹k Kopernika
w 1543 roku, gdy
spoczywa³ na ³o¿u

œmierci z³o¿ony wielk¹ niemoc¹, spa-
rali¿owany, niewidomy…

Miko³aj Kopernik doczeka³ siê
uznania nie tylko w swojej OjczyŸ-
nie ale i na ca³ym œwiecie. From-
bork tak¿e uczci w tym jubileuszo-
wym roku swojego najzacniejszego
mieszkañca wydarzeniami jemu po-
œwiêconymi.

Obraz Jana Matejki, astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem

Obok rycina przedstawiaj¹ca rozwój astro-
nomii od staro¿ytnoœci...
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BBBBB OOOOO ŻŻŻŻŻ E G OE G OE G OE G OE G O  S S S S S E R C AE R C AE R C AE R C AE R C A :::::

Serce  Jezusa ,Serce  Jezusa ,Serce  Jezusa ,Serce  Jezusa ,Serce  Jezusa ,
gore jące  ognisko miłośc i ,gore jące  ognisko miłośc i ,gore jące  ognisko miłośc i ,gore jące  ognisko miłośc i ,gore jące  ognisko miłośc i ,

zmiłuj  s ię  nad nami .zmiłuj  s ię  nad nami .zmiłuj  s ię  nad nami .zmiłuj  s ię  nad nami .zmiłuj  s ię  nad nami .

gnisko doceniamy wtedy, gdy jest
ciemno i gdy jest zimno. Gromadzimy

się wokół niego, aby zobaczyć swoje twarze,
O

ogrzać się, przegnać instynktowny niepokój,
który wzbudza w nas ciemność.

Wokół Serca Zbawiciela, jak wokół
ogniska, gromadzimy się w noc wiary, aby
nie tyle przetrwać, ale raczej żyć pełnią życia,
jak On pięknie przeszedł przez tę ziemię. Czy
i nasze serca staną się takimi ogniskami,
jaśniejącymi miłością pomimo wszystko
pośród mroków tego świata?

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

U pocz¹tku bycia chrzeœcijaninem nie ma
decyzji etycznej czy jakiejœ wielkie idei, ale
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹,

która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym
samym decyduj¹ce ukierunkowanie.

Z encykliki „Deus caritas est, 2005

Myœli–pere³ki Benedykta XVI:
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Wspólnotowe Kolêdowanie 22.I.2023

Kolêdy i Pastora³ki w wykonaniu zespo³u
góralskiego SKRZYPNIANIE – 29.I.2023

fot. Pawe³ Piêtal

H e j ,  k o l ê d a ,  k o l ê d a . . .
fot. Maciej Szadurski


