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ZMARTWYCHWSTA£EM…

 I ¯YJÊ

bawcze dzie³o Chrys-
tusa, które z ¿yw¹
wiar¹ celebrowaliœmy
podczas TRIDUUM

Paschalnego, zosta³o prze-
kazane Koœcio³owi, by jego
owoce niós³ œwiatu. Tak, jak
niegdyœ przepowiadanie
Ewangelii zbawienia roz-
szerza³o siê pocz¹wszy od
Jerozolimy a¿ po krañce
ziemi, tak dziœ jesteœmy
wezwani, by rozpoznaj¹c
Pana w naszym ¿yciu i his-
torii, stawaæ siê ¿ywym znakiem obecnoœci Zmartwychwsta³ego w œwie-
cie. Niech Zmartwychwstanie Pañskie dokonuje siê naszych sercach
ka¿dego dnia, abyœmy na wszystko spogl¹dali z perspektywy Jego
zwyciêstwa. Wierzê, ¿eœ zmartwychwsta³ Panie…

JEZU, UFAM TOBIE!

Wczoraj by³em, Chryste,
[pogrzebany z Tob¹,

a dzisiaj powstajê z Tob¹
[powstaj¹cym.

Wczoraj z Tob¹ na krzy¿u,
a dzisiaj, o Zbawco, uwielbij

[mnie z sob¹
w Twym œwiêtym królestwie.

œw. Jana z Damaszku

Z

Z serca dziêkujemy
– list o. Genera³a
do Benedykta XVI

dokoñczenie na str. 14

Do Jego Œwi¹tobliwoœci
Papie¿a Benedykta XVI

Z serca dziêkujemy
Waszej Œwi¹tobliwoœci!

dokoñczenie na str. 16

DZWONY

Bij¹ dzwony wielkanocne
Serce w piersiach bije
– Rezurekcja! Zmartwychwstanie!
Polska znowu ¿yje!

Zmy³y boje nasze klêskê,
Jak wiosny ulewa…
Nad polami znów skowronek
Pieœñ wolnoœci œpiewa.

Bij¹ dzwony wielkanocne
DŸwiêk pod chmury p³ynie
– Jeszcze Polska nie zginê³a!
Brzmi w ca³ej krainie.

Jeszcze Polska nie zginê³a
Jeszcze wolnoœæ ¿yje
Póki w mê¿nej polskiej piersi
Wierne serce bije!

Maria Konopnicka

rgentyñski kardyna³ Jorge
Mario Bergoglio, który od

13 marca br. jest 266 biskupem
Rzymu, ma 76 lat i przez ostatnie
16 lat by³ metropolit¹ swojego

H a b e m u sH a b e m u sH a b e m u sH a b e m u sH a b e m u s      P a p a m ,P a p a m ,P a p a m ,P a p a m ,P a p a m ,
pp. Franciszek

(Jorge Mario Bergoglio
z Argentyny)
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O. ZENON CHOMA OCD

WIARA I UCZYNKI

W
iara nowym kryterium my-
œlenia i dzia³ania. To sformu-

³owanie precyzyjnie okreœla z jed-
nej strony Ÿród³o wartoœci, wed³ug
których chcia³oby siê kszta³towaæ
charakter dnia codziennego, z dru-
giej istotne aspekty definiuj¹ce
moralnoœæ cz³owieka.

Gdy mówimy o ¿yciu religijnym,
albo ¿yciu wed³ug Ewangelii, zau-
wa¿amy, i¿ to ¿ycie czêsto rozmija
siê, albo rozdrabnia w zwi¹zku z re-
alizacj¹ wartoœci, którymi chcia³oby
siê kierowaæ. Religijnoœæ wydaje siê
pojêciem albo zbyt szerokim, trud-
nym do zastosowania w codziennoœci,
albo zostanie mocno zredukowana do
pobo¿nych praktyk. W obu wypad-
kach nie ma w³aœciwego zrozumienia
tego, co nazywamy ¿yciem wiary.
Dodatkowo, jeœli Ewangelia nastrêcza
trudnoœci i wydaje siê zbyt radykalna,
lub niemo¿liwa do realizacji w aktu-
alnym czasie, realizowana bêdzie
wymyœlona w³asna pobo¿noœæ. S¹dzê,
¿e bardzo korzystne jest zebranie
ca³ej nauki Ewangelii w obszarze
wiary, co nie stawia wiary w opozycji
do Ewangelii, gdy¿ jest ona S³owem
Bo¿ym, a z niego rodzi siê wiara. Ta
wiara bêd¹ca zbiorem i Ÿród³em war-
toœci uka¿e siê jako konkretne i pre-
cyzyjne kryterium moralnoœci cz³owie-
ka. To, co ludzkie pozostanie dobre
i b³ogos³awione przez Boga, i to, co
œwiête pozostanie bliskie. Cz³owiek
odsunie od siebie niebezpieczeñstwo
podzia³u swojego ¿ycia na czas po-
bo¿nych praktyk i niepamiêci o Bogu.
Mo¿e równie¿ poradziæ sobie z uko-
nkretnieniem Ewangelii w codzien-
noœci.

Wiara jest rzeczywistoœci¹ bogat¹,
pe³n¹ m¹droœci, wartoœci, stwarzaj¹c¹
klimat zrozumienia sensu i ostatecz-
nego celu ludzkiego istnienia, za-
wiera w sobie wskazania i zasady
maj¹ce na celu dobro cz³owieka i poz-
walaj¹ce mu to dobro urzeczywist-
niaæ. Wiara zrodzona z Wcielonego
S³owa Bo¿ego potrzebuje siê urze-
czywistniaæ, to jej naturalna potrzeba.
Analogicznie, jak dusza potrzebuje
cia³a, tak wiara potrzebuje uczynków,

a wiêc myœlenia i dzia³ania wyp³y-
waj¹cego z charakteru wiary. Poni¿ej
uka¿ê istotne kryterium ludzkiego
dzia³ania, tymczasem chcê podkreœliæ,
i¿ wiara i uczynki z niej wynikaj¹ce
s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane.
Oto, co napisa³ œw. Jakub: Jaki z tego
po¿ytek, bracia moi, skoro ktoœ bêdzie
utrzymywa³, ¿e wierzy, a nie bêdzie
spe³nia³ uczynków? Czy [sama] wiara
zdo³a go zbawiæ? Jeœli na przyk³ad brat
lub siostra nie maj¹ odzienia lub brak
im codziennego chleba, a ktoœ z was
powie im: «IdŸcie w pokoju, ogrzejcie
siê i najedzcie do syta!» – a nie dacie
im tego, czego koniecznie potrzebuj¹ dla
cia³a – to na co siê to przyda? Tak te¿
i wiara, jeœli nie by³aby po³¹czona
z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Ale mo¿e ktoœ powiedzieæ: Ty masz
wiarê, a ja spe³niam uczynki. Poka¿ mi
wiarê swoj¹ bez uczynków, to ja ci
poka¿ê wiarê ze swoich uczynków.
Wierzysz, ¿e jest jeden Bóg? S³usznie
czynisz – lecz tak¿e i z³e duchy wierz¹
i dr¿¹ (Jk 2,14-19). Aposto³ stawia ra-
dykalne pytanie o prawdziwoœæ wiary.
Jaki jest po¿ytek z wiary, która siê
nie uzewnêtrznia? Jest to w równym
stopniu pytanie o prawdziwoœæ wiary.
Cz³owiek mówi¹cy „wierzê”, lecz nie
spe³niaj¹cy uczynków wiary, podobny
jest do tego, kto ³udzi siebie mówi¹c
„Panie, Panie”. Nie ka¿dy który Mi
mówi: 

”
Panie, Panie!”, wejdzie do kró-

lestwa niebieskiego – naucza Jezus, lecz
ten, kto spe³nia wolê mojego Ojca, który
jest w niebie (Mt 7,21). Czcze wo³anie
Pana, podobnie jak wiara bez uczyn-
ków s¹ martwe. Ponadto deklarowa-
nej wiary nie da siê zobaczyæ. Œw.
Jakub prowokuje: jeœli poka¿esz mi
swoj¹ wiarê bez uczynków, ja uka¿ê ci
dopiero wiarê z moich uczynków. Wiara
bowiem, umacnia siê przez aktywne
dzia³anie cz³owieka ku dobremu, tak-
¿e przez wytrwa³oœæ w obliczu ró¿nych
przeciwnoœci. Wiara nie jest wiedz¹,
bo i z³e duchy wierz¹ – czyli wiedz¹,
¿e jest Bóg, ale mimo to dr¿¹.

Cz³owiek ci¹gle jest nara¿ony na
utratê równowagi miêdzy utrzyma-
niem w sobie nadprzyrodzonej rzeczy-
wistoœci wiary, a skierowaniem siê ku
dzia³aniu. Istnieje w cz³owieku ten-
dencja, aby nadaæ swemu ¿yciu bar-
dziej formalny charakter, oparty na
dzia³aniu gwarantuj¹cym sta³oœæ i bez-
pieczeñstwo. Wiara natomiast – o czym

ju¿ kiedyœ wspomnia³em – to rzeczy-
wistoœæ relacyjna oparta na zaufaniu.
Aby byæ œwiêtym, trzeba byæ jedno-
czeœnie trochê szalonym! Historia zba-
wienia pe³na jest przyk³adów skrajnych
postaw, albo skupionych wokó³ przy-
kazañ i prawa, albo zbyt spirytualis-
tycznie traktuj¹cych rzeczywistoœæ
stworzon¹ przez Boga i odczytuj¹cych
s³owa Pisma œw. w znaczeniu wy³¹-
cznie przenoœnym, duchowym czy jed-
nostronnym.

Reakcj¹ wobec skrajnego forma-
lizmu i wiary opartej na Prawie s¹
s³owa œw. Paw³a Aposto³a skierowane
do Galatów: […] przeœwiadczeni, ¿e
cz³owiek osi¹ga usprawiedliwienie nie
przez wype³nianie Prawa za pomoc¹
uczynków, lecz jedynie przez wiarê
w Jezusa Chrystusa, my w³aœnie
uwierzyliœmy w Chrystusa Jezusa, by
osi¹gn¹æ usprawiedliwienie z wiary
w Chrystusa, a nie przez wype³nianie
Prawa za pomoc¹ uczynków, jako ¿e
przez wype³nianie Prawa za pomoc¹
uczynków nikt nie osi¹gnie usprawied-
liwienia (Ga 2,15-16). Aposto³ pisze te
s³owa, jako przeciwwagê tendencjom
próbuj¹cym utrzymaæ rolê Prawa.
Gdyby jednak Prawo gra³o wci¹¿ tak
istotn¹ rolê i cz³owiek osi¹ga³by uspra-
wiedliwienie przez wype³nianie uczyn-
ków, jakie miejsce nale¿a³oby daæ
dzie³u Chrystusa? Prawo nie uwzglêd-
nia wiary, lecz [mówi]: Kto wype³nia
przepisy, dziêki nim ¿yæ bêdzie. Z tego
przekleñstwa Prawa Chrystus nas
wykupi³ (Ga 3,12-13a). Nie chcê tutaj
roztrz¹saæ tego zagadnienia, dodam
jedynie, ¿e nauczanie œw. Paw³a nie
jest wyrazem skrajnoœci, wrêcz od-
wrotnie – jest obron¹ nowej jakoœci
wiary, maj¹cej moc usprawiedliwiania,
nadanej jej dziêki ca³emu dzie³u
Chrystusa, dlatego te¿ na Chrystusa
ukierunkowuj¹cej.

Inna skrajnoœæ wobec wiary i Pra-
wa (uczynków), która zada³a Koœcio-
³owi bolesne rany polega³a na zwró-
ceniu siê ku „czystej wierze” (sola
fide), która mia³aby byæ jedynym
koniecznym warunkiem usprawiedli-
wienia. Chodzi tu g³ównie o dzia-
³alnoœæ M. Lutra, a jeden z jego
istotnych zarzutów dotyczy³ w³aœnie
oparcia wiary i usprawiedliwienia
z niej wyp³ywaj¹cego na pobo¿nych
uczynkach, odpustach, modlitwach
gwarantuj¹cych odpusty, dodatkowo
silnie rozwiniêtego handlu relikwiami.
To doprowadzi³o do drugiej skraj-

dokoñczenie na str. 15
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EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

O

NASZE PO¯EGNANIE...
to 28 lutego 2013 o godzinie
20:00 zabrzmia³ s³ynny Dzwon

Zygmunta oraz wszystkie dzwony
w Polsce, aby og³osiæ zakoñczenie
pontyfikatu Papie¿a Benedykta
XVI, który 11 lutego b.r. wobec
kardyna³ów zgromadzonych na
zwo³anym przez siebie konsysto-
rzu (konsystorz – zebranie), poœ-
wiêconemu kanonizacji trzech
b³ogos³awionych osób, og³osi³ swo-
j¹ suwerenn¹, g³êboko przemy-
œlan¹ i przemodlon¹ decyzjê ab-
dykacji z pos³ugi kierowania Koœ-
cio³em Powszechnym:

Po wielokrotnym rozwa¿eniu w moim
sumieniu w obliczu Boga nabra³em
pewnoœci, ¿e moje si³y z powodu zaawan-
sowanego wieku nie wystarcz¹, by pe³niæ
w odpowiedni sposób pos³ugê Piotrow¹.
Jestem œwiadom tego, ¿e pos³uga ta
z powodu swej natury duchowej musi byæ
pe³niona nie tylko poprzez czyny i s³owa,
ale równie¿ nie w mniejszym stopniu
przez cierpienie i modlitwê. W dzisiejszym
œwiecie, podlegaj¹cym b³yskawicznym
zmianom i wstrz¹sanym kwestiami
o wielkim znaczeniu dla ¿ycia wiary, by
zarz¹dzaæ naw¹ œwiêtego Piotra i g³osiæ
Ewangeliê, konieczny jest zarówno wigor
cia³a, jak i duszy, które w ostatnich
miesi¹cach zmniejszy³y siê we mnie w taki
sposób, ¿e musia³em uznaæ moj¹ niez-
dolnoœæ do dobrego sprawowania powie-
rzonej mi pos³ugi.

Rezygnacja zakoñczy³a blisko oœmio-
-letni pontyfikat Benedykta XVI,
rozpoczêty 19 kwietnia 2005 roku.

Od godziny 20:00, 28 lutego b.r.,
do wyboru nowego papie¿a trwa
w Koœciele Powszechnym okres zwa-
ny po ³acinie Sedes vacante – pusty
tron. W tym czasie nad Koœcio³em
Powszechnym czuwa Kolegium Kar-
dyna³ów, a w pañstwie watykañskim
obejmuje administracjê Kardyna³ Ka-
merlink czyli, Skarbnik Œwiêtego Koœcio³a

Rzymskiego i pe³ni tymczasowo funkcjê
g³owy tego pañstwa.

Podczas konklawe – od ³aciñskiego
wyrazu conclave, co znaczy zamkniête
pomieszczenie w budynku lub pokój –
– czyli ogólnego zgromadzenia kardy-
na³ów, które odbywa siê w Kaplicy
Sykstyñskiej – dokonuje siê wyboru
nowego papie¿a.

Tradycyjnym znakiem, ¿e papie¿
zosta³ wybrany jest pojawienie siê nad
Kaplic¹ Sykstyñsk¹ bia³ego dymu.
Fakt ten potwierdzaj¹ tak¿e robrzmie-
waj¹ce dzwony watykañskie. Parê mi-
nut po tym, pierwszy z kardyna³ów dia-
konów oznajmia ludowi zgromadzo-
nemu na Placu Œw. Piotra wynik doko-
nanego wyboru: Annuntio vobis gaudium
magnum – habemus papam, czyli:
Og³aszam wam wielk¹ radoœæ – mamy
papie¿a – i wypowiada jego imiê.

Nowo wybrany papie¿ udziela z bal-
konu Bazyliki Watykañskiej B³ogos³a-
wieñstwa Apostolskiego Urbi et Orbi –
– miastu (Rzymowi) i œwiatu – przed-
tem krótko przemawia do zgroma-
dzonego ludu.

A oto bardzo, z koniecznoœci, krótki
¿yciorys abdykuj¹cego papie¿a:

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
urodzi³ siê 16 kwietnia 1927 roku
w niewielkiej, licz¹cej obecnie
niewiele ponad 2600 mieszkañców
miejscowoœci Marktl po³o¿onej
w Górnej Bawarii w Niemczech.
Ojciec Josepha by³ zdecydowanym
przeciwnikiem szerz¹cego siê na-
zizmu i dlatego by³ czêsto degra-
dowany (s³u¿y³ w niemieckiej policji
pañstwowej) i musia³ tak¿e czêsto
wraz z ca³¹ rodzin¹ zmieniaæ miejsce
zamieszkania.

O s³u¿bie Bogu jako ksi¹dz myœ-
la³ przysz³y papie¿ ju¿ od wczesnych
lat dzieciêcych.

Gdy mia³ lat 16 zosta³ wraz z in-
nymi kolegami z klasy przydzielony
do s³u¿by wojskowej – w obronie
przeciwlotniczej. Ró¿ne by³y koleje
tej s³u¿by wojskowej Josepha – prze-
noszony by³ z miejsca na miej-

sce, ale nigdy nie bra³ udzia³u
w walkach na froncie.

W ostatnich tygodniach
wojny Joseph Ratzinger zde-

zerterowa³, co jak wiadomo grozi³o
œmierci¹ i schroni³ siê we wsi, gdzie
wówczas zamieszkiwa³a jego rodzina.
Kiedy do wsi dotarli Amerykanie –
– Joseph zosta³ zmuszony do w³o¿e-
nia munduru i wraz z innymi jeñ-
cami znalaz³ siê w obozie jenieckim
niedaleko Ulm. 19 czerwca 1945 roku
zosta³ wypuszczony na wolnoœæ.

W 1945 roku Joseph i jego brat
Georg wst¹pili do katolickiego se-
minarium duchownego we Freising,
a potem odbywali studia na Uni-
wersytecie Ludwiga Maximiliana
w Monachium.

29 czerwca 1951 roku obaj bracia
otrzymali œwiêcenia kap³añskie z r¹k
arcybiskupa Monachium Michaela
von Faulhalbera.

W nieca³e siedem lat póŸniej
Joseph Ratzinger zostaje profesorem
kolegium we Fryzyndze i prowadzi
bardzo o¿ywion¹ pracê naukow¹.

28 maja 1977 roku otrzymuje sak-
rê biskupi¹ z r¹k biskupa Wuerz-
burga Josepha Stangla, a ju¿ 27 czer-
wca tego samego roku, na konsys-

dokoñczenie na str. 5
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Z CYKLU:

MA£O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU
(47)

O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD

B£. JAN SORETH (1394 – 1471)

J
an Soreth urodzi³ siê w Caen
w Normandii w 1394 roku.

Jako m³odzieniec wst¹pi³ do za-
konu karmelitañskiego w swoim
rodzinnym mieœcie. Po odbyciu

formacji z³o¿y³ tam œluby zakon-
ne i przyj¹³ œwiecenia kap³añskie.
By³ magistrem teologii oraz rek-
torem studiów w kolegium za-
konnym Pary¿u. W 1440 roku zos-
ta³ prowincja³em prowincji fran-
cuskiej, a w roku 1451 wybrano
go na prze³o¿onego generalnego
ca³ego zakonu, który to urz¹d
pe³ni³ a¿ do œmierci. Odnowi³
¿ycie mêskiej ga³êzi zakonu.

W jednym ze swoich dzie³ wspa-
niale objaœni³ „Regu³ê karmeli-
tañsk¹”. W 1462 roku poprawi³
konstytucje i wyda³ je drukiem.
Przyczyni³ siê nadto do powstania
¿eñskiej ga³êzi zakonu oraz ufor-
mowania siê trzeciego (dziœ œwiec-
kiego) zakonu karmelitañskiego. To
na jego proœbê papie¿ Miko³aj V
wyda³ 7 paŸdziernika 1452 roku
bullê „Cum nulla fidelium”, usta-
nawiaj¹c¹ ¿eñsk¹ ga³¹Ÿ zakonu (mni-
szek karmelitanek) i zatwierdzaj¹c¹

sposób ¿ycia duchowoœci¹ karme-
litañsk¹ dla ludzi œwieckich (mê¿-
czyzn i kobiet), tj. trzeci zakon kar-
melitañski.

Wyczerpany ¿yciem, zawsze gor-
liwy zakonnik, b³. Jan Soreth
zmar³ 25 lipca 1471 roku w Angers,
w pó³nocno-zachodniej Francji. Be-
atyfikowa³ go papie¿ Pius IX w ro-
ku 1866.

STRÓ¯

OBSERWY ZAKONNEJ

B³. Jan Soreth uwa¿any jest za stró¿a
obserwy zakonnej. W objaœnieniu
„Regu³y karmelitañskiej” napisa³ on,
¿e nawet jeœli z³agodzona w Europie
i przeksztalcona z eremickiej na men-
dykanck¹, regu³a ta zmusza braci do
opuszczania samotnoœci zewnêtrznej,
to mog¹ oni w ka¿dej chwili, nawet
w centrum t³ocznych miast, skupiæ
siê – na wzór Dziewicy z Nazare-
tu – w wewnêtrznej celi swego serca,
aby wraz z Ni¹ i tak jak Ona roz-
wa¿aæ S³owo Bo¿e i zachowaæ w ten
sposób zalecenia regu³y pierwotnej.
W³aœnie Matka Najœwiêtsza ukazana
jest przez b³ogos³awionego przede
wszystkim jako wzór wiernego za-
chowywania regu³y.

Wadowice. Figura (po prawej) b³. Jana Soretha w o³tarzu koœcio³a klasztornego

c.d. na str. 5
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g³ównym balkonie bazyliki Œw.
Piotra pojawi³ siê kardyna³ Jorge
Arturo Medina Estevez (protodiakon
Kolegium Kardyna³ów) i og³osi³:
Habemus papam! Wybrano kardyna³a
Josepha Ratzingera, który przybra³
imiê: Benedykt XVI.

Przed b³ogos³awieñstwem Urbi
et Orbi powiedzia³ po w³osku:
Umi³owani bracia i siostry! Po wielkim
Papie¿u Janie Pawle II kardyna³owie
wybrali mnie – prostego, skromnego
pracownika winnicy Pana. Pocieszam siê
faktem, ¿e Pan potrafi siê pos³ugiwaæ
niedoskona³ymi narzêdziami i dzia³aæ
przy ich pomocy, a przede wszystkim
zawierzam siê waszym modlitwom.
W radoœci Pana Zartwychwsta³ego, ufni
w Jego sta³¹ pomoc, idziemy przed
siebie. Pan nam pomo¿e, a Maryja,
Jego Najœwiêtsza Matka, stoi u naszego
boku. Dziêkujê.

Owacjom i radoœci zgromadzonych
na Placu Œw. Piotra nie by³o koñca.

Byæ mo¿e w chwili pojawienia
siê kwietniowego numeru 

”
Na Kar-

mel” – bêdziemy wiedzieæ, kto zos-
ta³ wybrany nastêpc¹ œw. Piotra (czyt.
str. 1). W obecnej chwili, a wiêc na
pocz¹tku marca, wiadomo tylko,
¿e konklawe mo¿e siê odbyæ ju¿
10 marca.

¯egnamy siê z papie¿em Bene-
dyktem XVI. Zostanie zapamiêtany
przez nas Polaków jako nasz wielki

KULT W POLSCE

W wielu polskich klasztorach kar-
melitañskich znajdujemy oznaki kul-
tu b³. Jana Soretha. Dla przykladu
w koœciele karmelitów w Krakowie
na Piasku istnieje jego witra¿, przed-
stawiaj¹cy go wraz ze œw. Andrze-
jem Corsinim. Natomiast w koœciele
karmelitów bosych w Wadowicach
znajdujemy jego figurê w o³tarzu
prawej nawy. O³tarz ten do roku
1983 by³ poœwiêcony Dzieci¹tku Je-
zus. W tym¿e roku, tu¿ po beaty-
fikacji o. Rafa³a Kalinowskiego,
figurê Dzieci¹tka obni¿ono, za ni¹
zaœ umieszczono obraz b³. Rafa³a
(pêdzla Karola Pustelnika). Po bo-
kach zaœ znajduj¹ siê figury b³ogo-
s³awionych karmelitañskich: Marii
od Wcielenia i Jana Soretha (jak na
fotografii).

PRZYWO£ANY
PRZEZ B£. JANA PAW£A II

O b³. Janie i o jego dziele za³o¿y-
cielskim mniszek i œwieckiego za-
konu nie omieszka³ wspomnieæ b³.
Jan Pawe³ II. Uczyni³ to w swym
liœcie apostolskim z dnia 7 paŸdzier-
nika 2002 do o. Józefa Chalmersa,
genera³a karmelitów; liœcie wysto-
sowanym z okazji 550-lecia wspom-
nianej wy¿ej bulli Miko³aja V
„Cum nulla fidelium”. Ojciec Œwiêty
napisa³: W czasie, kiedy karmelici
rozprzestrzeniali siê w Europie, pewna
grupa niewiast wyrazi³a wolê wst¹-
pienia do Zakonu i zwi¹zania siê
z nim na takich samych zasadach jak
cz³onkowie ga³êzi mêskiej. Wielu wier-
nych wyrazi³o tak¿e pragnienie ¿ycia t¹
sam¹ duchowoœci¹, pozostaj¹c w swo-
ich w³asnych rodzinach. B³ogos³awiony
Jan Soreth, ówczesny przeor generalny,

zrozumia³, ¿e ¿ycie ofiary, samotnoœci
i modlitwy kontemplacyjnych mniszek
pomog³oby braciom przypominaj¹c im
o pierwotnym i prawdziwym duchu
Karmelu. By³oby to tak¿e z korzyœci¹
dla ludzi œwieckich, je¿eli otrzymaliby
pozwolenie, aby piæ z tej samej, du-
chowej studni, tak jak to by³o w przypad-
ku innych zakonów ¿ebrz¹cych.

LITURGIA

Wspomnienie liturgiczne b³.
Jana Soretha przypada 28 lipca.
Kolekta mszalna w tym dniu
recytuje: Bo¿e, niech wstawia siê
za nami b³ogos³awiony Jan, który
jako odnowiciel ¿ycia zakonnego
umocni³ Zakon Karmelitanek; przez
jego zas³ugi dozwól nam coraz
wierniej naœladowaæ Chrystusa i Jego
Matkê.

torzu kardyna³ów uzyskuje tytu³ kar-
dyna³a.

30 listopada 2002 Papie¿ Jan
Pawe³ II powo³a³ kardyna³a Josepha
Ratzingera do pe³nienia najwy¿szego
urzêdu w Kolegium Kardynalskim –
– na jego dziekana.

8 kwietnia 2005 roku, jako dzie-
kan Kolegium Kardynalskiego, kar-
dyna³ Joseph Ratzinger rozpocz¹³
Mszê œw. ¿a³obn¹ w intencji zmar-
³ego Papie¿a Jana Paw³a II, w której
uczestniczy³o 4 królów, 5 królowych,
ponad 70 prezydentów i premierów
oraz ok. 1 miliona wiernych na Placu
Œw. Potra i w bocznych uliczkach.
Gdy Joseph Ratzinger wypowiedzia³:
Nasz ukochany Papie¿ stoi teraz
w oknie domu Ojca, widzi nas
i b³ogos³awi. Tak – pob³ogos³aw nam
Ojcze Œwiêty – zgromadzeni wierni od-
powiedzieli wielkim g³osem: Santo!
Santo! Subito Santo! – Œwiêty! Œwiêty!
Œwiêty natychmiast!

Po odejœciu Papie¿a Jana Paw³a II
do domu Ojca, kardyna³ Joseph Rat-
zinger pragn¹³ wróciæ do rodzinnej
Bawarii, aby tam poœwiêciæ siê pi-
saniu ksi¹¿ek. Tak siê nie sta³o. 19
kwietnia 2005 roku zosta³ wybrany
nastêpc¹ Jana Paw³a II ju¿ w drugim
dniu konklawe, zaledwie po czterech
g³osowaniach. O godzinie 18:44 na

przyjaciel, jako ten, który podziwia³
nasz¹ wiarê i stawia³ nasz naród pod
tym wzglêdem jako przyk³ad. Obyœ-
my tylko nie zwiedli pok³adanego
w nas zaufania!

P.S. Spoœród ogromnej liczby dzie³
papie¿a Benedykta XVI wymienimy
tu jego najwa¿niejsze dla Koœcio³a
Powszechnego dokumenty, a miano-
wicie jego 3 Encykliki wydane w la-
tach 2006, 2007 i 2009:

Deus caritas est – Bóg jest mi³oœci¹,
Spe salvi – W nadziei zbawienia,
Caritas in veritate – Mi³oœæ w praw-

dzie.

(Tekst opracowano na podstawie infor-
macji ogólnie dostêpnych w Internecie)

NASZE PO¯EGNANIE...
dokoñczenie ze str. 3

dokoñczenie ze str. 4

W dniu
19. kwietnia br.

o godz. 6:30
bêdzie sprawowana

Msza œw.
za spokój duszy

œ.p. o. BRONIS£AWA
od œw. Rodziny

(Tarki).
Zapraszamy

na wspóln¹ modlitwê
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O. PAWE£ FERKO OCD – SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE
(50)

T

ZAGÓRZ –
– JAK FENIKS Z POPIO£U

ak jak w wierze (w oparciu
o Zmartwychwstanie Jezusa

Chrystusa) oczekujemy na nasze
zmartwychwstanie, tak Karmelici
Bosi, mieszkañcy Zagórza i okolic
oraz wielu interesuj¹cych siê ru-
inami zagórskiego Karmelu – ufa-
j¹, ¿e nadejdzie kiedyœ dzieñ, gdy
zostanie podniesiony z ruin i pras-
tarych zwalisk dawny klasztor
i koœció³ Karmelitów Bosych. A s¹
ku temu podstawy… Od kilku lat
Gmina Zagórz po czêœciowym
oczyszczeniu terenu wokó³ murów
zewnêtrznych kompleksu klasz-
tornego i przy koœciele podjê³a siê
(i wci¹¿ podejmuje) zadania odre-
staurowania niektórych fragmen-
tów murów, budowli i punktów
widokowych, a parafia zagórska
wraz z proboszczem postara³a siê
o przepiêkn¹ figurê MB Szkap-
lerznej stoj¹cej na wysokim cokole
przed wejœciem do œwi¹tyni oraz
zainicjowa³a powstanie XIV stacji
(ka¿da odmienna) Drogi Krzy¿owej
przy drodze wiod¹cej do ruin klasz-
tornych. Ka¿dego roku od 2001 r.
w pierwsz¹ niedzielê po Uro-
czystoœci MB z Góry Karmel przy
ruinach celebrowana jest msza
œw. gromadz¹ca wiernych z ca³ej
okolicy i … (co bardzo cieszy) za-
praszanych Karmelitów.

FUNDACJA I ROZKWIT

Zagórz – ma³e miasteczko miêdzy
Sanokiem a Leskiem z przepiêknym
zak¹tkiem nad zakolem rzeki Os³awy
na wysokim wzgórzu zwanym Marie-
montem (Mariae mons – Gór¹ Maryi)
sta³o siê w XVIII w. siedzib¹ inkaste-
lowanego (obronnego, warownego)
klasztoru Karmelitów Bosych. Fun-
datorem by³ Jan Franciszek Stadnicki,
wojewoda wo³yñski – który w roku
1700, przy ogromnym zaanga¿owaniu
o. Jerzego Brzostowskiego ofiarowa³
zakonnikom swoje dobra i hojne upo-
sa¿enie oraz zastrzeg³ pomoc i opiekê

mnichów nad 12 ¿o³nierzami-inwa-
lidami wojen pochodzenia szlachec-
kiego. Tak powsta³ potê¿ny kompleks

klasztorno-szpitalno-warowny. Pierw-
szymi mieszkañcami szpitala byli we-
terani Odsieczy wiedeñskiej z 1683 r.
Prace przy budowie klasztoru trwa³y
równo 30 lat; kamieñ wêgielny pod
budowê po³o¿ono 7 sierpnia 1700 r.,
w 1714 r. wprowadzili siê doñ zakon-
nicy, a budowê ukoñczono w 1730 r.
W sk³ad zespo³u klasztornego wcho-
dzi³y: koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP,
klasztor oraz zabudowania gospodar-
cze. Karmel otacza³y wysokie na piêæ
metrów mury obronne. Reprezen-
tacyjna brama wjazdowa i podjazd
znajdowa³y siê od strony pó³nocnej.
Od strony wschodniej, tu¿ za mura-
mi, znajdowa³ siê szpital-przytu³ek dla
weteranów wojennych, od strony za-
chodniej wznosi siê potê¿na skarpa
z kamienia, który pos³u¿y³ przy bu-
dowie murów. Koœció³ posiada³ specy-
ficzn¹ oœmioboczn¹ nawê g³ówn¹ oraz
dwie kaplice boczne. Sam o³tarz znaj-
dowa³ siê wyj¹tkowo od strony za-
chodniej (tak jak i klasztor – ze wzglê-
du na naturaln¹ obronn¹ skarpê).
Ca³oœæ zbudowana by³a z ¿ó³tego
piaskowca. Do budowy sklepieñ

³ukowych i mniejszych
elementów konstrukcyj-
nych u¿yto ceg³y. Wszyst-
kie o³tarze to malowid³a
iluzjonistyczne (tylko nie-

wielka czêœæ zachowa³a siê do naszych
czasów) imituj¹ce barokowe nastawy
o³tarzowe z kolumnami, ozdobnymi
figurami i elementami roœlinno-
-architektonicznymi. W sam œrodek
takiej kompozycji malarskiej zawie-
szano obrazy. W o³tarzu g³ównym
widnia³a scena Zwiastowania NMP,

a boczne poœwiêcone by³y MB Szkap-
lerznej, œw. Józefowi, œw. Teresie od Je-
zusa, œw. Janowi od Krzy¿a i œw. Tekli.
Okres œwietnoœci trwa³ do Rozbiorów
Polski.

PO¯ARY I RUINA

Czuj¹c siê zobowi¹zani do obrony za-
gro¿onej Ojczyzny, Karmelici oddali sw¹
twierdzê (podobnie by³o w przypadku
klasztoru w Berdyczowie) do dyspozy-
cji konfederatów barskich. W czasie
oblê¿enia i walk, dnia 29 XI 1772 r.
koœció³ i klasztor uleg³ czêœciowemu
spaleniu. Choæ uda³o siê go zakonni-
kom odbudowaæ, ju¿ nie powróci³ do
dawnej œwietnoœci bowiem nasta³y lata
kasat klasztorów pod zaborami. Wielu
znalaz³o przystañ w³aœnie w Zagórzu,
ale zbyt du¿a liczba zakonników i we-
teranów wojennych spowodowa³a, ¿e
sytuacja gospodarcza i ekonomiczna
stawa³a siê coraz trudniejsza. Brakowa-
³o podstawowych œrodków do ¿ycia.
Obostrzenia cesarskie sprawi³y, ¿e kon-
went zagórski przeszed³ pod jurys-
dykcjê biskupa przemyskiego, a ten
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co lepszych ojców zabra³ na parafie do
diecezji. Sytuacja stawa³a siê coraz
dramatyczniejsza i w koñcu dosz³o
jeszcze do wielkiego po¿aru (26 listo-
pada 1822 r.), który sta³ siê przyczyn-
kiem do ca³kowitego zniesienia klasz-
toru przed rz¹d austriacki w roku
1831. Ocala³e z po¿aru wyposa¿enie
koœcio³a – w tym znacznych rozmia-
rów obrazy – umieszczono w koœciele
parafialnym w Zagórzu i w kilku
okolicznych œwi¹tyniach. Odt¹d forteca
ca³kowicie opustosza³a zaczê³a siê chy-
liæ ku upadkowi i popad³a przez stule-
cie w ruinê. Mury upad³y, sklepienia
zawali³y siê, a œciany i wie¿e koœcio³a
opanowa³a bujna roœlinnoœæ.

PRÓBY ODBUDOWY
I NADZIEJE

Pierwsze próby podjête zosta³y za
spraw¹ o. Józefa Prusa, karmelity
bosego i Tadeusza ¯urowskiego (ge-
neralnego konserwatora zabytków przy
MKiS, rodowitego zagórzanina). Kon-
serwator przygotowa³ projekty i da³
pieni¹dze, a zakonnicy zamieszkawszy
przy klasztorze podjêli akcje odgru-
zowywania i oczyszczania terenu.
O. Józef przygotowa³ „pocztówki-
-cegie³ki” i szuka³ pomocy w USA
i Kanadzie, a brat Wawrzyniec we
wspó³pracy z ksiê¿mi i wiernymi
z okolic przygotowali obiekt pod
renowacjê. Œmieræ o. Józefa w 1962 r.
i brak dostatecznych funduszy oraz
nieprzychylnoœæ w³adz komunistycz-
nych przerwa³a wszelkie prace i je-
sieni¹ tego samego roku br. Waw-
rzyniec Radkiewicz i o. Aureliusz Balonek
zostali odwo³ani z placówki. Kolejna
próba podŸwigniêcia klasztoru z ruin
rozpoczê³a siê w 2000 r., kiedy to
Gmina Zagórz oczyœci³a mury koœcio³a
i klasztoru z drzew, i krzewów, po³o-
¿y³a prowizoryczne nakrycie na szczy-
tach murów, uporz¹dkowa³a na nowo
teren woko³o. Ponownie ustawiono na
kamiennym postumencie przed koœ-
cio³em figurê MB Szkaplerznej. Uda³o
siê te¿ odbudowaæ dwie, czêœciowo
zrujnowane baszty (nie ukoñczono
jednak górnych – najbardziej efektow-
nych – czêœci wie¿, tzw. oktagonów)
i czêœciowo mury przy g³ównej bra-
mie wjazdowej. Z ka¿dym rokiem
widaæ postêpy w pracach rekonstruk-
cyjnych przy kolejnych odcinkach. Na
fasadzie koœcio³a zawis³y dwie tablice:
jedna informuje o obecnoœci tutaj Ka-
rola Wojty³y, za czasów o. Józefa

Prusa (w ramach okreœlania tras tu-
rystycznych i œladów bytnoœci przysz-
³ego pp. Jana Paw³a II), a druga wy-
licza imiona karmelitów bosych pocho-
wanych w kryptach pod koœcio³em.

MADONNY ZAGÓRSKIE
I INNE OBRAZY

Najwiêcej obrazów z by³ego koœcio³a
karmelitañskiego jest obecnie w za-
górskim Sanktuarium MB Nowego
¯ycia. Na œcianach œwi¹tyni zobaczyæ
mo¿emy odrestaurowane, pokaŸnej

wielkoœci XVIII-wieczne malowid³a:
Ekstaza œw. Teresy z Avila (wzorowana
na XVII w. rzeŸbie Berniniego z kar-
melitañskiego koœcio³a Santa Maria
della Vittoria w Rzymie), œw. Józef
(zaczerpniêty z krakowskiego karme-
litañskiego XVII-wiecznego wzorca
autorstwa o. £ukasza), Œwiêta Rodzina
i œwie¿o odnowiony obraz MB Szkap-
lerznej (wraz z zasuw¹). W prezbite-
rium na zaplecku stalli barwna p³as-
korzeŸba ukazuj¹ca widzenie szkap-
lerzne. Inny obraz maryjny z wize-
runkiem MB Jasnogórskiej znajduje siê
nieopodal w Tarnawie Dolnej, ale
najbardziej dziœ czczony (i s³yn¹cy
³askami) jest obraz MB Szkaplerznej
w pobliskim Zahutyniu – zdobny
w metalowe sukienki ozdobne (œwiad-
czy o dawnym i obecnym ¿ywym kul-
cie). Odradzaj¹ siê nie tylko mury
klasztorne w Zagórzu, ale odradza siê
równie¿ wielki niegdyœ kult ku czci
MB z Góry Karmel i nabo¿eñstwo
szkaplerzne, które w niedzielê po 16
lipca œci¹ga wiernych z ca³ej okolicy

pod ruiny zagórskiego Karmelu na
wzgórze Maryi.

LEGENDY I PODANIA
(ZA ANDRZEJEM POTOCKIM)

1. O KAMIENNYM
RYCERZU.

Jak podaje legenda w r. 1813 przyby³
i zamieszka³ w zagórskiej warowni
niejaki – Marcin Nieczuja Œl¹ski
(konfederat barski, uczestnik pow-
stania koœciuszkowskiego, ¿o³nierz
Ksiêstwa Warszawskiego). Po kilku
latach pobytu w Zagórzu, zmar³. Po-
chowany zosta³ przed wejœciem do
koœcio³a. W koœciele wystawiono mu
epitafium, a pod nim umieszczono
kamienn¹ p³ytê z wykut¹ figur¹ ry-
cerza w zbroi. Noc¹, 26 listopada
1822 r. klasztor i koœció³ sp³on¹³,
wtedy to p³yta z kamiennym ryce-
rzem popêka³a z ¿aru i rozpad³a siê.
Legenda g³osi, ¿e to tylko p³yta siê
rozpad³a, a kamienny rycerz podczas
po¿aru wyszed³ ze œwi¹tyni i ponoæ
pojawia³ siê w okolicy ruin klasztoru.
Potwierdzeniem niech bêdzie to, i¿
nie znaleziono kamiennej figury ry-
cerza w pogorzelisku, poza tym by-
wa³o te¿, ¿e okoliczni kmiecie s³yszeli
niegdyœ kroki rycerza i chrzêst ¿e-
laznej zbroi, kiedy przechadza³ siê
wœród ruin.

2. DUCH MNICHA LEONA.

Niegdyœ, nad ruinami koœcio³a po-
jawia³y siê duchy mnichów i pogrze-
banych tam ¿o³nierzy. Z biegiem lat
duchy mnichów rozesz³y siê po œwie-
cie, a w zagórskich ruinach na d³ugo
pozosta³ tylko jeden z nich – duch
mnicha Leona. Samotnoœæ tak mu
dokucza³a, ¿e pojawia³ siê nie tylko
w pobli¿u ruin, ale te¿ zagl¹da³ do chat
przez okna, strachem ogarniaj¹c ca³¹
okolicê. Nie doœæ, ¿e widywano go
w nocy, to i w dzieñ pocz¹³ siê uka-
zywaæ. Zaniepokojone tym faktem
miejscowe kobiety zwróci³y siê do
ksiêdza, aby odprawi³ mszê za b³¹-
kaj¹c¹ siê po ziemi duszê mnicha
Leona. Podczas odprawianej mszy
w tej intencji, nie wiadomo sk¹d, nad
klasztorem pojawi³a siê ciemna chmu-
ra, rozpada³ siê deszcz, a pioruny raz
po raz uderza³y w mury koœcio³a. Od
tego te¿ czasu duch mnicha Leona
przesta³ siê ukazywaæ.

Obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej
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Koœció³ Karmelitów Bosych
ufundowany przez hr. Mar-

cina Krasickiego zosta³ konse-
krowany w 1630 r. i odt¹d zaczê-
to przyozdabiaæ wnêtrze malowi-
d³ami, sztukateri¹, snycerk¹, ka-
mieniark¹ i metaloplastyk¹.

W r. 1667 stan¹³ w prezbiterium
okaza³y barokowy o³tarz g³ówny – usy-
tuowany o trzy stopnie wy¿ej od na-
wy – zrobiony z czarnego marmuru
dêbnickiego (³omy karmelitañskie
w Dêbniku k./Czernej) z bocznymi
porteriami (bramkami umo¿liwiaj¹cymi
obejœcie o³tarza dooko³a). W retabu-
lum (nastawa o³tarzowa, centralna
czêœæ) miêdzy kolumnami widnia³ du-
¿y obraz œw. Teresy z Avila, ukazuj¹cy

hiszpañsk¹ œwiêt¹ mistyczkê w ek-
stazie modlitewnej, tj. „przebicia serca
w³óczni¹ (spis¹) zakoñczon¹ ognistym
grotem przez Cherubina” (obecnie wisi
na bocznej œcianie w prezbiterium), Pa-
tronki koœcio³a – namalowany w Rzy-
mie w 1670 r. Po bokach obrazu sta³y
dwie ponadnaturalnej wielkoœci z³o-
cone figury Anio³ów z drewna – ja-
ko dope³nienie atrybutów Œwiêtej.
Nad mens¹ (blat o³tarza) wznosi³o siê

marmurowe taber-
nakulum z tronem,
w kszta³cie okr¹g³ej
œwi¹tyñki, otoczonej
korynckimi kolu-
mienkami i zwieñ-
czone kopu³k¹. Po-
miêdzy kolumien-
kami figurki anio³-
ków z symbolami eu-
charystycznymi w rê-
kach, adoruj¹ce Naj-
œwiêtszy Sakrament.

Pod koniec XIX w.
grekokatolicy i w³a-
dze austriackie usu-
nê³y kamienny o³tarz,
a obraz œw. Teresy
i figury Anio³ów tra-
fi³y do przemyskich
muzeów. Po odzys-
kaniu koœcio³a przez
Karmelitów Bosych
rozpoczê³y siê prace
poszukiwawcze po
muzeach, aby odna-
leŸæ i skompletowaæ
dawne wyposa¿enie
koœcio³a, a zw³aszcza
figury z o³tarza g³ów-
nego i bocznych o³ta-
rzy. Po odnalezieniu
i otrzymaniu na w³as-

noœæ 17 figur – zosta³y wpisane do re-
jestru zabytków ruchomych woj. pod-
karpackiego (jedne w 1996 r., a inne
w 2003 r.) i odt¹d stopniowo powra-
caj¹ na swoje miejsca do koœcio³a.

Zdemontowany barokowy marmu-
rowy o³tarz g³ówny nie uda³o siê
odnaleŸæ i w zamian stan¹³ drewniany
nawi¹zuj¹cy do herbu karmelitañ-
skiego (stylizowana Góra Karmel
zwieñczona krzy¿em).

28 lutego 2013 r. powróci³y do
o³tarza g³ównego (choæ nie do tego
samego) dwie figury Anio³ów: Anio³
z spis¹ i Anio³ z ksiêgami nawi¹zuj¹ce
do g³ównych przedstawieñ œw. Tere-
sy z Avila. Anio³ ze spis¹ – trzyma
w prawej rêce serce, które przeszywa
spisa (rodzaj w³óczni, dzidy, piki) –
– nawi¹zuj¹c do mistycznego przebicia
serca œw. Teresy; natomiast Anio³
z ksiêgami ukazuje te przedstawienia
Wielkiej Teresy, gdzie Œwiêta widnieje
z ksiêg¹, piórem i Duchem œw. pi-
sz¹c swoje wielkie dzie³a literatury
duchowej i mistycznej.

Wielka zas³uga i ogromna nasza
wdziêcznoœæ nale¿y siê szlachetne-
mu ma³¿eñstwu konserwatorów
zabytków – PP. Alicji i Stanis³awowi
Sêk, którzy od wielu, wielu lat podej-
muj¹c z wielkim znawstwem i ogrom-
nym zaanga¿owaniem prace reno-
wacyjne, przywracaj¹ naszej œwi¹tyni
dawn¹ œwietnoœæ. Aby to ukazaæ
w ca³ej pe³ni przytoczê opis stanu
rzeŸb Anio³ów sprzed konserwacji, by
porównaæ z obecnym.

„RzeŸba Anio³a III, ze spis¹:
z pierwotnego o³tarza g³ównego –
– 2 po³. XVIII w. Kr¹g warsztatowy
Jana Jerzego Pinsla (szko³a lwowska),
pó³pe³na, drewniana, polichromowana

ODNOWIONE FIGURY ANIO£ÓW

WRACAJ¥ DO O£TARZA G£ÓWNEGO
O. PAWE£ FERKO – przeor

dokoñczenie na str. 15

Widok na prezbiterium naszego koœcio³a z 1885 r.
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KWIECIEÑ 2013

Œw. Bernadeta
Soubirous

W NASZYM KOŒCIELE:
W KA¯DY PONIEDZIA£EK,

po Mszy œw. wieczornej, zapraszamy
na Spotkania Biblijne.

W ŒRODY – ca³odzienne wysta-
wienie Najœwiêtszego Sakramentu, mo¿li-
woœæ Spowiedzi œw.

W OSTATNI¥ ŒRODÊ, po Mszy œw.
wieczornej, odbywaj¹ siê w sali przykoœciel-
nej Spotkania Bractwa œw. Józefa.

W PI¥TKI – po Mszy œw. wie-
czornej (o godz. 1800), sprawowane jest
Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego z wy-
czytywaniem próœb i podziêkowañ.

Po Nabo¿eñstwie Modlitewna Grupa
Krzy¿owa udaje siê do parku miejskiego do
Trzech Krzy¿y na specjaln¹ modlitwê.

Spotkania BRACTWA SZKA-
PLERZNEGO w trzecie soboty mie-
si¹ca po Mszy œw. wieczornej. Zapra-
szamy czcicieli MB Szkaplerznej.

W KA¯D¥ SOBOTÊ przed Msz¹ œw.
wieczorn¹, œpiewane jest Salve Regina
przed figur¹ Matki Bo¿ej Szkaplerznej.

MSZA œw. ZA CHORYCH –
– w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po Mszy
œw. wieczornej.

MSZA œw. w jêzyku ³aciñskim jest
sprawowana w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê
miesi¹ca o godz. 1000. Zapraszamy!

1. Pn. Poniedzia³ek Wielkanocny.
2. Wt. W roku 2005 zmar³ B³ogo-

s³awiony Jan Pawe³ II, papie¿.
4. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
5. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
6. Sb. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
7. Nd. Niedziela Mi³osierdzia

Bo¿ego.
8. Pn. Uroczystoœæ Zwiastowania

Pañskiego.
13. Sb. Œw. Marcina I, pap. i mêczen-

nika. Dzieñ Pamiêci Ofiar
Zbrodni Katyñskiej.

17. Œr. B³. Batysty Spagnoli, kap³ana.
18. Cz. B³. Marii od Wcielenia, zak.
19. Pt. W r. 2006 † O. Bronis³aw

od œw. Rodziny (M. Tarka).
21. Nd. Rozpoczyna siê Tydzieñ

Modlitw o Powo³ania do
S³u¿by Bo¿ej w Koœciele.

23. Wt. Uroczystoœæ œw. Wojciecha,
bpa i mêczennika, g³ówne-
go patrona Polski.

24. Œr. B³. Teresy Marii od Krzy¿a
(Manetti), dz. NZ.

25. Cz. Œw. Marka ewangelisty.
29. Pn. Œw. Katarzyny Sieneñskiej,

dz. i dra Koœcio³a, patronki
Europy. Dzieñ Mêczeñstwa
Duchowieñstwa Polskiego.

30. Wt. Œw. Piusa V, papie¿a.

ernadeta by³a najstarsz¹ cór-
k¹ z dziewiêciorga dzieci ubo-

giego m³ynarza Franciszka Sou-
birou i Luizy Casterot.

W wieku 14 lat, w 1858 r., osiem-
nastokrotnie ujrza³a Matkê Bo¿¹
w grocie Massabielle w Lourdes. Cel
objawieñ zosta³ ukazany przez sam¹
Maryjê, gdy przedstawi³a siê Ber-
nadecie w miejscowej odmianie
dialektu gaskoñskiego. „Que soy era
Immaculada councepciou” – «Jestem
Niepokalane Poczêcie». By³o
to cztery lata po uroczystym
og³oszeniu przez Papie¿a Piusa
IX dogmatu o zachowaniu
Matki Chrystusa od zmazy
grzechu pierworodnego. Matka
Bo¿a mia³a poprosiæ Berna-
detê, by odgarnê³a nieco ziemi
pod ska³¹ i odkry³a Ÿród³o,
które zaczê³o wyp³ywaæ coraz
obficiej. Ÿród³o to istnieje do
dziœ i jest miejscem piel-
grzymek milionów chorych,

z których wielu daje œwiadectwo
duchowego i fizycznego uzdro-
wienia po k¹pieli w nim. Maryja
poleci³a te¿, by dziewczyna modli³a
siê na ró¿añcu.

Bernadeta by³a chorowitym
dzieckiem; przez wiêkszoœæ ¿ycia
cierpia³a na astmê. Przez jej wspó³-
czesnych by³a uwa¿ana za osobê
naiwn¹ i prostoduszn¹, a pomimo
surowych przes³uchañ, zarówno
przez oficjeli Koœcio³a, jak i rz¹du
francuskiego, konsekwentnie obsta-

wa³a przy swojej historii. W 1866 roku
wst¹pi³a do klasztoru Notre Dame de
Nevers, unikaj¹c w ten sposób pow-
szechnego zainteresowania, jakie bu-
dzi³a z powodu otrzymanych objawieñ.
Spêdzi³a w Nevers resztê swojego
krótkiego ¿ycia. Zmar³a w wieku 35
lat na gruŸlicê. Do koñca ¿ycia nie
by³a œwiadoma tego, ¿e Lourdes staje
siê miejscem pielgrzymek, ani nie
by³a te¿ obecna przy konsekracji
bazyliki w 1876 r.

W czasie procesu kanonizacyjnego
w 1919 roku stwierdzono, ¿e cia³o
Bernadety mimo up³ywu czasu pozos-
ta³o nienaruszone.

W 1925 roku Pius XI og³osi³ Ber-
nadetê-Mariê b³ogos³awion¹
w obecnoœci ostatniego z jej bra-
ci, a w roku 1933 ten¿e papie¿
zaliczy³ j¹ uroczyœcie w poczet
œwiêtych. Kanonizowano j¹
w 1933 r., nie tyle z racji jej wizji,
co prostoty i œwiêtoœci jej ¿ycia.
Wci¹¿ nienaruszone rozk³adem
cia³o zosta³o przeniesione do
przeszklonego relikwiarza w kap-
licy koœcio³a klasztoru w Nevers,
gdzie jest dostêpne dla zwie-
dzaj¹cych.

ŒW. BERNADETA SOUBIROUS
(1844 – 1879) – WSPOMNIENIE LITURGICZNE – 16.IV

B

Codzienne ¿ycie ma³ej Bernadety
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W
ostatnich dniach i tygodniach
pierwszym tematem rozlicz-

nych dyskusji i osobistych przemy-
œleñ milionów (a nawet miliardów
ludzi) na ca³ym œwiecie jest pokor-
ne usuniêcie siê papie¿a Benedykta
XVI w ciszê modlitwy oraz wybór
nowego papie¿a, który przybra³
imiê Franciszek. W odczuciu mi-
lionów ludzi tym, co najbardziej ude-
rza w osobowoœci i w zachowaniu
nowego papie¿a, jest jego umi³o-
wanie prostoty, ubóstwa i pochy-
lanie siê nad wszelkimi biedami
tego œwiata. Ju¿ wczeœniej, jako
arcybiskup Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio nazywany by³
kardyna³em ubogich. On sam w jed-
nym z pierwszych wyst¹pieñ do
œwiata ju¿ jako papie¿, mówi³: Orê-
dzie Jezusa, to mi³osierdzie. Dla
mnie – mówiê to z pokor¹ – najmo-
cniejszym orêdziem Pana jest mi³osierdzie.
Nie jest ³atwo samemu czyniæ mi-
³osierdzie i byæ otwartym na mi³o-
sierdzie Bo¿e, ale musimy to czy-
niæ. Bêd¹c jeszcze pasterzem swej
diecezji w Argentynie by³ on znany
przede wszystkim z wielkiej troski
o biednych, oraz z osobistego umi-
³owania ubóstwa. Daj¹c przyk³ad
mi³oœci bliŸniego doje¿d¿a³ rowe-
rem, b¹dŸ œrodkami komunikacji
miejskiej do najbardziej odleg³ych
dzielnic biedoty, nios¹c tam dobre
s³owo i nadziejê. Nie zapomina³
o chorych i wiêŸniach, którym po-
za tradycyjnym umywaniem nóg
w Wielki Czwartek i wysy³aniem
podarków na Bo¿e Narodzenie,
pos³ugiwa³ na co dzieñ. W roku
2009 kard. Bergoglio zamieszka³
w slumsach argentyñskiej stolicy
u pewnego ksiêdza, któremu gangi
narkotykowe grozi³y œmierci¹.

Te wyrywkowo podane fakty z ¿y-
cia arcybiskupa Buenos Aires, a tak¿e
ostatnie jego posuniêcia, jako ju¿ bis-
kupa Rzymu choæby to, ¿e zdecydo-
wa³ siê celebrowaæ tegoroczne uro-
czystoœci wielkoczwartkowe nie w ba-

zylice, jak dotychczas bywa³o, ale
w rzymskim zak³adzie karnym dla
nieletnich i umywaæ nogi tym¿e m³o-
dym ludziom, œwiadcz¹ o jego de-
terminacji stawania po stronie prawdy
i ka¿dego udrêczonego cz³owieka. Te
gesty papie¿a Franciszka wskazuj¹ na
jego pragnienie naœladowania Boga
mi³osiernego i zachêcania wszystkich
wierz¹cych do praktykowania tej sa-
mej postawy. Jednak w niniejszym
opracowaniu proponujê poszerzenie
rozumienia postawy mi³osiernej.
W jakim sensie? Otó¿ byæ cz³owie-
kiem mi³osiernym za przyk³adem Je-
zusa oznacza nie tylko mieæ serce i rêce
otwarte na bliŸnich, ale równie¿ mieæ
odwagê i pokorê, by chêtnie przyjmo-
waæ mi³osierne gesty od innych.

Zauwa¿my, ¿e od najm³odszych lat
wpajano nam, ¿e byæ cz³owiekiem
dobrym, mi³osiernym oznacza dawaæ,
rozdawaæ, s³u¿yæ innym. Mamy
w umys³ach zakodowane, ¿e szlachet-
niej jest dawaæ, ni¿ braæ. A przecie¿
umiejêtnoœæ przyjmowania daru od
innych wymaga nieraz wiêkszej poko-
ry, ni¿ dawania ze swojego. Bo z ges-
tem dawania ³¹czy siê niebezpie-
czeñstwo dokarmiania w³asnego ego-
izmu, samoœwiadomoœci, jaki to jestem
dobry, uczynny, wspania³omyœlny, mo-
¿e nawet lepszy od innych, którzy nie
potrafi¹ siê dzieliæ tak jak ja. W re-
zultacie niejednokrotnie po wielu la-
tach ¿ycia, kiedy ju¿ w stopniu mniej
lub bardziej dostatecznym nauczymy
siê sk³adaæ ofiarê z siebie dla drugie-
go cz³owieka, wówczas czujemy siê
nieswojo, gdy ktoœ chce nam us³u¿yæ,
lub coœ nam daæ. Nie potrafimy przy-
j¹æ tego, co bliŸni pragnie nam ofia-
rowaæ. Nie rozumiemy, ¿e wzbraniaj¹c
siê przed przyjêciem mi³osierdzia od
innych nie stwarzamy im mo¿liwoœci
czynienia mi³osierdzia, co wiêcej, mo-
¿emy sprawiaæ im ból przez demon-
strowanie pysznej postawy samowy-
starczalnoœci, niezale¿noœci od innych.
A przecie¿ sam Chrystus niejedno-
krotnie dawa³ przyk³ad pokory przyj-
mowania, choæby wspomnieæ Jego
proœbê do samarytanki o kubek wody,
Jego skargê na samotnoœæ, gdy ucz-
niowie opuœcili Go w Ogrójcu, czy

wreszcie dramatyczne wo³anie z krzy-
¿a: Pragnê.

Odmawiaj¹c ludziom przyjêcia od
nich jakiegokolwiek gestu mi³osierdzia
stajemy siê niczym bankierzy, którzy
funkcjonuj¹ na zasadzie: Coœ za coœ,
a taka postawa niszczy piêkno i szla-
chetnoœæ bezinteresownych, miêdzy-
ludzkich relacji. Przyjmuj¹c pomoc od

innych, czy to w postaci poœwiêco-
nego nam czasu, czy rzeczy material-
nej pomagamy ludziom byæ dobrymi,
uczynnymi, przez co oni sami staj¹ siê
szlachetniejsi, bardziej radoœni i zys-
kuj¹ zas³ugê u Boga. Ktoœ powie:
Przyj¹æ dar – có¿ to za mi³osierdzie?
Przecie¿ wokó³ nas pe³no jest takich,
którzy by tylko brali. Dar jednak
mo¿na przyj¹æ w ró¿ny sposób. Na przy-
k³ad z pretensjonalnym przekonaniem,
¿e przecie¿ mi siê to nale¿y, ale te¿
mo¿na go przyj¹æ z pokor¹ i wdziêcz-
noœci¹. Mo¿na dar przyj¹æ z doz¹
pewnego wyrzeczenia, z ofiarnej
mi³oœci bliŸniego, np. przyjaŸñ osoby,
o której bliskoœci wcale nie marzy-
liœmy. Albo poprosiæ o pomoc kogoœ,
kogo ju¿ dawno umieœciliœmy w szuf-
ladce pod tytu³em z³y i daæ mu tym
samym szansê zrobienia dobrego
uczynku. Pomyœlmy o ludziach w po-
desz³ym wieku, lub samotnych, którzy
nie czuj¹ siê szczêœliwi. Dlaczego? Bo
jak¿e czêsto doskwiera im nie tyle
brak opieki – choæ i takie sytuacje
nie nale¿¹ do rzadkoœci – ale raczej
niezaspokojona potrzeba, by móc swo-
j¹ obecnoœæ, swoje uczucie i doœwiad-
czenie ¿yciowe (choæby opowiedzenie

MI£OSIERDZIE DAWANIA
I MI£OSIERDZIE PRZYJMOWANIA

O. STEFAN SKÓRNÓG OCD
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ciekawych przypadków z w³asnej
historii ¿ycia) komuœ ofiarowaæ; po
prostu czuæ siê jeszcze potrzebnym.

Jeœli ciê nie umyjê, nie bêdziesz mia³
udzia³u ze mn¹ – to s³owa Chrystusa
umywaj¹cego nogi Aposto³om. Oto
nowy rodzaj pokory, który musieli
zrozumieæ i przyj¹æ Aposto³owie, by
nauczyæ siê pe³niejszego rodzaju
mi³osierdzia: mi³osierdzia przyjmo-
wania. Mieæ udzia³ w ¿yciu Jezusa,
byæ w ³¹cznoœci z Nim i w ³¹cznoœci
z drugim cz³owiekiem oznacza po-
konywaæ w³asn¹ dumê, pokusê nie-
zale¿noœci, by w ten sposób byæ
zdolnym powiedzieæ drugiemu po-

trzebujê ciebie. To tak¿e przestaæ
zgrywaæ bohatera, który sam sobie ze
wszystkim poradzi. A taka postawa:
Postawa pokory przyjmowania daru jest
jednym z najskuteczniejszych sposobów
na budowanie dobrych relacji z ludŸmi,
w tym na budowanie wspólnoty, w której
siê ¿yje.

Jakie s¹ inne powody, dla których
nie chcemy przyj¹æ dobroci drugiego
cz³owieka? Jednym z nich zdaje siê
byæ nasz handlowy stosunek do re-
lacji miêdzyludzkich. Przypominamy
nieraz postawê akwizytora, który po
p³omiennej mowie pe³nej wielkich
s³ów wymienia wreszcie cenê, jak¹
przyjdzie nam zap³aciæ za propono-
wany towar. Analogicznie jest z na-
szymi relacjami poniewa¿ boimy siê,
¿e ka¿dy, kto okazuje nam ¿yczli-
woœæ, jest kimœ w rodzaju takiego
akwizytora. Staje siê nam podejrzany,
bo nauczeni doœwiadczeniem, ¿e
w ¿yciu nie ma nic za darmo, mo-
mentalnie zastanawiamy siê: Czego ten
cz³owiek za¿¹da w zamian? A wtedy
nawet nie zdajemy sobie sprawy, ¿e
demaskujemy nasz¹ osobist¹ niechêæ
do bezinteresownego s³u¿enia innym.
Obserwuj¹c wspó³czesny œwiat i za-

chowania ludzi omotanych bezwzglêd-
nymi prawami rynku i doraŸnego
zysku za wszelk¹ cenê widzimy, ¿e
ludzka ofiarnoœæ sta³a siê pewnego
rodzaju towarem. Ÿle by³oby jednak,
gdyby te obawy zamyka³y nas na
drugiego cz³owieka, gdybyœmy ci¹gle
lêkali siê, ¿e za ka¿d¹ uczynnoœæ
ludzi wzglêdem nas, przyjdzie nam
kiedyœ sp³aciæ d³ug.

Inn¹ przyczyn¹ czêstego skrêpo-
wania, czy wprost niechêci do przyj-
mowania daru jest nadmierna duma,
¿eby nie powiedzieæ wprost pycha,
poniewa¿ decyduj¹c siê przyj¹æ pomoc
od innych trzeba najpierw przyznaæ
siê, ¿e nie jesteœmy doskonali i sa-
mowystarczalni, a tym samym zgodziæ
siê na to, ¿e dla rozwoju zarówno psy-
chicznego, jak i duchowego potrzeba
nam czyjejœ obecnoœci, pomocy, rzeczy,
lub czasu nam ofiarowanego.

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e niechêæ
do przyjmowania i dawania jest
w istocie obaw¹ przed bliskoœci¹
z innym cz³owiekiem, bo nawet
wtedy, gdy darem jest tylko obecnoœæ
czy odrobina zrozumienia, to i tak
boimy siê zbyt bliskich wiêzi z in-
nymi. Bywa, ¿e wolimy nie mieæ
niczego do ofiarowania i niczego nie
potrzebowaæ. Nie chcemy, by nam
dziêkowano i unikamy s³ów wdziê-
cznoœci. Wolimy bezpieczniejsze od-
leg³oœci w kontaktach z ludŸmi i mo-
¿e dlatego jest coraz zimniej miêdzy
nami.

I b¹dŸcie wdziêczni – zachêca
w Liœcie do Kolosan œw. Pawe³. A tego
w³aœnie najbardziej nie lubimy, bo nie
wiemy, czym mo¿e siê to skoñczyæ.
Jeden drugiego brzemiona noœcie, powie
te¿ Aposto³ Narodów. A przecie¿ wspól-
notowego wymiaru wiary nie da siê zre-
alizowaæ, jeœli nasza nadmierna duma,
a mo¿e lêk przed zacieœnieniem wiêzi
uniemo¿liwi¹ nam przyjêcie pomocy
bliŸnich. Tymczasem, by mog³o za-
istnieæ mi³osierdzie, potrzebna jest
gotowoœæ przyjêcia go, otwarcie na dar
od drugiego cz³owieka.

Spójrzmy na piêkn¹, a zarazem
trudn¹ stacjê Drogi Krzy¿owej,
w której Szymon Cyrenejczyk dŸwiga
krzy¿ Jezusa. Coœ bardzo wa¿nego
mówi nam ta scena. Jak wiemy,
Szymon niezbyt chêtnie podj¹³ siê tej
roli, bo czyni³ to wbrew w³asnej woli,
zosta³ przymuszony, jak czytamy
w Ewangelii. Byæ mo¿e by³ pierw-
szym z brzegu przechodniem, który
siê tam znalaz³. A i nam równie

trudno by³oby przyj¹æ od kogoœ tak¹
pomoc – wymuszon¹, od niechcenia,
na odczepne, albo z wyraŸnym zazna-
czeniem, ¿e to tylko jeden raz, wy-
j¹tkowo. A jednak Chrystus zdaj¹c
sobie sprawê z powagi dzie³a, jakie
tam siê dokonywa³o, jak równie¿ wie-
dz¹c o niechêtnej postawie Cyrenej-
czyka nie pogardzi³ i tak¹, wymu-
szon¹ pomoc¹ cz³owieka, dla doko-
nuj¹cego siê zbawienia œwiata. Czy
wiêc z naszej strony stwierdzenie: Ja
nikogo nie potrzebujê – nie jest brakiem
pokory? Tym bardziej, ¿e nie jest
prawd¹, i¿ sami sobie ze wszystkim
poradzimy, ¿e nikogo nie potrzebu-
jemy. Id¹c po drogach krzy¿owych
naszej codziennoœci spotykamy wielu
Cyrenejczyków czekaj¹cych, by na-
szymi ustami przemówi³ do nich
Jezus, prosz¹c: WeŸ mój krzy¿! My
jednak, mówi¹c: Nie chcê, nie potrze-
bujê, bez ³aski! – tak naprawdê nie
rozumiemy, o co chodzi. Uchylamy
siê od mi³osierdzia przyjmowania...
Papie¿ Franciszek powiedzia³: B³o-
gos³awieni mi³osierni, albowiem oni
mi³osierdzia dost¹pi¹ – oto jedna z dróg,
jakie Jezus zaproponowa³ swoim na-
œladowcom. Czy¿ nie s¹ jednak b³o-
gos³awieni tak¿e ci, którzy mi³osierdzia
dostêpuj¹, bo przyjmuj¹ je w duchu
pokory i wdziêcznoœci?

Du¿o œwiat³a w nasze przemyœlenia
o mi³osierdziu otrzymywania mo¿e
wnieœæ idea zakonów ¿ebraczych.
Có¿ to za dziwny pomys³: zakony
¿ebracze?, – powiemy. Czy ci zdrowi
ludzie nie mogliby zarobiæ sami na
siebie i jeszcze innym pomóc? Ow-
szem, mogliby i by³aby to równie¿
s³uszna droga, bardziej rozumiana
przez ten œwiat. Jednak ludzie zgro-
madzeni w tego typu zakonach wy-
brali drogê znacznie trudniejsz¹ i nie
mniej s³uszn¹, bo ucz¹c¹ zale¿noœci
od Boga i ludzi. W ich sposobie ¿ycia
konieczn¹ jest bardziej radykalna
pokora, która ka¿e pok³adaæ nadziejê
nie we w³asnych si³ach, ale w mi³o-
sierdziu drugiego cz³owieka i w za-
ufaniu Bogu, Dawcy wszelkiego
dobra. Dochodzi tu jeszcze jedna
rzecz, mianowicie dobro czynione
przez ofiarodawcê jest dostarczeniem
mu mo¿liwoœci czynienia mi³osierdzia.
Rodz¹ce siê przy tym wzajemne
braterstwo ubogaca zarówno zakon-
nika, jak i jego dobroczyñcê. Oczy-
wiœcie jest to model bardzo radykalny,

dokoñczenie na str. 12



12

Nr 4 (2013)Str. 12 N A  K A R M E L

Z ABRAHAMEM I ŒW. JÓZEFEM

PO ŒCIE¯KACH WIARY

Wdniach 16 – 19 marca b.r.
odby³y siê w naszej parafii

wielkopostne rekolekcje, które
poprowadzi³ ks. WITOLD BUR-
DA, biblista – wikary z parafii
œw. Brata Alberta w Przemyœlu.
Zaprosi³ nas – w trwaj¹cym Roku
Wiary – do wêdrówki œcie¿kami
wiary wraz z Abrahamem, nazy-
wanym Ojcem wiary.

Siêgaj¹c do wybranych tekstów bi-
blijnych Starego Testamentu ks. Witold
bardzo plastycznie i barwnie ukaza³
wcale nie ³atw¹ wêdrówkê Abrama,
który staje siê Abrahamem przez
pos³uszeñstwo Bo¿emu s³owu. Jest to
prawdziwa droga wiary, która dojrze-
wa i wydoskonala siê poprzez wiele
prób i doœwiadczeñ napotykanych z woli
i prowadzenia Bo¿ego. Przebywa
d³ug¹ drogê od politeizmu (wielobóstwa)

do monoteizmu w g³êbokim zawierze-
niu Bogu (jak choæby nakaz z³o¿enia
w ofierze jedynego syna Izaaka),
w nadziei przysz³ej wielkoœci potom-
stwa i obiecanej ziemi Kanaan oraz
wiekuistego b³ogos³awieñstwa (jeœli
dochowa obietnicy zwi¹zanej z zawar-
tym przymierzem). Jest tym, który tar-
guje siê z Bogiem – pragn¹c przez
sprawiedliwoœæ niewielu (tylko 10
osób) ocaliæ od zag³ady dwa miasta.
Jest tym, który przeciera nam szlaki
do lepszego poznania oblicza i serca
Ojca niebieskiego (co ostatecznie do-
kona siê w Jezusie Chrystusie).

Zakoñczenie rekolekcji zbieg³o siê
z Uroczystoœci¹ œw. Józefa – ukazuj¹c
nam jeszcze jedn¹ przepiêkn¹ postaæ
cz³owieka ca³kowicie oddanego woli
Bo¿ej. To Patriarcha Nowego Testa-
mentu i doskona³y Patron ca³ego Ko-
œcio³a na ka¿de czasy. Za jego to przy-

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2013

k³adem pragn¹c postêpowaæ zrodzi³o
siê i nieustannie rozwija przy naszej
parafii Bractwo œw. Józefa, gromadz¹ce
mê¿czyzn (ró¿nych stanów) dla dawa-
nia œwiadectwa we wspó³czesnym
œwiecie o roli i miejscu mê¿czyzny
w Koœciele i dla Koœcio³a (rodzin,
wspólnot, miejsc pracy). Ponad 20-tu
braci – którzy w zesz³ym roku z³o¿yli
œlubowanie – tego roku w dzieñ swego
Patrona, t.j. 19 marca b.r. otrzymali
poœwiêcone szarfy, jako znak i atrybut
cz³onkostwa w Bractwie.

Na zakoñczenie liturgii, korzystaj¹c
z okazji œwi¹tecznej celebracji poœ-
wiêcone zosta³y odnowione figury
Anio³ów z o³tarza g³ównego (patrz:
osobny artyku³ str. 8 i 15). Dziêkuj¹c
Mi³osiernemu Bogu za œwiêty czas
rekolekcji, o. Przeor w serdecznych
s³owach wyrazi³ podziêkê ks. Witoldowi
Burdzie za ¿ywe s³owo œwiadectwa
Abrahamowego ¿ycia w zawierzeniu
Bogu, o. Stefanowi i braciom z Bractwa
za piêkn¹ i odwa¿n¹ postawê oraz
wszystkim uczestnikom rekolekcji
za udzia³ w æwiczeniach duchowych
i wspóln¹ modlitwê, ¿ycz¹c dobrych
owoców w codziennym ¿yciu.

Rekolektantka

œpiew ptaka

Ptaku, który da³eœ piêkno swego œpiewu
i odlecia³eœ bezimienny,
naucz mnie nieœæ drobiny cenne
bez czekania na rozpoznanie.

              A. Henel
stworzenie jest epifani¹ Stwórcy
recital przyrody nieskoñczony
budzik wiary muezin b¹dŸ dzwony
s¹ zapowiedzi¹ dopiero

i ptak bywa budzikiem
z predylekcj¹ na kalenicy w szczycie dachu
szczebiocze credo Stwórcy
chwa³ê na wysokoœciach…

antenka piorunochronu transmiter rzeczy
istotnie wa¿nych niemal mistycznych
w oderwaniu od tego co ziemskie

s³ucham apoteozy
odê do drzew odê do liœci
odê do pokarmu odê do kwiatów odê do traw
odê do wiatru odê do s³oñca
odê na œwit odê na zmianê warty przy gnieŸdzie
odê na istnienie

muszle uszu wype³ni³y siê po brzegi
smakuj¹ nektar bogów

Zenon Choma ocd

ale dobrze obrazuje pewne analogi-
czne mechanizmy w naszym codzien-
nym ¿yciu. Nakreœla pewien idea³, do
którego powinniœmy siê zbli¿yæ: Idea³
tworz¹cych siê wiêzi miêdzyludzkich
i wzajemnej wspó³zale¿noœci.

Swoistym przyk³adem relacji bu-
duj¹cych pozytywne wiêzi miêdzyludz-

kie, mianowicie mi³osierdzia czynio-
nego i mi³osierdzia odbieranego mo¿e
byæ parafia. Dlaczego? Bo wierni,
sk³adaj¹c ofiary na utrzymanie koœcio-
³a czuj¹ siê wspó³autorami wspólnego
dobra, zaœ kap³ani zdaj¹ sobie sprawê,
¿e wszelkie dobro, które mog¹ dziêki
tym ofiarom czyniæ nie jest wy³¹czn¹
ich zas³ug¹, ale jest owocem ofiarnoœci
wiernych.

Podsumowuj¹c zachêæmy siê do prak-
tykowania mi³osierdzia rozumianego
ca³oœciowo, jako rozdawania dobra

innym, oraz pokornego przyjmo-
wania gestów mi³oœci od naszych
bliŸnich. Bo takie w³aœnie, ca³oœ-
ciowe mi³osierdzie pe³ni³ Jezus
i tak samo czyni Jego Zastêpca na
ziemi papie¿ Franciszek, gdy sam
daje siebie w rozlicznych znakach
mi³oœci, ale te¿ i wtedy, gdy ju¿
w pierwszym ukazaniu siê jako
papie¿ w pokornym sk³onie g³owy
poprosi³ nas wszystkich o modlitwê
za niego.

MI£OSIERDZIE
DAWANIA...

dokoñczenie ze str. 11
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W

»TWOJE NIEBO« W TELEWIZJI »TRWAM«

dniach 22 do 23 lutego
2013 r. przedstawiciele na-

szego zespo³u TWOJE NIEBO
w dziewiêcioosobowej delegacji
mieli zaszczyt przebywaæ goœ-
cinnie w Radiu MARYJA oraz
w telewizji TRWAM. Przedsta-
wiliœmy historiê i dzia³alnoœæ na-
szego zespo³u, a tak¿e podzieliliœ-
my siê doœwiadczeniem w³asnej
wiary.

Pierwszego dnia po
nocnej podró¿y i odpo-
czynku mia³y miejsce na-
grania w studiu telewizyj-
nym, gdzie zosta³ nakrê-
cony wywiad z o. Ma-
riuszem oraz dwoma
cz³onkami TN-owskiej
dru¿yny, który popro-
wadzi³a pani Gabriela
Gawron. W czasie roz-
mowy przedstawiliœmy
dzia³alnoœæ zespo³u, a tak-
¿e jego osi¹gniêcia, cele
i zadania. Nastêpnie po
krótkiej przerwie ca³a
nasza dru¿yna zebra³a
siê by wspólnie nagraæ
trzy utwory znajduj¹ce
siê na debiutanckiej p³y-

KATARZYNA BOBER

MEDIALNY WYJAZD
DO TORUNIA

cie „dzieñ po dniu”.
Po oko³o dwóch godzi-
nach spêdzonych na
planie, Eucharysti¹ po-
dziêkowaliœmy Bogu za
ten niezwyk³y czas.

Oko³o godziny 20
wyruszyliœmy na kola-
cjê i nagrania do studia
Radia MARYJA. Tam
mogliœmy zapoznaæ siê
osobiœcie z o. Tadeu-
szem Rydzykiem, który
w ciep³y i serdeczny spo-
sób przywita³ nasz zes-
pó³. O godz. 21:45 we-
szliœmy na antenê i roz-
poczêliœmy na ¿ywo au-
dycjê „Czas Wzrastania”.
By³y to dwie godziny,

którym towarzyszy³o na zmianê du¿o
radoœci i powagi. Temat dyskusji
„Z muzyki do wiary, z wiary do mu-
zyki”, poruszy³ nas do g³êbszych refle-
ksji. Tak¿e radios³uchacze chêtnie
dzwonili i dzielili siê z nami swoimi
przemyœleniami.

Po zakoñczeniu audycji, wbrew póŸnej
pory udaliœmy siê aby zobaczyæ Toruñ,
który zauroczy³ nas swoim piêknem.
Po zwiedzaniu przenocowaliœmy w „Do-
mu S³owa”, aby nastêpnego dnia przed
wyjazdem do Przemyœla, obejrzeæ
toruñski rynek oraz zakupiæ s³ynne
pierniki. Po „zaliczeniu” tych¿e atrak-
cji nasza dru¿yna nieba ruszy³a w dro-
gê powrotn¹ na Podkarpacie, wspo-
minaj¹c ciep³o pobyt w Toruniu.
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KATARZYNA BOBER

***

Jak niepojêta jest MI£OŒÆ.

„A S³owo sta³o siê cia³em
i zamieszka³o wœród ludzi”. (J 1,14)

MI£OŒÆ

„Gdy nadesz³a pe³nia czasu,
zes³a³ Bóg Syna swego,
zrodzonego z Niewiasty”. (Ga 4,4)

Oddana NAM w pe³ni.
Ludziom.
Przenikaj¹ca do szpiku koœci.

Uzdrawiaj¹ca:
„Effatha”. (Mk 7,33)

MI£OŒÆ mówi¹ca:
„Talitha kum”. (Mk 5,41)

Krzycz¹ca:
„£azarzu, wyjdŸ na zewn¹trz!”

(J 11,43)

MI£OŒÆ bezwarunkowa.
Przyjmuj¹ca kielich.
Na krzy¿u.

„Eli, Eli, lema sabachthani?”
(Mt 27,46)

MI£OŒÆ ostatniego tchnienia.
Pokonuj¹ca œmieræ.

Sprawiedliwa.
Walcz¹ca o ka¿dy oddech
cz³owieka.

„Ja jestem Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Pocz¹tek i Koniec”. (Ap 22,13)

MI£OŒÆ
WIECZNA

Odczuwamy potrzebê wyra¿enia
wdziêcznoœci po tym, jak z szybkoœci¹
b³yskawicy, z pó³nocy na po³udnie, ze
wschodu na zachód, przebieg³a w na-
szej rodzinie zakonnej, karmelitów i kar-
melitanek bosych, wiadomoœæ o re-
zygnacji Waszej Œwi¹tobliwoœci z po-

s³ugi papieskiej. Twoje s³owa, Ojcze
Œwiêty, poruszy³y nas do g³êbi. Po-
miêdzy uczuciami, które nas przepe³-
niaj¹, przewa¿a nade wszystko wdziê-
cznoœæ.  Tak samo jak miliony wier-
nych ze wszystkich zak¹tków œwiata,
równie¿ i my, cz³onkowie Karmelu Te-
rezjañskiego, mniszki, bracia i œwiec-
cy, chcemy wyraziæ nasz¹ wielk¹ i ser-
deczn¹ wdziêcznoœæ.

Przez lata s³u¿by Koœcio³owi na
Stolicy Piotrowej widzieliœmy w Wa-
szej Œwi¹tobliwoœci przewodnika
wprowadzaj¹cego nas w wiarê w Je-
zusa i za to nigdy nie bêdziemy po-
trafili odwdziêczyæ siê wystarczaj¹co,
mimo naszego zapa³u i zaanga¿owania
przejêtego od œw. Matki Teresy. Dzieñ
po dniu, z delikatnoœci¹ i g³êbi¹, do-
ciera³o Twoje g³oszenie Ewangelii do
naszych serc, które kszta³towa³eœ s³o-
wami Ojca i Mistrza. Z radoœci¹ i uf-
noœci¹ pod¹¿aliœmy drog¹, na któr¹ te
s³owa zaprasza³y, coraz bardziej od-
krywaj¹c jak piêkna jest wiara. Teraz
pozwól nam, Ojcze Œwiêty, ¿e bêdzie-
my spogl¹daæ na Twoje ¿ycie i Twój
przyk³ad w perspektywie poezji œw.
Jana od Krzy¿a:

Dusza ma Tob¹ zajêta jedynie,
Ca³e moje jestestwo Twoja s³u¿ba

[poch³ania!
Nie strzegê ju¿ stada
I nie mam innego starania
Zajêciem moim jest s³odycz

[kochania.
Oœwiadczy³eœ, ¿e teraz Twoja s³u¿-

ba Koœcio³owi bêdzie wyra¿a³a siê
przede wszystkim w modlitwie. W Kar-
melu Terezjañskim bardzo dobrze ro-
zumiemy wartoœæ i wielkoœæ takiej
s³u¿by! Pozwól, ¿e bêdziemy towarzy-
szyæ Ci na tej nowej drodze w po-
szukiwaniu Umi³owanego.

Nie ukrywamy, ¿e nadal Ciebie
potrzebujemy i ¿e, je¿eli nie mo¿emy
wiêcej cieszyæ siê Twoim nauczaniem,
liczymy na cich¹ mi³oœæ wraz z ukryt¹
modlitw¹ i braterskim wstawiennic-
twem. S³aboœæ, której obecnie doœ-
wiadczasz, Bóg przemieni nam na si³ê,
zdoln¹ o¿ywiæ nasze chrzeœcijañskie
i zakonne zaanga¿owanie.

Bóg wytycza drogi historii, lecz Jego
drogi nie s¹ naszymi drogami. Ojcze
Œwiêty, chcielibyœmy mieæ Ciebie zaw-
sze przy sobie, aby dalej ws³uchiwaæ
siê w Twój pasterski g³os, który dawa³
nam poczucie bezpieczeñstwa i oœmie-
la³ do wkraczania w ciemne doliny
naszego ¿ycia. Wiedz, ¿e napawa nas
bólem Twoja decyzja odejœcia, lecz
w Twoich s³owach dostrzegamy echo
s³ów, które Jezus skierowa³ do swoich
uczniów: Gdybyœcie mnie mi³owali,
rozradowalibyœcie siê, ¿e idê do Ojca.

Jesteœmy pewni, ¿e jak Jezus, tak
i Ty, Ojcze Œwiêty, odchodz¹c pozos-
tawisz nam Ducha Œwiêtego, który
dot¹d towarzyszy³ Ci od lat dzieciê-
cych, a¿ po chwile obecne.

Mo¿esz liczyæ na nasz¹ skromn¹
modlitwê. Tylko w taki sposób zdo³a-
my wyraziæ nasze podziêkowanie za
Twoj¹ misjê, wype³nion¹ dzielnie,
z godnoœci¹, wytrwa³oœci¹, ale nade
wszystko z prawdziw¹ pokor¹. Twoje
œwiadectwo pobudza nas, aby poœ-
wiêcaæ nasze ¿ycie, kiedy Koœció³ bar-
dzo tego potrzebuje. Tak, jak ma-
wia³a œw. Teresa: Szczêœliwe ¿ycie, które
na to zostanie spo¿ytkowane!

Ojcze Œwiêty, wszystkie Twoje
intencje zawierzamy Maryi, Królowej
i Matce Karmelu, która zawsze nas
prowadzi do Jezusa, któremu wiernie
pragniemy s³u¿yæ.

Rzym, 12 lutego 2013 r.
o. Saverio Cannistrà OCD,

 Prze³o¿ony Generalny

Z serca dziêkujemy...
dokoñczenie ze str. 1

Albowiem gniew Bo¿y ujaw-
nia siê z nieba na wszelk¹ bez-
bo¿noœæ i nieprawoœæ tych lu-
dzi, którzy przez nieprawoœæ
nak³adaj¹ prawdzie pêta.

      List do Rzymian, 1,18

G ³ o s
S³owa ¯ywego…

Rzym. Koœció³ tytularny Karmelitów
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noœci, w znacznym stopniu odbie-
raj¹c uczynkom w³aœciwe znaczenie,
zaœ samej wierze wy³¹cznie, przy-
pisano rolê usprawiedliwiaj¹c¹. Po-
sunê³o siê to, a¿ po odrzucenie wszel-
kiej formy wiary, to znaczy zew-
nêtrznych jej znaków, w tym tak¿e
sakramentów, dlatego w koœcio³ach
protestanckich nie sprawuje siê sakra-
mentów. Poniewa¿ „historia lubi siê
powtarzaæ” – a przys³owia zosta³y
wykute w ogniu doœwiadczenia i no-
sz¹ znamiona prawdy – trzeba nam
uwa¿aæ, aby nie utraciæ owej równo-
wagi miêdzy wiar¹ a dzia³aniem. Nie
tylko wo³anie Pana, lecz tak¿e czyny
wynikaj¹ce z wiary nadaj¹ wierze
prawdziwy i pe³ny kszta³t.

Wiara jest nowym kryterium my-
œlenia i dzia³ania, skupia w sobie ca³e
bogactwo S³owa Bo¿ego i ukierun-
kowuje na Chrystusa. Ostateczne
kryterium myœlenia i dzia³ania wy-
nikaj¹ce z wiary to mi³oœæ, pod-
powiada nam o tym Pismo œw.
Wiara, która dzia³a przez mi³oœæ
(Ga 5,6) staje siê nowym kryterium my-
œlenia i dzia³ania, które przemienia ca³e
¿ycie cz³owieka (PF 6). W liœcie

apostolskim „Porta fidei” papie¿ Be-
nedykt XVI uzupe³nia, i¿ wiara bez
mi³oœci nie przynosi owocu, a mi³oœæ bez
wiary by³aby uczuciem nieustannie za-
gro¿onym przez zw¹tpienie. Wiara
i mi³oœæ potrzebuj¹ siebie nawzajem,
jedna pozwala bowiem drugiej siê
urzeczywistniaæ (PF 14). Gdy mi³oœæ
znika z horyzontu ludzkiego patrze-
nia, wtedy bardzo ³atwo zatraciæ prio-
rytety, zagubiæ siê w drobnostkach
i sprawach ma³o istotnych. Gdy wiêc
chodzi o zasadnicze kryterium wyni-
kaj¹ce z wiary jest nim mi³oœæ, nas-
têpnie gdy chodzi o myœlenie i dzia-
³anie, czyli uczynki nale¿y uj¹æ je
w postawy formowane nauk¹ Ewan-
gelii. By³yby to postawy ogarniaj¹ce
wszelkie sytuacje wynikaj¹ce z ludz-
kich stosunków, z ró¿norakich form
¿ycia i dzia³ania. Nie potrzeba by
by³o wtenczas uporczywie analizowaæ
jednostkowych sytuacji, gdy¿ w spo-
sób nadrzêdny postawy ukazywa³yby
kierunek dzia³ania. Myœlê tutaj prze-
de wszystkim o przebaczeniu, po-
s³uszeñstwie, aktywnej i czynnej
mi³oœci jako postawach g³êboko ewan-
gelicznych.

Uczynki ods³aniaj¹, jaka treœæ kryje
siê za wyznawan¹ wiar¹. Dla pierwszych
gmin chrzeœcijañskich wiara nie mia³a

wy³¹cznie charakteru pocieszenia, lecz
zapewnia³a o rzeczywistoœci istniej¹cej
realnie, by³a porêk¹ przysz³ego ¿ycia.
Taka wiara koherentna z uczynkami
i przenikniêta nadziej¹ pomaga³a
wszystkim wierz¹cym przejœæ przez doœ-
wiadczenie przeœladowañ, ¿yæ w ubóst-
wie, dzieliæ siê swoim maj¹tkiem, ze
spokojem przyj¹æ rabunek mienia. Po-
niewa¿ dobra, które posiadali by³y baz¹
(substancj¹) ich ziemskiego ¿ycia, zaœ
znaleŸli podstawê (substancjê), której
nikt nie mo¿e im odebraæ. Substancjê
¿ycia wiecznego – wiarê. Analogicznie,
jak dobra materialne s¹ zabezpiecze-
niem ¿ycia na ziemi, tak wiara jest za-
bezpieczeniem ¿ycia wiecznego. Wiara
nadaje ¿yciu now¹ podstawê, nowy fun-
dament, na którym cz³owiek mo¿e siê
oprzeæ, a przez to zwyczajny fundament,
czyli ufnoœæ pok³adana w dobrach material-
nych, relatywizuje siê (SS 8), bo s¹ dobra-
mi doczesnymi i nie s¹ w stanie zabez-
pieczyæ dóbr przysz³ych. Tworzy siê no-
wa wolnoœæ. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e
w wierze rodzi siê wolnoœæ. Na koniec
zapytajmy samych siebie: czy wiara
chrzeœcijañska jest dla nas dzisiaj na-
dziej¹, która przemienia i podtrzymuje
¿ycie, czy wci¹¿ posiada moc sprawcz¹,
która kszta³tuje nasze ¿ycie i w nowy
sposób?

dokoñczenie ze str. 2

WIARA I UCZYNKI

w partiach karnacji i z³ocona w par-
tiach szat. RzeŸba zachowana bez
obydwu r¹k od ramion, bez prawej sto-
py, z licznymi ubytkami w krawê-
dziach. Postaæ stoj¹ca w kontrapoœcie
z prawa nog¹ wysuniêta do przodu,
g³ow¹ skrêcon¹ w lewo. W szacie od-
s³aniaj¹cej ramiona oraz praw¹ nogê
od wysokoœci kolana, w partii torsu
drapowana ciê¿kimi, zwisaj¹cymi, po-
ziomymi fa³dami, wzd³u¿ lewej nogi,
pionowymi, g³êboko ciêtymi i kan-
ciastymi. Przy biodrach szersze fa³dy
p³aszcza, z lekko rozwianym, wywi-
niêtym w górê koñcem po lewej.
Twarz szeroka, nos prosty, oczy przym-
kniête. W³osy ukszta³towane w pukle
nad uszami i na karku”.

„RzeŸba Anio³a IV, z ksiêgami:
z pierwotnego o³tarza g³ównego –
– 2 po³. XVIII w. Kr¹g warsztatowy
Jana Jerzego Pinsla (szko³a lwowska),
pó³pe³na, drewniana, polichromowana
w partiach karnacji i z³ocona w par-

tiach szat. Postaæ stoj¹ca w kontra-
poœcie, ujêta w tanecznym uk³adzie
cia³a, z wysuniêt¹ do przodu lew¹
nog¹. Rêce uniesione, prawa d³oñ
oparta nad piersi¹, lewej od ³okcia
brak. G³owa przechylona ku prawemu
ramieniu, twarz szeroka, wzrok
skierowany w dó³. W³osy u³o¿one
w pukle zakrywaj¹ce kark. Szata mocno
udrapowana od piersi w dó³, z prze-

dokoñczenie ze str. 8

wi¹zk¹ na lewej rêce oraz szeroka po-
³aci¹ p³aszcza wokó³ lewego biodra,
rozwianego w bok. Lewa noga ods³o-
niêta od kolana. Fa³dy ostro ciête,
w dynamicznym uk³adzie, kanciaste.
Modelunek twarzy i d³oni delikatny,
wyrazista muskulatura cia³a”.

Ile¿ trzeba by³o zabiegów, aby
oczyœciæ co spróchnia³e, uzupe³niæ bra-
kuj¹ce elementy, zagruntowaæ, lek-
ko podmalowaæ, poz³ociæ i wypo-
lerowaæ – a nade wszystko postudio-
waæ pinslowsk¹ szko³ê lwowsk¹, by
zachowaæ jej charakterystyczne ry-
sy, uk³ady palców u r¹k (jakby by³y
w ekstazie), szczegó³y piór u skrzy-
de³ i oddaæ to w sposób bez ma³a
idealny.

Serdeczne dziêki p. Alicjo i p. Sta-
nis³awie. Wielkie te¿ s³owa podziêko-
wania dla Wojewódzkiego (p. Gra¿yna
Stojak) i Miejskiego (p. Beata Kot)
Konserwatora Zabytków w Przemyœlu,
za coroczne wsparcie finansowe pro-
wadzonych prac renowacyjnych.
I wszystkim, którzy przyczynili siê do
tego ogromnego i wiekopomnego
dzie³a.

ODNOWIONE FIGURY ...
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Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a
pw. œw. Teresy od Jezusa w Przemyœlu, pod
redakcj¹ o. Paw³a Ferko OCD. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania skrótów.

Adres redakcji: Karmelici Bosi,
ul. Karmelicka 1; 37-700 Przemyœl, tel.
(016) 678 60 14. pfmelon@wp.pl .

DRUK: Studio Kolor; ul. Wybrze¿e Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego 4; 37-700 Przemyœl;
piotr@konik-polny.pl

Po dewocjonalia i pami¹tki
z naszego koœcio³a

zapraszamy
do naszej furty klasztornej!

u Dwóch goœci
popija sobie winko
pod sklepem. Nagle
podje¿d¿a elegancki
samochód z którego
wysiada jakieœ za-
mo¿ne ma³¿eñstwo.

Kupuj¹ w sklepie niegazowan¹ wodê
i zaczynaj¹ sobie popijaæ.

– Popatrz – mówi jeden z pijacz-
ków – pij¹ wodê.

– No – mówi drugi – jak zwie-
rzêta...

u Blondynka gra³a w 
”
Milione-

rach”. Dosta³a pytanie: Który z wy-
mienionych ptaków nie zak³ada w³asnego
gniazda: a) orze³, b) jaskó³ka, c) szpak,
d) kuku³ka.

Blondynka zdecydowanie ka¿e zazna-
czyæ d) kuku³ka. Wygra³a pieni¹dze.
Spotyka j¹ kole¿anka i mówi:

– S³uchaj, sk¹d wiedzia³aœ, ¿e to
kuku³ka?

A blondynka na to:
– Ka¿dy g³upi by wiedzia³, ¿e ku-

ku³ka mieszka w zegarze.

Imieniny

o. WWWWWojciecha Twarojciecha Twarojciecha Twarojciecha Twarojciecha Twardzikadzikadzikadzikadzika
Zawierzaj¹c Ciê ojcze Bo¿ej Opatrznoœci

i opiece Matki Bo¿ej z Góry Karmel,
¿yczymy

 niez³omnoœci w wierze, bezgranicznoœci w nadziei
i prostoty w mi³oœci na drodze kap³añskiej pos³ugi

w Koœciele i ¿ycia zakonnego
w charyzmacie Karmelu.

      Wspólnota i wierni

rodzinnego miasta Buenos Aires. Do 2011 przez
dwie 3-letnie kadencje by³ przewodnicz¹cym Epis-
kopatu swojego kraju. Jest pierwszym Argentyñ-
czykiem i w ogóle mieszkañcem Ameryki, a tak¿e
pierwszym jezuit¹, który zosta³ wybrany na papie¿a.
Równie¿ jako pierwszy przybra³ imiê Franciszek.

Obecny papie¿ urodzi³ siê 17 grudnia 1936 roku
w Argentynie, ma jednak korzenie w³oskie. Po ukoñ-
czeniu technikum i obronie dyplomu z chemii rozpocz¹³,
w wieku 21 lat, studia w seminarium w Villa Devoto
ko³o Buenos Aires. 11 marca 1958 r. wst¹pi³ do zakonu
jezuitów i kontynuowa³ naukê w zakonnych domach
studiów; w nowicjacie w Chile zg³êbia³ nauki huma-
nistyczne, w Colegio Maximo San José w San Miguel
ko³o Buenos Aires obroni³ licencjat z filozofii, w Colegio
de la Inmaculada Concepción w Santa Fe studiowa³ lite-
raturê i psychologiê. W latach 1964 – 1965 by³ nau-
czycielem literatury i psychologii w Colegio de la In-
maculada Concepción w Santa Fe, zaœ w 1966 w Colegio
del Salvador w Buenos Aires. W latach 1967 – 1970
studiowa³ teologiê na wydziale teologicznym Colegio
Maximo San José w San Miguel. Przyj¹³ œwiêcenia
kap³añskie 13 grudnia 1969 r., a wieczyst¹ profesjê z³o¿y³
22 kwietnia 1973 r.

Po z³o¿eniu œlubów wieczystych, w latach 1971 – 1973,
by³ mistrzem nowicjatu w seminarium w Villa Barilari i,

równoczeœnie, profesorem Wydzia³u Teologii w Colegio
Maximo San José w San Miguel, a od 1972 przez rok
cz³onkiem konsulty (rady) prowincji jezuickiej San
Miguel, wreszcie prowincja³em jezuitów w Argentynie
(1973 – 1979). W 1973 roku zaczêto okreœlaæ go „g³ow¹
argentyñskiego Koœcio³a”. Po zakoñczeniu sprawowania
tego urzêdu, w 1979 r., przebywa³ w Niemczech, a nas-
têpnie w Instituto Secundario „El Salvador” w Córdobie.
W tym samym roku (1979) zosta³ ponownie rektorem
Colegio Maximo de San José w San Miguel (pozosta³

nim do 1986). We Frankfurcie nad Menem
kontynuowa³ naukê na wydziale teologicznym
St. Georgen. W latach 1986 – 1988 by³ cz³onkiem
komitetu redakcyjnego „Boletín de espiritu-
alidad”, a nastêpnie w latach 1990 – 1991
spowiednikiem w Residencia Mayor w Cór-
dobie.

20 maja 1992 zosta³ mianowany biskupem
pomocniczym Buenos Aires. W czerwcu 1997 r.
promowany na arcybiskupa-koadiutora tej
archidiecezji, obj¹³ rz¹dy 28 lutego roku nas-
têpnego, po œmierci kardyna³a Quarracino.
W lutym 2001 r. Jan Pawe³ II wyniós³ go do
godnoœci kardynalskiej, nadaj¹c tytu³ prezbitera
San Roberto Bellarmino.

Franciszek jest pierwszym jezuit¹ na Tronie
Piotrowym, a zarazem pierwszym papie¿em –
– zakonnikiem od ponad pó³tora stulecia.

Poprzednim biskupem Rzymu, zakonnikiem, by³
kamedu³a Grzegorz XVI (¿y³ w latach 1765 – 1846,
papie¿em by³ od 1831). Wybrano go na biskupa Rzy-
mu 2 lutego 1831 po konklawe, które trwa³o ponad dwa
miesi¹ce (poprzedni papie¿, Pius VIII, zmar³ 30 listopa-
da 1830 r.).

o. Marcin OCD

dokoñczenie ze str. 1
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