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NR 7 (201) (ROK XVII)  KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU  LIPIEC 2013 R.

POD P£ASZCZEM M A R Y I
Zapraszamy na Nowennê

ku czci
MB Szkaplerznej
7 – 15 lipca 2013 r.

(g³osi o. Piotr KRUPA OCD)

– w dni powszednie:
godz. 17.30 – Godzinki
do MB Szkaplerznej,
godz. 18.00 – Msza œw.
z kazaniem
i nabo¿eñstwo

– w niedziele:
godz. 16.30 – Godzinki
do MB Szkaplerznej
godz. 17.00 – Msza œw.
z kazaniem i nabo¿eñstwo

(codziennie mo¿liwoœæ
przyjêcia Szkaplerza œw.)

Uroczystoœæ MB
Szkaplerznej – 16 lipca
– Msze œw.: godz. 6.30,
10.00, 11.30 i 18.00 (suma
odpustowa z procesj¹)
– po ka¿dej mszy œw.
mo¿liwoœæ przyjêcia
Szkaplerza œw.

Witaj Pani! My poddani do nóg padamy,
Serca swoje, trudy, znoje Tobie sk³adamy.
Pod Twój p³aszcz siê garniemy, mi³oœæ sw¹ Ci niesiemy,
Jak te dziatki do swej Matki, biegniem do Ciebie!

Tobie chwa³a, boœ nam da³a œwiêty Szkaplerz Twój,
By nas chroni³, od z³a broni³, gdy z z³em toczym bój.

Szczere niesiem Ci dziêki, za dar hojny z Twej rêki,
Matko Boga, Matko droga, niech Ci chwa³a brzmi (…)

A w ofierze niesiem szczerze: duszê i cia³o,
WeŸ je Pani i rz¹dŸ nami, jako przysta³o.
Niech Twój Szkaplerz nas strze¿e, niech umacnia lud w wierze,
Niech nam bêdzie zawsze, wszêdzie, kluczem do nieba.

Wiêc tej Pannie nieustannie œpiewajmy dziêki,
¯eœmy taki znak nad znaki wziêli z Jej rêki.
Szkaplerza siê trzymajmy i Maryjê wzywajmy,
Z Jej opieki ¿yæ na wieki z Bogiem bêdziemy.

Z pieœni:
Witaj Pani! ...
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O. ZENON CHOMA OCD

BIBLIJNE
ROZUMIENIE WIARY

Wcentrum biblijnej wiary
znajduje siê sam Bóg, w Sta-

rym Przymierzu objawiaj¹cy siê
ludowi wybranemu, a w Nowym
Przymierzu ukazuj¹cy siê w swo-
im S³owie, Wcielonym Synu Bo-
¿ym. Koncepcja wiary zawarta
w Biblii zosta³a wyra¿ona za
pomoc¹ dwóch pojêæ: pistis
i pisteuein, a odnosz¹ siê one do
starotestamentowego czasownika
aman oznaczaj¹cego „byæ wier-
nym”, lub „byæ godnym zaufa-
nia”. Mamy wiêc dwie cechy pier-
wotnej wiary biblijnej, a s¹ nimi
wiernoœæ jako sta³oœæ, lojalnoœæ,
nieodwo³alnoœæ, oraz wiarygodnoœæ
czyli bycie kimœ, na kim mo¿na
polegaæ, kimœ, kto nie zawodzi,
nie zdradzi, komu mo¿na po-
wierzyæ tajemnicê, nawet w³asne
¿ycie. Wiara Nowego Testamen-
tu natomiast ka¿dego kieruje
bezpoœrednio ku Jezusowi Chrys-
tusowi, w którym Bo¿e obja-
wienie osi¹ga pe³niê.

STAROTESTAMENTALNA

KONCEPCJA WIARY

W centrum wiary Starego Testa-
mentu znajduje siê Bóg. On wy-
chodzi z inicjatyw¹ do cz³owieka,
daje siê poznawaæ, sk³ada obiet-
nice, objawia swoj¹ wolê. Widzimy
wiêc najpierw patriarchów Abraha-
ma, Izaaka i Jakuba, którym Bóg
siê objawi³ i z którymi zawiera³
przymierze. Abrahamowi z³o¿y³ obiet-
nicê licznego potomstwa i obietnicê
w³asnego kraju dla przysz³ych po-
koleñ. Znakiem tego przymierza
by³a ofiara przygotowana przez
Abrahama opisana w 15 rozdziale
ksiêgi Rodzaju, nastêpnie tak¿e
znak obrzezania i nowe imiê, które
otrzyma³ Abraham. To przymierze
odnowi³ Bóg tak¿e z Izaakiem,
który z powodu g³odu musia³
opuœciæ kraj i zatrzymaæ siê w Ger-
arze: I zaraz pierwszej nocy ukaza³

mu siê Pan i rzek³: «Ja jestem Bogiem
twego ojca, Abrahama. Nie lêkaj siê,
bo Ja bêdê z tob¹. I bêdê ci b³ogo-
s³awi³, rozmna¿aj¹c twoje potomstwo
przez wzgl¹d na Abrahama, który Mi
s³u¿y³» (Rdz 26,24). W koñcu zawar³
Bóg przymierze tak¿e z Jakubem,
chocia¿ to w walce i wewnêtrznym
zmaganiu Bóg siê jemu objawia³
doprowadzaj¹c do zwichniêcia sta-
wu biodrowego. Potem poleci³ Bóg
Jakubowi usun¹æ wszelkie bo¿ki,

oczyœciæ siê jego domownikom,
zbudowaæ o³tarz Panu, wtedy
zawar³ z nim przymierze w s³o-
wach: «Imiê twe jest Jakub, ale odt¹d
nie bêd¹ ciê zwaæ Jakubem, lecz
bêdziesz mia³ imiê Izrael». I tak
otrzyma³ imiê Izrael. Po czym Bóg
rzek³ do niego: «Ja jestem Bóg
wszechmocny. B¹dŸ p³odny i rozmna-
¿aj siê. Niechaj powstanie z ciebie
naród i wiele narodów, i niechaj
królowie zrodz¹ siê z ciebie. Kraj,
który da³em Abrahamowi i Izaakowi,
dajê tobie; i twemu przysz³emu po-
tomstwu dam ten kraj». Potem Bóg
oddali³ siê od niego z tego miejsca, na

którym do niego przemawia³. A Jakub
ustawi³ stelê na tym miejscu, gdzie
Bóg do niego mówi³, stelê kamienn¹.
I sk³adaj¹c ofiarê p³ynn¹ wyla³ na ni¹
oliwê. Jakub da³ wiêc temu miejscu, na
którym przemawia³ do niego Bóg,
nazwê Betel (Rdz 35,10-15).

Wprawdzie Bóg zawar³ uprzed-
nio przymierze z Noem, lecz wiara
Narodu Wybranego opiera siê na
wierze Abrahama, Izaaka i Jakuba,
odt¹d te¿ Bóg bêdzie siê ukazywa³
jako „Bóg Abrahama, Izaaka i Ja-
kuba”, aby upewniaæ Izraela, ¿e
jest tym samym Bogiem, który do-
chowuje z³o¿onych ojcom obietnic.
Wiara Izraela wiêc kszta³towa³a siê
w stosunku do tego samego i je-
dynego Boga, który tym razem

zawar³ przymierze z ca³ym ludem.
Jest to przymierze zawarte na Górze
Synaj, a znakiem tego przymierza s¹
tablice Prawa nadane przez Moj-
¿esza. Nale¿y dodaæ, i¿ Bóg niejed-
nokrotnie odnawia³ ze swoim Ludem
zawarte przymierze.

Przymierze to bardzo istotny rys
starotestamentalnej wiary. Charak-
terystyczne cechy tej wiary to wier-
noœæ oraz wiarygodnoœæ i cechy te
nale¿y odnieœæ najpierw do Boga.
Wiara wiêc rodzi siê z poznania
objawiaj¹cego siê Boga, a który

dokoñczenie na str. 15
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L I P IE C  2 0 1 3
DODATEK DLA DZIECI

EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

Znane jest powszechnie po-
wiedzonko: Nie szata zdobi

cz³owieka. I jest w tym sporo
prawdy. Jednak¿e s¹ takie sy-
tuacje, gdy odpowiednie ubranie
jest wrêcz niezbêdne. Z pew-
noœci¹ mo¿na by tu podaæ
sporo przyk³adów tych wy-
j¹tkowych sytuacji.

Podczas przebywania Izra-
elitów w niewoli babiloñskiej,
w³adca ziem rozci¹gaj¹cych siê
od Indii a¿ po Etiopiê, król
Achaszwerosz, wyda³ dekret,
w którym powiadamia³, ¿e po-
szukuje odpowiedniej kandy-
datki na ¿onê. Wybranka mia³a
otrzymaæ po œlubie tytu³ kró-
lowej.

Rozes³ano heroldów po ca³ej
krainie. Ci odczytywali królew-
ski dekret na placach i rynkach
w ka¿dej miejscowoœci. W sto-
licy, w okreœlonym dniu, mia³y
stawiæ siê dziewczêta, o niezwyk³ej
urodzie i m¹droœci. To pierwsze –
– by³o widoczne na pierwszy rzut oka,
trudniej by³o sprawdziæ to drugie.

Do pa³acu królewskiego przyby-
³a spora gromadka dziewcz¹t. Ka¿-
da otrzyma³a w³asn¹ komnatê i s³u¿-
bê. Za ka¿dym razem, gdy przycho-
dzi³a kolej na dziewczynê, aby stanê³a
przed królem Achaszweroszem, a nas-
têpowa³o to dopiero po up³ywie dwu-
nastu miesiêcy, które przeznaczano na
pielêgnowanie jej urody, a mianowicie
szeœæ miesiêcy na namaszczanie olej-
kiem z mirry i drugie szeœæ miesiêcy na
namaszczanie balsamem i innymi pach-
nid³ami, jakich u¿ywaj¹ kobiety – wte-
dy dziewczyna udawa³a siê do króla.
Musiano jej tak¿e dostarczyæ odpo-
wiednich szat.

Pewnego dnia kolej przysz³a na piê-
kn¹ i m¹dr¹ Esterê, któr¹ po œmierci

jej rodziców, opiekowa³ siê wuj Mar-
docheusz. A pochodzi³a ona, jak
i jej wuj, z narodu izraelskiego.

Gdy Esterê przyprowadzono przed
oblicze króla – ten od pierwszego
wejrzenia pokocha³ j¹: Zdoby³a jego
³askê i upodobanie ponad wszystkie
dziewczêta. W³o¿y³ wiêc jej na g³owê
diadem królewski i ustanowi³ j¹
królow¹. Ponadto wyprawi³ król
wielk¹ ucztê dla wszystkich ksi¹¿¹t
i dworzan, ucztê na czeœæ Estery,
a prowincje uwolni³ od podatków
oraz rozda³ dary ze szczodrobliwoœci¹
królewsk¹.

Estera mia³a szaty stosowne do
swojej godnoœci królowej, które
przywdziewa³a, ilekroæ mia³a zna-
leŸæ siê w obecnoœci króla, swego
ma³¿onka.

Spoœród wielu ró¿nych szat, przyw-
dziewanych przez nas w uroczys-
tych chwilach – wybierzmy tê, któr¹
Maryja, Matka Jezusa – ofiarowa³a
wszystkim swoim ziemskim dzie-
ciom – szatê, któr¹ nazywamy szkap-
lerzem.

ŒW. SZYMON STOCK
OTRZYMUJE SZKAPLERZ

OD MATKI BO¯EJ

Matka Bo¿a objawi³a siê œw.
Szymonowi Stockowi, prze-
³o¿onemu (genera³owi) Za-
konu Karmelitów Bosych
w nocy z 15 na 16 lipca 1251
roku, gdy trwa³ na modlitwie
b³agalnej w intencji swojego
Zakonu prze¿ywaj¹cego wów-
czas niezwykle trudn¹ sytuacjê.
Podczas tego objawienia otrzy-
ma³ on z r¹k Matki Bo¿ej ka-
wa³ek prostok¹tnego br¹zowe-
go p³ótna, czyli szkaplerz. Matka
Bo¿a wrêczaj¹c œw. Szymonowi
ów szkaplerz, rzek³a: Przyjmij,
najukochañszy Synu, szkaplerz
zakonu twego jako znak mojego
Bractwa i szczególniejszej ³aski
dla ciebie i dla wszystkich Kar-
melitów. Kto umieraj¹c mieæ bêdzie
na sobie ten szkaplerz, zachowa-
ny zostanie od ognia piekielnego,

jest to bowiem god³o zbawienia, puklerz
i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeñ-
stwom, rêkojmia pokoju i szczególnej
mej opieki do koñca wieków.

Od tego dnia Karmelici Bosi (oj-
cowie i bracia) nosz¹ szkaplerz na
habicie. Wiele osób œwieckich ró¿-
nych stanów, po zapoznaniu siê z do-
brodziejstwami pobo¿nego noszenia
szkaplerza, pragnie go równie¿ otrzy-
maæ. Przyobleczenie w szkaplerz
odbywa siê podczas Mszy œw. Jed-
nak¿e szkaplerz noszony przez oso-
by œwieckie to dwa niewielkie,
kwadratowe kawa³ki br¹zowego ma-
teria³u po³¹czone dwiema cienkimi
tasiemkami b¹dŸ sznureczkami, tak

SZCZEGÓLNA SZATA –
SZKAPLERZ KARMELITAÑSKI

Matka Bo¿a wrêcza szkaplerz œw. Szymonowi
Stockowi, rzeŸba G.L. Berniniego (1598–1680)

dokoñczenie na str. 14
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Z CYKLU:

MA£O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU
(50)

O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD

ŒW. ALBERT JEROZOLIMSKI (ZM. 1214)
PRAWODAWCA ZAKONU

A

RYS BIOGRAFICZNY

lbert Avogadro urodzi³ siê
oko³o po³owy XII wieku

w Castel Gualtieri w pó³noc-
nych W³oszech. Wst¹pi³ do ka-
noników regularnych w Mor-
tara w Lombardii i tam w 1180
roku obrano go przeorem.
W roku 1184 zosta³ biskupem
Bobbio, a wkrótce potem bis-
kupem Vercelli, zawsze w pó³-
nocnej Italii, gdzie pasterzowa³
przez dwadzieœcia lat, wyró¿-
niaj¹c siê g³êbokim ¿yciem du-
chowym, wiedz¹ i dobr¹ re-
putacj¹.

Poœredniczy³ w negocjacjach
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a ce-
sarstwem. Najpierw bra³ udzia³
w rozmowach z cesarzem Fry-
derykiem I Barbaross¹, póŸniej
zaœ z cesarzem Henrykiem IV.
Uda³o mu siê doprowadziæ do po-
koju miêdzy Mediolanem i Pavi¹
oraz Piacenz¹ i Parm¹. Z pew-
noœci¹ dlatego, gdy zawakowa³
urz¹d patriarchy jerozolimskie-
go, papie¿ Innocenty III nowym
patriarch¹ w Ziemi Œwiêtej mia-
nowa³ w³aœnie jego. Uda³ siê tam
w 1206 roku i odda³ siê dzie³u
godzenia zwaœnionych ksi¹¿¹t
chrzeœcijañskich. Zamieszka³
w Akko w Galilei, gdy¿ Jero-
zolima znajdowa³a siê w rêkach
saracenów.

Zmar³ 14 wrzeœnia 1214 ro-
ku wskutek ran, jakie zada³ mu
prze³o¿ony jerozolimskiego szpi-
tala Ducha Œwiêtego, którego
œwiêty zdj¹³ z urzêdu za z³e
obyczaje. Kult œw. Alberta za-
twierdzi³ papie¿ Aleksander VII
w 1660 roku.

PRAWODAWCA KARMELU

Œw. Albert jerozolimski, jako bis-
kup miejsca, sta³ siê prawodawc¹
Zakonu Karmelitañskiego. Pustelnicy

w Góry Karmel, maj¹c ju¿ za sob¹
kilkuletnie doœwiadczenie ¿ycia ere-
mickiego „u Ÿród³a Eliasza”, za-
pragnêli bowiem uregulowaæ swój
status prawny w Koœciele i zwrócili
siê w tej sprawie do niego, jako do
swojego biskupa ordynariusza. Gorli-
wy pasterz zapozna³ siê ze stylem ich
¿ycia i chêtnie go zatwierdzi³.

Sk¹din¹d ka¿dego dnia, patrz¹c
przez Zatokê Akko, widzia³ ze swe-
go domu rozci¹gaj¹ce siê wzgórza
Karmelu.

Nie znamy daty napisania Re-
gu³y karmelitañskiej. Sta³o siê to
pomiêdzy pierwszym a drugim
dziesiêcioleciem XIII wieku. Pra-
wodawca zachêci³ pustelników kar-
melitañskich, by ¿yli w pos³uszeñstwie
Jezusowi Chrystusowi i Jemu s³u¿yli
z czystego serca i dobrego sumienia; by
realizowali swoje eremickie powo-
³anie w samotnoœci swoich cel, roz-
wa¿aj¹c Pismo œw. i pracuj¹c na co-
dzienny chleb. Ten niezmienny
rytm modlitwy i pracy winien byæ
umacniany wspólnotowym cele-
browaniem Eucharystii i zebrania-
mi s³u¿¹cymi omawianiu spraw do-
tycz¹cych ¿ycia w d¹¿eniu do œwiê-
toœci.

Karmelici czcz¹c œw. Alberta jako
swego prawodawcê, nie uwa¿aj¹
go jednak za swojego za³o¿yciela.
Nie nale¿a³ on bowiem do ich

pustelniczej wspólnoty,
chocia¿ nie mo¿emy
wykluczyæ, ¿e przed
napisaniem regu³y, oso-
biœcie odwiedzi³ ich na
Karmelu, tak bardzo
bliskim jego rezydencji
w Akko. Pozna³ nie
tylko topografiê miejs-
ca – wspomina  przecie¿
Ÿród³o Eliasza – ale
pozna³ tak¿e ¿ycie ere-
mitów. Regu³a karme-
litañska nie jest wiêc
wytworem jego wyobraŸ-
ni, ale odzwierciedla
sposób ¿ycia prowadzo-
ny przez pustelników,
który zechcia³ opisaæ
i ubogaciæ swoimi wska-
zaniami.

A nadto zachêci³, by
nie ograniczali siê do wy-
konania tylko tego co
jest napisane, ale by ka¿-
dy z nich, z mi³oœci do
Pana, czyni³ jeszcze „coœ

wiêcej”, za co otrzyma wiekuist¹
nagrodê: toœmy wam krótko napi-
sali, daj¹c wam formê ¿ycia, wed-
³ug której powinniœcie postêpowaæ.
Jeœli jednak ktoœ z was wiêcej co
uczyni, sam Pan, gdy siê na s¹d
wróci, zap³aci mu.

Œwiêto Prawodawcy Zako-
nu kalendarz karmelitañski
wyznacza na 17 wrzeœnia.
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a ziemi mêczenników i zes-
³añców dokonywa³o siê niez-

wyk³e d¹¿enie do œwiêtoœci wielu
wierz¹cych. Wœród nich by³ s³uga
Bo¿y ks. W³adys³aw Bukowiñski
(1904–1974). Pozostaje on w pa-
miêci wielu, jako heroiczny œwia-
dek Chrystusa i pasterz tych,
którzy doœwiadczali przeœladowañ
z powodu wiary i pochodzenia.
Nigdy ich nie opuœci³. Dobro-
wolnie poszed³ na zes³anie, aby
dzieliæ ich los. Prawie 20 lat du-
szpasterzowa³ w Kazachstanie,
zw³aszcza w Karagandzie. Kilka
razy przebywa³ na ziemi ojczystej
i zawsze têskni³ za wiernymi zes-
³añcami. Pod koniec ¿ycia wraca³
ze szpitala w Polsce do swoich
w Kazachstanie, mimo ¿e by³
powa¿nie chory. Czu³ siê potrzeb-
ny nawet jako chory ksi¹dz wœród
zes³añców, mówi¹c, ¿e po œmier-
ci kap³an te¿ aposto³uje. Sam b³.
Jan Pawe³ II w czasie swojej
podró¿y apostolskiej do Kazach-
stanu w 2001 r. powiedzia³ o nim
i zes³añcach mêczennikach: ks.
W³adys³awa Bukowiñskiego, wielokrotnie
spotyka³em i zawsze podziwia³em za
kap³añsk¹ wiernoœæ i apostolski zapa³.
By³ szczególnie zwi¹zany z Karagand¹.
Pragnê dzisiaj z³o¿yæ w imieniu Koœcio³a
ho³d zarówno jemu jak i wszystkim
zes³añcom.

Na setn¹ rocznicê urodzin i czter-
dziest¹ rocznicê œmierci ks. Buko-
wiñskiego, z okazji sympozjum zor-
ganizowanego w Karagandzie, Jan
Pawe³ II napisa³: Bogu dziêkujê, ¿e
mog³em go osobiœcie poznaæ, budowaæ siê
jego œwiadectwem. Podziwia³em jego
oddanie i duszpasterski zapa³. Nie
straszne mu by³y przeciwnoœci, a nawet
wiêzienie, byle tylko uciœniony Lud Bo¿y
móg³ czerpaæ z jego pos³ugi.

Wielu œwiadków ukazywa³o bogac-
two ¿ycia i œwiêtoœci ks. Bukowiñ-
skiego oraz towarzysz¹cych mu
Bo¿ych znaków. Dlatego w 2006 r.,
na proœbê Koœcio³a rzymsko-kato-

lickiego w Kazachstanie, rozpoczê³o
siê w Krakowie dochodznie kanoni-
zacyjne w sprawie heroicznoœci jego
cnót. W 2012 r. z³o¿ono w Kongre-

gacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzy-
mie „Positio”, to jest ksiêgê o ¿yciu,
dzia³alnoœci i heroicznoœci cnót oraz
s³awie œwiêtoœci S³ugi Bo¿ego, opra-
cowan¹ na podstawie relacji œwiad-
ków, rêkopisów autora i dokumentów
zebranych z archiwów. Ksiêga ocze-
kuje na dyskusje teologów i kar-
dyna³ów.

Ponadto w ca³ym Kazachstanie
szerzy³a siê s³awa œwiêtoœci S³ugi
Bo¿ego. Wiele osób wyrazi³o prag-
nienie modlitwy przez jego wsta-
wiennictwo. Dawano pisemne œwia-
dectwa o owocach takiej modlitwy.
Samo udowodnienie heroicznoœci
cnót nie wystarcza bowiem do be-
atyfikacji. Koœció³ domaga siê pot-
wierdzenia œwiêtoœci kandydata do
chwa³y o³tarzy od samego Boga po-
przez fakt nie wyt³umaczalny naukowo
i wyproszony za jego przyczyn¹.

Od 2008 r. zbierano dokumen-
ty lekarskie i œwiadectwa dotycz¹ce
domniemanego cudu. Takie zda-

rzenie mia³o miejsce w czerwcu
w 2008 r. w Karagandzie.

Wicepostulator sprawy ks. dr Jan
Nowak z Krakowa poprosi³ o rozpo-
czêcie kanonicznego dochodzenia
diecezjalnego w tej sprawie. W dniach
22–31 maja 2013 r. w Karagandzie
trwa³ i pomyœlnie zakoñczy³ siê pro-
ces o domniemanym cudzie przez
wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego.

Dziêkujmy Bogu za ten znak.
Trybuna³ diecezjalny, mianowany

przez ks. bp. Janusza Kaletê, ordyna-
riusza karagandzkiego, tworzyli: ks.
dr Andrzej Sc¹ber z Krakowa, o. dr
Szczepan T. Praœkiewicz OCD z Lu-
blina i ks. dr Piotr Pytlowany z Ka-
ragandy.

Ks. W³adys³aw Bukowiñski by³by
pierwszym b³ogos³awionym Koœcio³a
³aciñskiego w Kazachstanie. Jego
grób znajduje siê w koœciele pw. œw.
Józefa w Karagandzie.

Ufamy Bogu, ¿e domniema-
ny cud umo¿liwi w przysz³oœci
upragnion¹ beatyfikacjê. Wszyst-
ko to na wiêksz¹ chwa³ê Boga
i dla dobra Koœcio³a pow-
szechnego a zw³aszcza w Ka-
ragandzie gdzie cierpia³ i apos-
to³owa³ S³uga Bo¿y.

Karaganda, 3.06.2013

W KAZACHSTANIE ZAKOÑCZY£ SIÊ PROCES

 O DOMNIEMANYM CUDZIE DO BEATYFIKACJI

KS. W£ADYS£AWA BUKOWIÑSKIEGO

N

KS. JAN NOWAK,
wicepostulator

Stoj¹ od lewej: ks. Jan Nowak – postulator, ks. Piotr Pytlowany – notariusz, ks. Andrzej Sc¹-
ber – delegat biskupa, ks. bp Janusz Kaleta – ordynariusz Karagandy, o. Szczepan T. Praœ-
kiewicz OCD – promotor sprawiedliwoœci, dr Franciszek Galicki – bieg³y z medycyny 
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O. PAWE£ FERKO OCD – SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE
(53)

M

BOGOTA – NARODOWE

SANKTUARIUM KOLUMBII
atka Bo¿a Szkaplerzna,
jako Królowa z Góry Kar-

mel znana jest niemal na ca³ym
œwiecie i posiada wiele miejsc,
gdzie odbiera wielk¹ czeœæ. Ale
niewiele jest miejsc, gdzie sta-
nowi Narodowe Sanktuarium.
Tak jest w stolicy Kolumbii, Bo-
gocie (dzielnica La Candelaria)
– gdzie znana jest od XVII w.,
otoczona kultem przez wieki,
30 kwietnia 1993 r. zyska³a
miano Narodowego Sanktua-
rium i Pomnika Architektury.
Piêkne po³¹czenie kultu i sztuki
przyci¹ga zarówno rzesze wier-
nych czcicieli Maryi, jak i licz-
nych turystów – nie tylko z Ko-
lumbii. W tym roku prze¿ywamy
20-lecie tego wiekopomnego wy-
darzenia, które uzmys³awia nam
chwa³ê Maryi, wielkoœæ i sku-
tecznoœæ Jej dzia³ania w znaku
szkaplerza œw.

MISJE W AMERYCE

£ACIÑSKIEJ

Myœl o misjach i rozwoju Karmelu
poza Hiszpani¹ i poza Europ¹ by³a
¿ywo obecna w sercu œw. Teresy od
Jezusa i œw. Jana od Krzy¿a i doœæ
szybko zosta³a zrealizowana. Pier-
wsza fundacja karmelitów bosych
w Meksyku (Nowej Hiszpanii) pow-
sta³a w 1585 r., a w 1604 r. siedem
sióstr beatek z Veracruz przy popar-
ciu miejscowego biskupa Diego Ro-
mano za³o¿y³y pierwszy klasztor
karmelitanek bosych na ziemi mek-
sykañskiej. Dwa lata póŸniej pobo¿-
ne panie, wychowane przez klaryski
i koncepcjonistki (Siostry Niepoka-
lanego Poczêcia – za³. w roku 1484
w Hiszpanii przez œw. Beatriz de
Silva w oparciu o Regu³ê francisz-
kañsk¹), da³y pocz¹tek dwom klasz-
torom karmelitanek bosych w Ko-
lumbii – w Bogocie i Cartagenie.
W r. 1616, równie¿ z inicjatywy kon-
cepcjonistek, powsta³ klasztor sióstr

w stolicy Meksyku, zaœ w r. 1628
beatki dominikañskie za³o¿y³y fun-
dacjê karmelitanek bosych w Cordo-
bie (Argentyna). Do koñca XVII w.
na terenie Ameryki Po³udniowej w po-
dobny sposób powsta³o 14 kolej-
nych klasztorów: cztery w Peru, trzy
w Ekwadorze, po dwa w Meksyku

i Boliwii, po jednym w Ko-
lumbii, Chile i Gwate-
mali. Wszystkie pozos-
tawa³y pod jurysdykcj¹
miejscowych biskupów,

ale dziêki obecnoœci karmelitów bo-
sych i sta³ej korespondencji z mnisz-
kami bosymi w Hiszpanii wdra¿a³y
siê w duchowoœæ karmelu terezjañ-
skiego i b³yskawicznie rozwija³y
w ca³ej Ameryce Po³udniowej i Œrod-
kowej.

W XVII w. do wspomnianych
klasztorów przyjmowano wy³¹cznie
Hiszpanki i Kreolki. Karmelitanki
z Bogoty wymaga³y nawet od swo-
ich postulantek na siostry chórowe
czystej krwi hiszpañskiej od dwóch
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pokoleñ. Bez problemu jednak przyj-
mowa³y Metyski i Mulatki na siostry
konwerski. Karmelitanki latyno-ame-
rykañskie ustrzeg³y w ten sposób
swoje klasztory przed plag¹ licznej
s³u¿by œwieckiej w klauzurze.

KARMELITANKI BOSE

Fundatork¹ pierwszego klasztoru
karmelitanek bosych w Kolumbii,
w Santa Fe de Bogota (dzisiejsza Bo-
gota) by³a w roku 1606 doña Elvira
Gutierrez de Padilla. Klasztor od-
dany zosta³ pod opiekê œw. Józefa,
ale wkrótce wybudowany zosta³ koœ-
ció³, który ofiarowany NMP z Gó-
ry Karmel sta³ siê na kilka wieków
miejscem szczególnej czci MB
Szkaplerznej. W dniu 5 listopada
1861 r., na mocy postanowienia
prezydenta Tomasa Cipriano de
Mosquera (który dokona³ rozdzia³u
pañstwa od Koœcio³a), klasztor zosta³
zamkniêty a zakonnice wypêdzone.
Pozostawiony bez opieki klasztor,
zosta³ najechany i spl¹drowany przez
wojsko, które zniszczy³o cenne
zabytki i religijne obrazy – ocala³a
tylko MB z Góry Karmel. Przez
jakiœ czas by³ tu Szpital Wojskowy.

W dniu 18 grudnia roku 1874
siostry powróci³y do Bogoty, buduj¹c
jednak nowy klasztor w obszarze
Gauteng i tam pozostaj¹ do dziœ.

SALEZJANIE

PóŸniejszy prezydent Kolumbii
Rafael Nuñez poprosi³ œw. Jana
Bosko i papie¿a Leona XIII, aby
wys³anie do Bogoty wspólnoty sa-
lezjanów, w celu pobudowania
szko³y sztuki i rzemios³a. I tak 11
lutego 1890 r. przybywa z W³och
pierwsza grupa Salezjanów ks. Bos-
ko. Rz¹d odzyskuje dawny klasztor
karmelitañski, który zosta³ nieco
zaniedbany i opuszczony i oddaje
go do dyspozycji salezjanów na cele
edukacyjne. 1 wrzeœnia 1892 r. otwo-
rzy³ w nim pp. Leon XIII Salez-
jañskie Kolegium Sztuki i Rêko-
dzie³a. Salezjanie odkupili równie¿
nieco zniszczony koœció³, który przy-
wrócili do kultu religijnego. MB
Szkaplerzna znów zajaœnia³a swym
blaskiem poci¹gaj¹c – jak dawniej –
– wiernych do pielgrzymowania do
Jej stóp. Rozszerzaj¹c to nabo¿eñ-
stwo w ca³ej republice, Prymas Ko-
lumbii Don Francisco Javier Baldúa

i rz¹d uznali i¿ koniecznym jest zbu-
dowaæ now¹ œwi¹tyniê. Rzeczywiœcie
bowiem, na œwiêto maryjne ku czci
MB z Góry Karmel zebrane w Bo-
gocie t³umy wiernych, nie mog³y
pomieœciæ siê nie tylko w ma³ej
œwi¹tyni karmelitañskiej, ale i w Ba-
zylice Prymasowskiej. W 1922 roku
O. Jose Maria Bertola, dyrektor
Kolegium Leona XIII w Bogocie,
po konsultacji z arcybiskupem Ber-
nardo Herrera Restrepo, uznali jako
najw³aœciwsze miejsce na nowy koœ-
ció³, miejsce lokacji dawnej œwi¹tyni
karmelitanek, dla kontynuowania
wielowiekowej tradycji kultu MB.
Koœció³ zosta³ zaprojektowany przez
salezjañskiego architekta, Giovanni
Buscaglione w stylu mieszanym: go-
tyk Florente z dodatkiem cech bi-
zantyjskich i arabskich. Za³o¿ony na
planie krzy¿a ³aciñskiego posiada
trzy nawy, a z zewn¹trz kolorystyk¹
nawi¹zuje do dawnego p³aszcza
karmelitañskiego (pasy kremowo-
-br¹zowe). Budowa rozpoczê³a siê
w 1927 roku i trwa³a przesz³o 10 lat.
Prace prowadzili Salezjanie: Roberto
Cardenas i Constantino de Castro.
Dekoracje, rzeŸby i ozdoby zosta³y wy-
konane przez szwajcarskiego rzeŸ-
biarza Ramelli Colombo. Wie¿a
wysoka na 57 m widoczna jest nie-
mal z ka¿dej czêœci miasta. Na
fasadzie widoczne s¹ herby karme-
litañskie, a na tympanonie nad wej-
œciem g³ównym mozaika MB Szkap-
lerznej, na bocznych zaœ œw. Józef
i œw. Jan Bosko. Poœwiêcenia œwi¹-
tyni 7 maja 1938 r. dokona³ abp Pedro
Maria Rodriguez Ibague.

W o³tarzu g³ównym króluje ob-
raz – mozaika NMP z Góry Karmel
w postawie stoj¹cej z Dzieci¹tkiem
na ob³oku, do których z p³omieni
ognia czyœæcowego dusze wyci¹gaj¹
rêce po szkaplerz – pomoc i och³odê.
Pomocy i wielkiej ³askawoœci Matki
doœwiadczywszy Kolumbijczycy po
wielokroæ jednoczyli siê, by podej-
mowaæ remonty koœcio³a kiedy dzia-
³ania wojenne, up³ywaj¹cy czas i inne
zawieruchy uszkadza³y œwi¹tyniê.

Ostatnie wielkie remonty zakoñ-
czone zosta³y w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych ubieg³ego stulecia i wte-
dy to ca³y obiekt – jako dziedzictwo
narodowe, kulturowe i religijne zos-
ta³ ustanowiony Sanktuarium Naro-
dowym ku czci MB z Góry Karmel
i Pomnikiem Architektury (30 kwiet-
nia 1993 r.).
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Aylesford (31-05-2013)

Roku Wiary, my, cz³onkowie
obydwu Rad Generalnych,

OCarm i OCD (karmelitów i kar-
melitów bosych), udaliœmy siê w piel-
grzymce do Aylesford,
w Anglii, miejsca bardzo
wa¿nego dla ca³ej Rodziny
Karmelitañskiej. Tu bo-
wiem, sk¹d piszemy do
Was ten list-przes³anie
w œwiêto Œw. Szymona
Stocka, znajduje siê stary
klasztor karmelitañski, za-
³o¿ony w 1242 r. przez gru-
pê pielgrzymów-eremitów
z Góry Karmel.

Ich powrót z Ziemi
Œwiêtej do Europy, ich
przejœcie z ¿ycia eremic-
kiego do ¿ycia mendy-
kanckiego (¿ebrz¹cego),
ich doœwiadczenie Boga
i przede wszystkim ich po-
korne i braterskie zawie-
rzenie siê Maryi w czasie
kryzysu kulturalnego, by-
³o dla nas Ÿród³em in-
spiracji i przemyœlenia na-
szej misji w dzisiejszych
czasach – temat, które-
mu poœwiêciliœmy wiêkszoœæ
naszej pracy, pod kierow-
nictwem O. Benito de Marchi,
misjonarza kombonianina.

W Aylesford byliœmy goœæmi
miejscowej wspólnoty braci OCarm,
którym chcemy wyraziæ nasze po-
dziêkowanie za gor¹ce i serdeczne
przyjêcie. By³ to czas modlitwy,
braterstwa i refleksji, w którym
mogliœmy prze¿yæ równie¿ dwa
wa¿ne doœwiadczenia ekumenicz-
ne. Odprawiliœmy pierwsze Niesz-
pory niedzielne razem z braæmi
anglikanami w starej katedrze
w Rochester (siêgaj¹cej roku 604).
Drugie spotkanie mia³o miejsce
w Cambridge, z arcybiskupem-eme-
r ytem Canterbury, dr. Rowanem
Williamsem, wybitnym teologiem
i znawc¹ duchowoœci œwiêtych Kar-
melu. Te dwa spotkania modlitwy

i refleksji teologicznej pomog³y
nam zrozumieæ, ¿e misja dzisiaj
musi byæ realizowana w œcis³ej
wspó³pracy z innymi wyznaniami
chrzeœcijañskimi, w postawie eku-
menicznej otwartoœci.

Z tej naszej pielgrzymki do
Ÿróde³ Karmelu w Europie
wniknê³o pokorne przekonanie, ¿e
nowy czas, nacechowany przez
globalizacjê, przez mobilnoœæ we
wszystkich kierunkach, przez na-
cisk „innego”, przez afirmacjê
„podmiotu” i przez zapomnienie
Boga, wymaga nowego serca mi-
syjnego. Wymaga wiêc serca wci¹¿
bardziej ewangelicznego i mniej
pewnego siebie. To bowiem, czym
chcemy siê dzieliæ z innymi to nie
s¹ wizje œwiata i postawy naszego
starego cz³owieka, ale nowe cz³o-
wieczeñstwo dane nam przez Boga
Ojca poprzez Jego Syna umar³ego
i zmartwychwsta³ego i wci¹¿ kszta³-
towane przez Ducha Œwiêtego.
Rowan Williams, w jego cennym
wyst¹pieniu podczas ostatniego

Synodu Biskupów, odwo³uj¹c siê
do œwiêtej Edyty Stein, okreœli³ to
nowe cz³owieczeñstwo „cz³owie-
czeñstwem kontemplacyjnym”.
Podejmuj¹c to trafne okreœlenie,
o smaku typowo karmelitañskim,
my opisaliœmy je w naszych reflek-
sjach, jako cz³owieczeñstwo zapo-
minaj¹ce o sobie, ciche, wolne od
mozolnego poszukiwania osobis-
tych satysfakcji i od roszczenia
uczynienia szczêœliwymi innych
narzucaj¹c im w³asne pojêcia i w³as-

ne projekty. Takie cz³o-
wieczeñstwo, zwrócone
ku Ojcu, zdolne jest wi-
dzieæ wszystkich ludzi,
szczególnie ubogich, wy-
kluczonych i cierpi¹cych,
oczami pe³nymi wspó³-
czucia. Jest to cz³owie-
czeñstwo goœcinne, goto-
we do podjêcia nieustan-
nej pielgrzymki w celu
odnalezienia, wraz z mê¿-
czyznami i kobietami na-
szego czasu, drogi pro-
wadz¹cej nas bardziej
w g³¹b serca ¿ycia try-
nitarnego. Wyobra¿enie
tego nowego cz³owie-
czeñstwa nie jest dla nas
mo¿liwe bez wyzwolenia
charyzmatu na nowy czas
(O. Benito de Marchi),
czyli bez wyzwolenia swo-
jego potencja³u kon-
templacyjnego i misyj-
nego od wszelkich po-
wierzchownoœci, pychy
i egoizmów, które przesz-

kadzaj¹ w widzeniu mi³oœci try-
nitarnej i zamykaj¹ nas w krêgu
samozadowolenia.

W sposób pozytywny, wyzwo-
lenie charyzmatu oznacza doœwiad-
czenie w ¿ywy sposób relacji try-
nitarnych w ¿yciu braterskim i wspól-
notowym; oznacza odnalezienie ewan-
gelicznej radoœci i rozkoszowanie
siê smakiem jednoœci i prostoty
istniej¹cej pomiêdzy Ojcem, Synem
i Duchem Œwiêtym, by œwiadczyæ
o nich w ka¿dym miejscu, w ka¿-
dym momencie, w ka¿dej sytuacji
do której jesteœmy pos³ani.

W tym wszystkim towarzyszy
nam Maryja, Matka Boga i nasza
Matka. Dla nas karmelitów jest Ona
wznios³ym ludzkim wzorem s³u-
chania S³owa i kontemplacji Boga

PR Z E S £A N I E  RA D  GE N E R A L N Y C H

OCD I OCARM

DO CA£EJ RODZINY KARMELU

W

dokoñczenie na str. 15
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LIPIEC 2013

Œw. Ignacy z Loyoli

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!

XV OGÓLNOPOLSKIE

SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
W CZERNEJ – 20 LIPCA 2013

 3. Œr. Œw. Tomasza, aposto³a.
 4. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
 5. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
 6. Sb. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.

383. rocznica poœwiêcenia na-
szego koœcio³a (1630 r.)

 7. Nd. Niedziela zwyk³a. Dziœ roz-
poczyna siê Nowenna przed
uroczyst. NMP z Góry Karmel.

11. Cz. Œw. Benedykta, oparta, pa-
trona Europy.

12. Pt. W r.  † 1624 zosta³ zamor-
dowany przez Tatarów o. Ma-
kary od Najœw. Sakramentu
(Demeski), mêczennik za
miasto Przemyœl.

13. Sb. Œw. Teresy od Jezusa z Los
Andes, dziewicy NZ.

16.Wt. Uroczystoœæ Najœw. Ma-
ryi Panny z Góry Kar-
mel. G³ównej Patronki,
Matki i Królowej Zakonu.

18. Cz. W r. 1982 † O. Adeodat od
œw. Teresy od Dz. Jezus (̄ i¿-
ka). Pos³ugiwa³ w Przemyœlu.

19. Pt. Najœw. Maryi Panny Matki
£aski Bo¿ej.

20. Sb. Œw. Eliasza, proroka.
26. Pt. Œw. Rodziców NMP, Joachi-

ma i Anny.
31. Œr. Œw. Ignacego z Loyoli.

Ojcowie:

Zenonie
i

Tomaszu

Radosnego i owocnego

pos³ugiwania kap³añskiego,

wiernego i charyzmatycznego

uœwiêcania siê w Karmelu

oraz b³ogos³awionego

i zdrowego ¿ywota

na Chwa³ê Bo¿¹

i ku po¿ytkowi bliŸnich

w modlitewnej pamiêci

nosz¹c –

    ¿ycz¹

Bracia, Redakcja i Wdziêczni

P R O G R A M :

9.00 – Rozpoczêcie i rozœpiewanie.
10.00 – Konferencja (Wspólnota szkaplerzna w obecnoœci swej Królowej

i Pani) – o. Ryszard Stolarczyk OCD.
11.00 – Msza œw. (przewodniczy nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup

CELESTINO MIGLIORE).
14.00 – Uroczyste przyjêcie do Szkaplerza œw.

          Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.

Zapraszamy z ca³ego serca

Szkaplerz œwiêty tarcz¹ w obronie wiary –
Obchody XXV-lecia Koronacji Obrazu
Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Czernej
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Mo¿e Ciccio ma ci¹gle nadziejê, ¿e
zobaczy swoj¹ opiekunkê, a mo¿e
wci¹¿ czuje jej obecnoœæ w koœciele.
Jedno jest pewne, ¿e jego przywi¹-
zanie i mi³oœæ do swojej pani siêga
poza grób.

Historia ta obieg³a ju¿ œwiat i po-
ruszy³a ludzi, ale nam chrzeœcijanom
powinna poruszyæ tak¿e sumienia.
Zachwyca nas bowiem fakt, ¿e
nierozumne stworzenie wiernie czyni
coœ, co my, rozumni ludzie tak ³atwo
zaniedbujemy, mianowicie wiern¹
obecnoœæ przy Najœwiêtszym naszym
Przyjacielu – Bogu samym, obecnym
w ka¿dej Eucharystii.

Jako katolicy winniœmy uczêszczaæ
na niedzieln¹ Mszê œw. i przystêpowaæ
do Sto³u Pañskiego by w obecnych,
trudnych czasach nie straciæ wiary
i serdecznej ³¹cznoœci z Bogiem.
Dlatego zachêcam tych, którzy maj¹
osobiste problemy z wiernoœci¹
Eucharystii, by rozwa¿yli siedem doœæ
przekonywuj¹cych powodów chodze-
nia do koœcio³a, choæ lista ta nie jest
pe³na.

1) Idziemy na Mszê œw., poniewa¿
zostaliœmy zaproszeni. Jezus zapra-
sza nas do uczczenia Ojca wraz
z Sob¹. Nasz udzia³ w liturgii s³o-
wa i liturgii eucharystycznej jest
aktem czci wobec Chrystusa, który
objawia siê w Najœwiêtszym Sakra-
mencie O³tarza.
2) Bierzemy udzia³ we Mszy œw.,
bo Bóg jest najwiêksz¹ nasz¹ War-
toœci¹. S³ynny fragment z Wyznañ
Augustyna brzmi: Stworzy³eœ nas dla
siebie, o Panie, i niespokojne jest serce
nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.
3) Uczestniczymy we Mszy œw.,
bo jesteœmy wdziêczni Bogu za
Jego mi³oœæ i za wszystko, co On
nam da³. W rzeczywistoœci s³owo
Eucharystia jest dziêkczynieniem
Bogu.
4) Bierzemy udzia³ w Mszy œw.,
by dost¹piæ uœwiêcenia przez Du-
cha Œwiêtego. Œwiêty Cyryl z Je-
rozolimy napisa³, ¿e wzywamy Boga
mi³osiernego, aby zes³a³ Swego Ducha
na dary ofiarne, by przemieni³ chleb

DLACZEGO EUCHARYSTIA
NIE JEST NAJWIÊKSZYM SKARBEM

DLA TAK WIELU LUDZI?
O. STEFAN SKÓRNÓG OCD

anim rozwiniemy temat sygnalizowany w tytule niniejszego artyku³u,
przeczytajmy z uwag¹ i zastanowieniem siê nad histori¹, która nie

jest zmyœlon¹ fabu³¹, ale autentycznie do dzisiaj siê dzieje. Otó¿ na
po³udniowym wybrze¿u W³och w miasteczku San Donaci mieszka³a pewna kobieta
imieniem Maria Margherita Lochi, która ka¿dego dnia uczêszcza³a na Eucharystiê
do koœcio³a p.w. Santa Maria Assunta. Towarzyszy³ jej zawsze pó³-owczarek –
– bezdomny pies, którego kiedyœ przygarnê³a. Ciccio, bo tak siê on wabi, siadywa³
cicho u jej stóp a¿ do chwili, gdy jego opiekunka po zakoñczeniu Mszy œw. wychodzi³a
z koœcio³a. Swoj¹ obecnoœci¹ pies nigdy nie sprawia³ najmniejszego k³opotu, wiêc ksiê¿a
nie protestowali przeciwko jego obecnoœci w koœciele. Wspomniana Maria Margherita
zmar³a w listopadzie 2012 w wieku 57 lat i ku niesamowitemu zaskoczeniu
okolicznych ludzi, którzy codziennie widywali Mariê i jej psa w koœciele, Ciccio wszed³
do œwi¹tyni w dniu pogrzebu i usiad³ tu¿ obok trumny swej pani. Ale to nie koniec
opowiadania, bo od tamtego dnia, to wierne psisko codziennie przebywa tê sam¹ drogê:
na dŸwiêk dzwonów rusza w kierunku drzwi koœcielnych, siada bezg³oœnie przed
o³tarzem dok³adnie w miejscu, gdzie sta³a trumna i a¿ do zakoñczenia nabo¿eñstwa
siê stamt¹d nie rusza.
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w Cia³o Chrystusa, a wino w Krew
Chrystusa. Cokolwiek Duch Œwiêty
dotyka, staje siê uœwiêcone i ca³kowicie
przemienione. A Jan Chryzostom
zauwa¿a: Gdy ³aska sp³ywa na ofiarê,
dusze wszystkich ludzi doznaj¹ prze-
miany.
5) Uczestniczymy we Mszy œw.,
aby byæ czêœci¹ Cia³a Chrystusa.
Przez Eucharystiê i przy pomocy
Ducha Œwiêtego jesteœmy zjed-
noczeni z Chrystusem, a w Nim
wzajemnie miêdzy sob¹.
6) Idziemy na Mszê œw. dla
odnowienia ducha, dlatego po
koñcowym b³ogos³awieñstwie
zabieramy Boga w nasze codzienne
¿ycie: do domu, szko³y i do pracy.
IdŸcie w pokoju, by innym ludziom
przekazywaæ mi³oœæ Bo¿¹ i by s³u¿yæ
Panu – takie jest znaczenie s³ów
kap³ana, gdy rozsy³a on ludzi
na zakoñczenie Eucharystii. Idzie-
my na Mszê œw. nie tylko po to,
by uczciæ Boga, poniewa¿ wraz
z Chrystusem rzeczywiœcie obec-
nym w Eucharystii zostajemy w³¹-
czeni w ofiarê dla Ojca Niebies-
kiego. To sprawia, ¿e w codzien-
nym ¿yciu stajemy siê przemie-
nieni, po¿yteczni i gotowi, aby iœæ
i czyniæ dobro na wzór Chrystusa
i byæ Jego œwiadkami.

7) Uczestniczymy we Mszy œw.
by uczyæ siê od Jezusa, jak kochaæ
bliŸniego. We Mszy œw. nasze
dusze nape³niane zostaj¹ moc¹ i si-
³¹ Chrystusa, co pomaga nam
wzajemnie mi³owaæ siê tak, jak On
nam przykaza³. Jezus, którego
otrzymujemy w Komunii œwiêtej,

to jest ten sam Chrystus, który
prosi nas, byœmy okazywali praw-
dziw¹ mi³oœæ do bliŸnich, zw³aszcza
najbiedniejszych i najbardziej po-
trzebuj¹cych.

Oczywiœcie wspomniany na wstêpie
i uwieczniony na fotografii wierny

psiak Ciccio nigdy nie bêdzie w sta-
nie tych prawd rozumowo poj¹æ
i uzasadniæ swego zachowania. Jemu
wystarczy mniej, ni¿ siedem powo-
dów, by codziennie przychodziæ do

koœcio³a Santa Maria Assunta. Dla
niego mi³oœæ i przywi¹zanie do jego
pani jest czymœ wiêcej, ni¿ wystar-
czaj¹cym powodem.

Nie tak dawno prze¿ywaliœmy
Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa (w naszej OjczyŸnie
bardziej znan¹ pod nazw¹ Bo¿ego

Cia³a), oraz póŸniejsze dni Oktawy.
Bóg uni¿ony w pokornej postaci
Chleba odwiedza³ zagrody nasze, by
rozdawaæ ³aski pociechy i umocnienia
w trudach naszego ¿ycia. By³ niesiony
w procesji kap³añskimi rêkami, mo¿na
by powiedzieæ, ¿e szed³ razem z na-
mi, by przekonywaæ, ¿e przez Sw¹

Mi³oœæ Mi³osiern¹ jest blisko losu
ka¿dego cz³owieka. Wracaj¹c wiêc
pamiêci¹ do tamtych dni, tak boga-
tych w religijne treœci, warto postawiæ
sobie pytanie, czy bliskoœæ Boga obec-
nego wœród nas w Eucharystii traktu-
jemy jak najwiêkszy Skarb? Dla ilu
z nas uroczyste procesje w dniu Bo-
¿ego Cia³a by³y okazj¹ do g³êbokiego
prze¿ycia wiary i spotkania z Bogiem
¿ywym? Czy œwiadomie i szczerze
oddaliœmy Bogu czeœæ, czy te¿ mo¿e
potraktowaliœmy ten dzieñ, jako oka-
zjê jedynie do tradycyjnego, folklorysty-
cznego prze¿ycia? A jak jest obecnie
z nasz¹ wiernoœci¹? Czy  uczestnictwo
w Mszach œwiêtych i pobo¿noœæ eucha-
rystyczna umacnia nasz¹ mi³oœæ do
Jezusa Eucharystycznego, czy te¿ wraz
z up³ywem czasu oddalaj¹cego nas od
uroczystoœci Bo¿ego Cia³a s³abnie
nasza wiêŸ z Bogiem?

Koñcz¹c te refleksje powrócê jesz-
cze do opisanego na wstêpie przy-
k³adu przywi¹zania nierozumnego
stworzenia do jego pani. Otó¿ pewien
cz³owiek zachwycony t¹ niezwyk³¹
histori¹, u³o¿y³ bardzo trafny akt strze-
listy: Panie, proszê, pomó¿ mi staæ siê
takim cz³owiekiem, jakim mój wierny pies
o mnie myœli, ¿e jestem. Czy¿ to
modlitewne westchnienie nie mog³oby
byæ i naszym w³asnym?
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Zróbcie mu miejsce

Zróbcie mu miejsce: Pan idzie z nieba!
Pod przymiotami ukryty Chleba.

Zagrody nasze widzieæ wychodzi
I jak siê dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wko³o rzeszo wybrana!
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!

Pieœñ chwa³y Jego œpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, On przyjacielem.

Nic dosyæ by³o to dla cz³owieka,
¯e na O³tarzu codzieñ go czeka.

Sam ludu Swego odwiedza œciany,
Bo nawyk³ bawiæ miêdzy ziemiany.
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Jest to miasto, w swym wystroju znakomite
W koñcu œwiata, wœród wysepek gdzieœ ukryte
Z wody, z piany – jak Goplana siê wy³ania
Z balkoników, galeryjek wie¿yczkami nam siê k³ania.
Jak dobra gospodyni, skrzyd³ami go³êbi nas pozdrawia
Ró¿nymi barwami przybrana, s³oneczny makija¿ wci¹¿ poprawia.
W ornamenty zdobna, jak kobieta strojna stoi
Nadobnymi wdziêkami swymi koneserów oko poi.
Jak szeroka i jak d³uga – o niej to wieœæ gminna g³osi
Na gondoli rozœpiewanej po kanale fala nosi,
¯e jest piêkna – jako Wenus, co k¹pieli wci¹¿ za¿ywa
I œwiadoma swej urody, kszta³ty cudne swe odkrywa.
To za rêkê po uliczkach swych w¹ziutkich oprowadza,
To po schodach z porêczami na mosteczki nas wprowadza
Sk¹d widoki na kana³y roztaczaj¹ siê przecudne
Na domostwa z balkonami, na placyki bardzo ludne...
Od sklepików, kramów, budek, od turystów i handlarzy,
Od kafejek, rzeŸb i kolumn, gondolierów i malarzy.
I chadzaj¹c po pomostach, ka¿dy oko swoje syci.
Ka¿dy dla siebie coœ znajdzie, coœ na fleszu uchwyci
To, co piêkne, niezwyk³e, ozdobne i z charakteru wznios³e
Pa³ac Do¿ów, Campanilla – przed wiekami tu wyros³e
Co wraz z katedr¹ i wie¿¹ zegarow¹ plac œw. Marka zdobi¹
I za zrêcznego przewodnika po „Z³otym Wieku” robi¹.
Majêtne w kru¿ganki, attyki, wie¿yczki, kopu³y i balkoniki
Smuk³e, zgrabne, strzeliste – jako spienione koniki,
Co przystanê³y na chwile, by wytchn¹æ nad wód toni¹
I zosta³y na zawsze – jakby w kamieñ zaklête wprawn¹ d³oni¹...
To w³aœnie jest WENECJA – per³a w koronie cudów natury
A to z powodu oryginalnoœci, a to z powodu architektury,
Albowiem mo¿ne rody, tutaj z dziada pradziada wyros³e
Nie ¿a³owa³y trudu, ni grosza, by miasto uczyniæ tak wznios³e,
By oko cieszy³o, serce radowa³o – doborem stylów, kolorów.
Jak misternie haftowana chusta, wygl¹da Pa³ac Do¿ów
Co mozaik¹ siê mieni, w kru¿ganki jak pantalony przybrany
Podcieniami wyszczuplony, attyk¹ jak kolcami naszpikowany
Prosty i symetryczny – tê jeszcze zaletê posiada,
¯e niezrównan¹ katedrê Marka œwiêtego ma za s¹siada.
Cud to nad cudy – rzek³byœ, i ty przygodny pielgrzymie
I¿ bardziej bogat¹ we freski, jest tylko Bazylika w Rzymie
Na planie krzy¿a greckiego, piêæ a¿ posiada kopu³ –
I przyozdobione fasady. I tylko jeden ma szkopu³...
¯e woda tu czêsto zagl¹da, czyni¹c powa¿ne szkody!
I¿ œwiat bije na alarm: „Ratujmy to dzie³o od wody”!
Bo gdzie¿ mo¿na by przenieœæ ten kolos a¿urowy
Z mozaikowych kosteczek zrobiony, szklisty i kolorowy
A ile¿ pos¹gów œwiêtych i znanych ludzi znalaz³o tu przystañ
Zastyg³ych w marmurowym kamieniu – i tak b¹dŸ pozostañ
Na wieki wieków Amen... wtopiona w ten krajobraz
Co niejednemu da³ natchnienie, by namalowaæ obraz.
Bo ka¿da œciana, sufit, ambona, ³uk i o³tarz,
Nagrobki, p³yty, nisze i ka¿da rzeŸbiona twarz
Godne s¹ tylu pochwa³, podziwów i refleksji
Dla ich wykonawców, ich kunsztu i perfekcji…
A tych zabytków cudnych – Wenecja ma bez liku
(Ponte di Rialto, Santa Maria Della Salute, Murano
Logetta, Galeria Franchetti, Santa Maria dei Miracoli, Burano)
¯e spisaæ i odmalowaæ ich, zbraknie kartek pliku
Wiêc zachêcam, poszukiwaczu przygód drogi
Byœ wst¹pi³ i nie zwleka³ – w renesansowe „boskie” progi
A znajdziesz tam dla siebie, spe³nienie skrytych marzeñ
I pozostanie w Tobie (tak jaki we mnie) tysi¹ce piêknych wra¿eñ.

Kartka z podró¿y…

Wene c ja

Swoje wra¿enia wierszem opisa³ –
pielgrzym
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¿e jeden spoczywa na piersi, drugi
na plecach. Nie jest widoczny, bo
nosi siê go pod ubraniem.

Obietnica dana przez Matkê Bo¿¹
œw. Szymonowi Stockowi wziêcia
pod szczególn¹ opiekê Zakonu Kar-
melitów Bosych i tych wszystkich,
którzy s¹ duchowo z nim po³¹cze-
ni (a s¹ nimi m.in. cz³onkowie Brac-
twa Szkaplerznego i Œwieckiego
Zakonu Karmelitów Bosych),  przyo-
dziani w szkaplerz, spe³ni³a siê.
Zakon dziêki listowi polecaj¹cemu
z dnia 26 lipca 1248 roku, jaki
Papie¿ Innocenty IV skierowa³ do
wszystkich arcybiskupów i bis-
kupów Europy, uzyska³ mo¿liwoœæ
wznoszenia klasztorów i koœcio³ów
w ca³ej Europie; ojcowie-kap³ani
mogli sprawowaæ Eucharystiê, udzie-
laæ innych Sakramentów œwiêtych,
nauczaæ.

Pod koniec XIII wieku pierwsi
Karmelici znaleŸli siê poœród stu-
dentów paryskiej Sorbony. Z czasem
powstawa³y uczelnie karmelitañ-

skie, na których przyszli ojcowie
studiowali filozofiê i teologiê.

Najœwiêtsza Maryja Panna obja-
wi³a siê równie¿ Papie¿owi Janowi
XXII i przyrzek³a mu nowy przy-
wilej dla nosz¹cych pobo¿nie szkap-
lerz karmelitañski. Jest to tzw. przy-
wilej sobotni: Ka¿dy, kto nosi pobo¿-
nie szkaplerz karmelitañski, zostanie
po œmierci wyzwolony z czyœæca w naj-
bli¿sz¹ sobotê po niej. Jan XXII
w bulli wydanej 3 marca 1322 ro-
ku og³osi³ ten przywilej ca³emu
œwiatu chrzeœcijañskiemu, a jego
nastêpcy go kilkakrotnie potwier-
dzili.

Tak wiêc szata szacie nie jest
równa. Te, które tylko nas przy-
ozdabiaj¹, dodaj¹ nam jedynie splen-
doru. Ta zaœ szata – szkaplerz jest
p³aszczem Matki Bo¿ej, chroni¹-
cym nas w ró¿nych trudnych oko-
licznoœciach, a nawet, jak to wy-
nika z wielu œwiadectw, ratuje ¿y-
cie.

P³aszcz Maryi nie jest talizma-
nem i nie wolno go za takiego uwa-
¿aæ. Nale¿y do tzw. sakramentaliów,
podobnie jak œwiêty olej, ró¿añce

i medaliki, czy te¿ obrazki œwiê-
tych, rozdawane przez ksiê¿y przy
okazji prymicji, czy kolêdy.

Nasz umi³owany Papie¿, B³o-
gos³awiony Jan Pawe³ II tak¿e no-
si³ szkaplerz karmelitañski w formie
dwóch niewielkich kawa³ków ma-
teria³u po³¹czonych dwiema tasiem-
kami. Okazywa³ szczególn¹ mi³oœæ
do Zakonu Karmelitów Bosych, do
którego niegdyœ mia³ zamiar wst¹-
piæ. Bóg chcia³ jednak inaczej. Zaw-
sze mniejsze dobro musi ust¹piæ
wiêkszemu.

P.S. Ka¿dego roku 16 lip-
ca (na pami¹tkê objawienia
Matki Bo¿ej œw. Szymonowi
Stockowi) przybywaj¹ piel-
grzymi do Czernej (niedale-
ko Krakowa), gdzie znajduje
siê najstarszy Klasztor Kar-
melitów Bosych w Polsce, na
œwiêto Matki Bo¿ej Szkap-
lerznej i w najbli¿sz¹ sobotê
po 16 lipca na SPOTKANIE
RODZIN SZKAPLERZ-
NYCH.

SZCZEGÓLNA SZATA...
dokoñczenie ze str. 3

16 lipca 1988 r.

„... Jeszcze jedna myœl, któr¹ pragnê siê
z wami podzieliæ, wi¹¿e siê z Najœwiêtsz¹
Dziewic¹ z Góry Karmel (...) Niech nikt nie
w¹tpi, jak wielki wp³yw na ugruntowanie
wiary katolickiej i poprawê obyczajów wy-
wiera mi³oœæ i czeœæ Najœwiêtszej Bogu-
rodzicy.

Dotyczy to zaœ szczególnie tych form
pobo¿noœci, które bardziej wyraziœcie zdolne
s¹ oœwieciæ umys³ niebiesk¹ nauk¹ oraz
umocniæ ducha w praktyce chrzeœcijañskiego
¿ycia. Do nich w pierwszym rzêdzie nale¿y
zaliczyæ nabo¿eñstwo szkaplerza karme-
litañskiego, które ze wzglêdu na sw¹ pros-
totê jest zrozumia³e dla wszystkich i bardzo
rozpowszechni³o siê wœród wiernych, nios¹c
ze sob¹ zbawienne owoce.

Zawsze, ale g³ównie dziœ, w dniu tego
szczególnego œwiêta, Matka Najœwiêtsza
przypomina nam podstawowy cel naszego
¿ycia, naszej egzystencji – zbawienie wiecz-
ne. I równoczeœnie zapewnia nam swe
wstawiennictwo, abyœmy wytrwali w wierze
i w ³asce do koñca naszej ziemskiej piel-
grzymki...”

(Jan Pawe³ II, ze szczytu Adamello w Alpach)

Modlitwa
do Matki  Bo¿ej

Szkaplerznej

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Kar-
melu, wejrzyj na nas biednych grzeszników,
którzy – zaszczyceni Twoim znakiem
Szkaplerza – tulimy siê z ufnoœci¹ pod
p³aszcz Twojej opieki. O Matko nasza!
Patrz, jak nêdzni jesteœmy, ilu wrogów
duszy na nasz¹ zgubê czyha, jak ciê¿kie
walki z pokusami staczaæ musimy, jak przy
tym wszystkim jesteœmy s³abi, œlepi, do z³ego
sk³onni. Zguba nieuchronna nam zagra¿a,
lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo
upad³ych, poœpiesz na nasz ratunek, wejrzyj
w pokusach, obroñ w niebezpieczeñstwach,
szczêœliwie przeprowadŸ przez ¿ycie,
zachowaj od z³ego, okryj cnotami tych,
których Szkaplerzem swoim odziaæ raczy³aœ.
Uproœ wytrwanie w dobrym, ratuj przy
œmierci, wybaw od ognia piekielnego,
uwolnij od mêki czyœæcowej i przez Twoje
zas³ugi jak najprêdzej wprowadŸ do
wiecznej chwa³y, gdzie Boga chwaliæ i To-
bie, o Matko najlitoœciwsza, przez ca³¹
wiecznoœæ dziêki nieustannie za Twoj¹
opiekê œpiewaæ bêdziemy.

Amen.



Nr 7 (2013) Str. 15N A  K A R M E L

¿ywego. Ona, kontemplatyczka
w najwy¿szym stopniu, zbli¿a siê
do ka¿dego z nas i staje siê piel-
grzymem z nami. Obejmuje nas
swoj¹ matczyn¹ i bratersk¹ mi³oœci¹
i rozpala w naszych sercach ogieñ
mi³oœci. Uboga i pokorna, prostym
znakiem szkaplerza strze¿e tego
ognia w naszych kruchych ludzkich
cia³ach i przemienia go w wielk¹
pasjê ewangelizacyjn¹ i misyjn¹.

Jej dyskretna ale wymowna obe-
cnoœæ w naszym ¿yciu sprawia, ¿e
wszyscy ci, którzy nosz¹ szkaplerz
wezwani s¹ do zaanga¿owania siê
w mi³oœæ do bliŸniego. W tym
znaczeniu s³usznie Dziewica Kar-
melu zosta³a nazwana „Misjonark¹
ludow¹” (Oscar Romero).

Drodzy bracia i siostry, wyje¿-
d¿amy z Aylesford z odnowion¹
œwiadomoœci¹ daru naszego po-
wo³ania i misji zwi¹zanej z tym
darem. Zmartwychwsta³y Pan za-
chêca nas, byœmy nie bali siê trud-
noœci, byœmy siê nie zniechê-

cali wobec nieuniknionych prób
i mo¿liwych pora¿ek. Jest w nas
wszystkich, ma³ych i ubogich, wiê-
ksza si³a, która zwyciê¿y³a œwiat.
Jest to si³a mi³oœci jak¹ Ojciec nas
mi³uje, jest to si³a Jego S³owa i Je-
go Ducha, która pobudza nas do
wyjœcia ku œwiatu, do otwarcia na
tych wszystkich, których Pan zech-
ce postawiæ na naszej drodze. Wielu
mê¿czyzn i kobiet czeka na nas,
czeka na to, by rodzina Karmelu
ukaza³a im czu³oœæ naszego Boga.

Niech Pan pomo¿e nam, byœ-
my nie zawiedli ich nadziei.

dokoñczenie ze str. 8

PRZES£ANIE
RAD GENERALNYCH OCD ...

s. Jolanta ocd

***
W ciszy g³êbokiej miêdzy burzami

bia³ym ob³okiem nad przepaœciami
przyjdê do Ciebie najmilszy synu

choæbyœ mi na dnie piek³a zagin¹³

i przesta³ wo³aæ i nie chcia³ wierzyæ
i nie pamiêta³ wiecznych przymierzy

znajdê Twe serce
w szkaplerz owinê
teraz i w œmierci godzinê

dziêki przymierzu okazuje siê wier-
ny i wiarygodny. W tym momencie
rzeczywistym Ÿród³em wiary staje
siê wierny i wiarygodny Bóg, wiara
zaœ jest naturaln¹ odpowiedzi¹ cz³o-
wieka lub poszczególnych osób na
Bo¿e obietnice i objawienie. Taka kon-
cepcja wiary uznaje prymat Bo¿ego
dzia³ania i Bo¿ej inicjatywy. To naj-
pierw Bóg zawiera przymierze ze
swoim ludem, potem zaœ jest wier-
ny owemu przymierzu – to w³aœnie
zasadniczy aspekt starotestamental-
nej wiary.

W tym œwietle wiara nie jest
pod¹¿aniem za objawieniem czy
wizj¹, nie jest zwi¹zkiem z kimœ
nieokreœlonym, nie jest te¿ jak¹œ
abstrakcj¹. Có¿ w³aœciwie wiara
mia³aby oznaczaæ? Wiara oznacza
przede wszystkim wiernoœæ przy-
mierzu lub obietnicy! Bóg bêd¹c
wierny cz³owiekowi jest wierny
przymierzu, jakie z nim zawar³.
Podobnie wiara domaga siê od
cz³owieka wiernoœci Bogu, lecz

dokoñczenie ze str. 2

G ³ o s
S ³ o w a
¯y w e g o …
«A oto Ja jestem z wami

przez wszystkie dni,

a¿ do skoñczenia œwiata».

Ewangelia wg œw. Mateusza 28,20

B I B L I J N E

ROZUMIENIE WIARY

wiernoœci wynikaj¹cej z przymierza,
które z³¹czy³o go z Bogiem. Chodzi
o bardzo konkretnie wyra¿an¹ wier-
noœæ przymierzu, w którym uznaje-
my wolê Bo¿¹, nie tyle o wiernoœæ
Bogu, bo Go przecie¿ nie widzimy,
nie s³yszymy i czêsto jesteœmy za-
gubieni nie wiedz¹c, czego Bóg
od nas chce. Wiara starotestamen-
talna uczy nas wiary wynikaj¹cej
z przymierza, wiary ukonkretnionej
przez wiernoœæ. K³adzie ona nacisk
na wiernoœæ, a wiêc na relacjê.
W odniesieniu do nas wspó³czeœnie
¿yj¹cych, dla których wiara kojarzy
siê g³ównie z uznaniem prawdy
objawionej, z przyjêciem wiedzy
religijnej, pierwotna wiara Ludu
Wybranego zachêca nas by zwróciæ
siê bardziej do doœwiadczenia wiary
i praktyki ¿ycia religijnego. Wydaje
siê, ¿e hipokryzja w myœleniu i po-
stêpowaniu wspó³czeœnie polega na
tym, ¿e cz³owiek uznaje za wiarê
szczere poszukiwanie Boga oraz sta-
ranie siê o ¿ycie wolne od poczucia
niepokoju moralnego, lecz nie zwra-
ca uwagi na zachowanie Bo¿ego
prawa, dekalogu czy przykazañ
rozumianych jako przymierze.

ŒMIECH DO SERA

Zjazdy braterskie, uroczystoœci za-
konne, sympozja, czy wspólne reko-
lekcje przyspiesza³y bieg dnia, przede
wszystkim wype³nia³y go iloœci¹ spotkañ,
rozmów, wspóln¹ liturgi¹; ale te¿ o¿y-
wia³y mury klasztorne i têtent kroków
na korytarzach. G³oœne rekreacje
i tumult biegaj¹cych talerzy w re-
fektarzu. Prawo pierwszego tak¿e tutaj
okazywa³o siê praktyczniejsze.

Podczas jednego z takich po-
si³ków dwóch braci podesz³o do
okienka z min¹ – „jest coœ jeszcze?”
W okienku od strony kuchni sta³
brat, który przyjecha³ z innego klasz-
toru i nie mog¹c nic zaradziæ, op-
tymistycznie poda³ dwa plasterki
sera ¿ó³tego na talerzu i powiedzia³
cichutkim g³osikiem ledwo pe³zaj¹-
cym po posadzce – jest jeszcze
¿ó³ty ser.

Sam nie zauwa¿y³ komizmu tej
sytuacji, lecz bracia wybuchli tak
gromkim œmiechem (…) kwiatki na
parapetach zaczê³y klaskaæ w liœcie!
Paroksyzmy œmiechu ochroni³y brata
od komentarzy.

Zenon Choma ocd
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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!

a Id¹ pieni¹-
dze do nieba.

Najpierw idzie
10 z³.

Gdy jest przy
bramie s³yszy:

– Ty 10 z³ nie pójdziesz do
nieba! Do piek³a z nim!

Idzie 50 z³ i s³yszy to samo.
Idzie 100 z³ i te¿ zostaje zes-

³ane do piek³a.
W koñcu idzie 50 groszy.
– Ty, 50 groszy zas³ugujesz na

niebo.
Inne pieni¹dze siê buntuj¹.

– Jak to! Mamy wiêksz¹ wartoœæ,
a takie 50 groszy idzie do nieba?

Nagle s³ysz¹ g³os ...
– A kiedy was ostatnio widzia-

³em w koœciele?

a Uroczystoœæ zaœlubin. Kap³an
mówi do pañstwa m³odych:

– I pamiêtajcie o tym, co napisa-
no w Biblii: Gdzie pójdziesz ty, tam
i ja.

Panna m³oda nie mo¿e pow-
strzymaæ siê o œmiechu:

– Mój m¹¿ jest listonoszem.

Z ¯YCIA PARAFII:
I pó³rocze 2013 r.

Pogrzeby:

† Romana Janina KACZOR
† Jan Józef KNOTT
† Krystian MACIA£EK
† Janina POPIACKA
† Dariusz Tadeusz KULPIÑSKI
† Cecylia CHARATONIK
† W³adys³awa KONTNIK
† El¿bieta Maria SYCZ
† Tadeusz Józef £APKA
† Zenon Kazimierz £ABUDA
† Teresa WRÓBEL

Chrzty:

Kamil £ukasz ŒL¥CZKA
Hubert Mieczys³aw SEGIET
Mi³osz Leon WOJNACKI
Marcin SERGIEL

Œluby:

£ukasz Krzysztof PORCZAK
– Marta Dorota RADOCHOÑSKA

Rados³aw Maciej PIK£OWSKI
– Edyta Maria ZAMORSKA

£ukasz Andrzej DOROTIAK
– Justyna BLACHARSKA

Tomasz Sylwester GULIK
– Kamila Klaudia HAJDUK

Niech odpoczywaj¹ w pokoju!

opr. o. Proboszcz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

niedzielê, 9 czerwca o godz. 11.30 prze-
¿ywaliœmy w naszej œwi¹tyni prymicje

karmelitañskie. O. Mariusz od Najœwiêtszej
Maryi Panny (GOMOLISZEK), nowowyœ-
wiêcony kap³an, karmelita bosy odprawi³ dla nas
swoj¹ prymicyjn¹ Mszê œw. udzielaj¹c uro-
czystego (z papieskim przywilejami odpustu
zupe³nego) prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.

Homiliê wyg³osi³ o. Przeor przypominaj¹c istotê po-
wo³ania Chrystusowego kap³añstwa dla ¿niwa, które On
sam przygotowuje, pielêgnuje i prowadzi z Mi³oœci¹
i Ofiarnoœci¹ wybieraj¹c sobie cz³owieka za narzêdzie.
W Nim bowiem ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy (Dz 17, 28)
– to s³owa, które zawar³ prymicjant na swoim obrazku
rozdaj¹c go ka¿demu po b³ogos³awieñstwie z dziêkczy-
nieniem za dar kap³añstwa i z proœb¹ o modlitewn¹ pa-
miêæ na trudnej drodze pos³ugi Bogu i cz³owiekowi.

Sw¹ ¿yciow¹ podró¿ kap³añskiej s³u¿by i misji rozpoczy-
na o. Mariusz w Wadowicach od duszpasterstwa w San-
ktuarium œw. Józefa na Górce karmelitañskiej – tam, gdzie
od ministrantury rozpoczyna³ Karol Wojty³a – b³. Jan
Pawe³ II.

¯yczymy neoprezbiterowi radosnej i owocnej pos³ugi
na niwie Pañskiej.

PRYMICJE W KARMELU

W


