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owstanie styczniowe, skiero-
wane przeciwko Imperium
Rosyjskiemu – og³oszone
„manifestem” 22 stycznia
1863 r. wydanym w Warsza-

wie przez Tymczasowy Rz¹d
Narodowy, by³o najwiêkszym
polskim powstaniem narodowym.
Spowodowane narastaj¹cym ro-
syjskim terrorem wobec Polaków
wybuch³o w styczniu w Króles-
twie Polskim, a w lutym na
Litwie. Trwa³o do jesieni 1864 r.
Spotka³o siê z poparciem miêdzy-
narodowej opinii publicznej
i mia³o charakter wojny party-
zanckiej, w której stoczono ok.
1200 bitew i mniejszych poty-
czek. Mimo pocz¹tkowych suk-
cesów zakoñczy³o siê klêsk¹
powstañców, z których kilkadzie-
si¹t tysiêcy zosta³o zabitych w wal-
kach, blisko 1 tys. straconych, ok.
38 tys. skazanych na katorgê lub
zes³anych na Syberiê, a ok. 10 tys.
wyemigrowa³o.

W 145. rocznicê upamiêtnienia
tego wydarzenia przy Pomniku Orl¹t
Przemyskich wmurowana zosta³a
w œcianê tablica-relief (patrz: zdjêcie
wy¿ej) gdzie widniej¹ trzy wyraŸnie
zarysowane oblicza – to dyktator Pow-
stania, Romuald Traugutt (dziœ:
S³uga Bo¿y), Naczelnik Powstania
na Litwie Józef Kalinowski (dziœ:

œw. O. Rafa³ Kalinowski, Karmelita
Bosy); i zwyk³y ¿o³nierz, powstaniec
– Adam Chmielowski (dziœ: œw.
br. Albert Chmielowski, Za³o¿yciel
braci Albertynów).

Ocieraj¹c siê o Chwa³ê O³tarzy
staj¹ siê dla nas – jeszcze bardziej
ni¿ 150 lat temu, Obroñcami i Orê-
downikami Ojczyzny, Œwiadkami dokoñczenie na str. 8

Tablica Pami¹tkowa przy pomniku Orl¹t Przemyskich

150. ROCZNICA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

fot. Stanis³aw Szarzyñski

P

i Aposto³ami Wiary, mê¿nymi
Bojownikami i Heroldami Prawdy.
Dziêkuj¹c im i wszystkim, którzy
z³o¿yli swe ¿ycie i przelali krew na
o³tarzu Ojczyzny – idŸmy ich œla-
dami i potwierdzajmy wiarê i mi³oœæ
czynami.

Wszystkie grupy dzia³aj¹ce przy Karmelu, ¿ycz¹ Czcigodnej Wspólnocie obfitoœci ³ask Bo¿ych

2.II. DZIEÑ ¯YCIA KONSEKROWANEGO
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ZAGRO¯ENIA WOBEC WIARY

Wcyklu rozwa¿añ o wierze nie
chcia³bym pomin¹æ tematu

dotycz¹cego zagro¿eñ wobec niej.
Przewa¿nie jakiekolwiek niebez-
pieczeñstwo lub zagro¿enie ³atwo
dostrzega siê, gdy kierowane jest
wprost. Tak myœl¹c o zagro¿eniach
wobec wiary nale¿y uwzglêdniæ
ateizm, bezbo¿nictwo czy agno-
stycyzm jako te, które bezpo-
œrednio stoj¹ w opozycji do wia-
ry, ale nale¿y jednoczeœnie uwz-
glêdniæ szerszy kontekst zagro-
¿eñ.

Ponownie pojawiaj¹ siê pytania:
czy wiara jest jedynie wiedz¹ na te-
mat ¿ycia duchowego lub Boga, te-
ori¹, o której tyle zosta³o napisane?
Maj¹c na uwadze zagro¿enia wiary
zapytajmy, wobec jakiej wiary staje-
my, lub jakiego jej aspektu? Pozos-
tanê przy tej metodologii, wed³ug
której akt wiary anga¿uje cz³owieka
pod wzglêdem intelektualno-wolityw-
nym (rozum, wola), zaœ postawa wia-
ry anga¿uje ca³ego cz³owieka (wiara,
ufnoœæ, pos³uszeñstwo); st¹d akt wiary
posiada charakter bardziej teoretycz-
ny, zaœ postawa wiary bardziej cha-
rakter praktyczny i egzystencjalny. Te-
raz, gdy pozostaje mi okreœliæ jakie
zagro¿enia mog¹ stan¹æ na drodze
wiary, zgodnie z powy¿szym za³o¿e-
niem bêd¹ to zagro¿enia zwi¹zane
z teoretycznym pojmowaniem wiary
i z samym pojêciem wiary, oraz za-
gro¿enia zwi¹zane z formami jej prak-
tycznego wyra¿ania i znaczeniem dla
konkretnej ludzkiej egzystencji.

Ca³a rzeczywistoœæ nadprzyrodzo-
na obejmowana przez wiarê mo¿e
zostaæ odrzucona, gdy wychodzi siê
z za³o¿enia, i¿ nie da siê jej poznaæ
ludzkim rozumem. Taki pr¹d myœlo-
wy zosta³ nazwany agnostycyzmem,
zosta³ wprowadzony przez Huxley’a
(XIX w.) i okreœla stanowisko filozo-
ficzne i teologiczne wykluczaj¹ce mo¿-
liwoœæ poznania absolutu (Boga), ograni-
czaj¹ce mo¿liwoœci poznawcze cz³owieka
do zjawisk zmys³owych, neguj¹ce czêœ-
ciowo lub ca³kowicie mo¿liwoœæ poznania
obiektywnej rzeczywistoœci, a zw³aszcza

mo¿liwoœæ poznania „istoty” rzeczy, na-
tury zwi¹zków przyczynowych i pra-
wid³owoœci rozwojowych, wystêpuj¹cych
w œwiecie (Encyklopedia religii, PWN). Taki
sposób rozumowania sk³ania cz³o-
wieka ku rzeczom namacalnym, któ-
re daj¹ siê zweryfikowaæ doœwiad-
czalnie, zwalnia natomiast z trudu

poszukiwañ wynikaj¹cych z duchowej
sfery cz³owieka, ze zdolnoœci pos³u-
giwania siê rozumem, który wyró¿nia
go spoœród wszyskich stworzeñ oraz
jest darem Stwórcy. Podczas gdy wia-
ra i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a, na
których duch ludzki unosi siê ku kon-
templacji prawdy (FR 1) – napisa³ Jan
Pawe³ II w encyklice Fides et ratio.

Cz³owiek z natury otwarty jest na
transcendencjê, na ¿ycie duchowe.
Skoro tak, to ju¿ w jakiœ duchowy
i nadprzyrodzony sposób intuicyjnie
wyczuwa œwiat ducha i poznaje go.
Ponadto, jeœli Bóg stworzy³ w cz³o-
wieku duchow¹ naturê, jest ona z ca-
³¹ pewnoœci¹ w jakiœ sposób sprzê-
¿ona (kompatybilna) z duchowym
œwiatem i posiada mo¿noœæ zg³êbiania
go. Natomiast autor Ksiêgi M¹droœci
napisa³: G³upi [ju¿] z natury s¹ wszys-
cy ludzie, którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdo³ali poznaæ
Tego, który jest, patrz¹c na dzie³a nie
poznali Twórcy (Mdr 13,1). Agnostyk,
który z góry za³o¿y³, i¿ Boga nie da
siê obj¹æ ludzkim rozumem i poznaæ
Go, jest cz³owiekiem dewaluuj¹cym

samego siebie, z powodu niedostrze-
gania w sobie duchowej przestrzeni
i w³adz umo¿liwiaj¹cych poznanie
duchowe. Tak zwyczajne – wydawa-
³oby siê – pominiêcie istotnych pytañ
o Boga, o ¿ycie wieczne, o sens œmier-
ci, wartoœæ mi³oœci jest prawdopo-
dobnie unikaniem kwestii wa¿¹cych
na osobistym ¿yciu i jego kszta³cie.
Czy szczere poszukiwanie odpowie-
dzi na te konkretne kwestie nie
poci¹gnê³oby za sob¹ koniecznych
zmian, wymogu zmiany dotychcza-
sowego ¿ycia oraz nawrócenia? Czy
patrz¹c od strony moralnej nie mo¿na
by nazwaæ tego lenistwem? Tym, co
sprzyja takiej postawie jest w bi-
blijnym rozumieniu – „œwiat”, zarzu-
caj¹cy konkretne jednostki i ca³e
spo³ecznoœci ofertami bogactwa, w³a-
dzy, znaczenia, samorealizacji, kon-
sumcji czy przyjemnoœci.

Ugruntowane przekonanie, ¿e
Bóg nie istnieje nazywamy ateiz-
mem. Jest on nie tylko zagro¿eniem
dla wiary, ale uniemo¿liwia jej za-
istnienie i rozwój. Jeœli cz³owiek wy-
kluczy ze swojego œwiatopogl¹du
Boga, ca³a duchowa rzeczywistoœæ tra-
ci racjê bytu, a wymóg wiary w takiej
sytuacji nie ma sensu. Ateizm nie uz-
naje wiary w ¿adnej formie, ponie-
wa¿ wierzy, ¿e Bóg nie istnieje. Bli¿-
sza analiza ateizmu ujawnia jego wew-
nêtrzn¹ sprzecznoœæ. Poniewa¿ nie
sposób naukowo udowodniæ istnienia
Boga, ateista pos³uguje siê wiar¹,
aby Boga usun¹æ z horyzontu w³asnego
postrzegania. Ateizm by³by konsek-
wentny w swej logice, gdyby da³o siê
naukowo udowodniæ, ¿e Boga nie
ma. Poniewa¿ takiego dowodu nie
mo¿na zdobyæ, ateista tkwi w sprzecz-
noœci z w³asnym rozumem i wci¹¿
na nowo przekonuje siebie samego,
i¿ Bóg nie istnieje.

Zagro¿eniem wobec wiary jest tak
zwana „niewiara” czyli bezbo¿nictwo.
Bezbo¿nictwo jest atakowaniem wia-
ry jako postawy, gdy¿ w niewierze
tkwi absolutny brak pos³uszeñstwa
Bogu. Taka postawa cechuje siê lek-
cewa¿eniem i ironi¹. Ponadto stoi
w bezpoœredniej opozycji do natural-
nego prawa zapisanego przez Stwórcê
w sercu ka¿dej osoby. Cz³owiek jest
religijny z natury, w swoim wnêtrzu
nosi potrzebê uznania absolutu, si³y
wy¿szej, kieruj¹cej ca³ym wszech-
œwiatem, daj¹cej jej pocz¹tek. Ta wew-

dokoñczenie na str. 5
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B
B¥DŸCIE ŒWIÊTYMI...

dokoñczenie na str. 4

s

óg wspiera ka¿dego z nas,
abyœmy mogli wype³niaæ w ¿y-

ciu codziennym nakaz: B¹dŸcie
œwiêtymi, bo wasz Ojciec w niebie jest
œwiêty. Poœród nas – w klasztorach,
szko³ach, przedszkolach, szpita-
lach, hospicjach, w ró¿nych zak-
³adach pracy, w rodzinach – ¿yj¹
osoby konsekrowane, to znaczy
takie, które w szczególny sposób
odpowiedzia³y na Bo¿e wezwanie
do ¿ycia w œwiêtoœci – tak jak
Maryja, Matka Jezusa: Tak, wszyst-
ko Tobie oddajê, wszystko Twoim musi
byæ, ca³e moje serce, wszystkie moje si³y,
moja praca i mój trud... Ich œwiêto
przypada 2 lutego – jest to zara-
zem œwiêto Matki Bo¿ej Gromni-
cznej.

Dzieci z „Arki Noego” zas³ynê³y
miêdzy innymi z piosenki „Ka¿dy
œwiêtym mo¿e byæ...” Czy s¹ to
tylko s³owa piosenki, czy te¿ jest
to prawda, o któr¹ nale¿y zabiegaæ
ka¿dego dnia wszêdzie tam, gdzie
siê jest?

OdpowiedŸ znajdziemy, gdy przyj-
rzymy siê ¿yciu œwiêtych osób, w tym
tak¿e ¿yciu œwiêtych dzieci. Gdy to
zrobimy, oka¿e siê, ¿e ³¹czy ich jed-
no: Mi³oœæ do Boga. W ich sercach
niepodzielnie panuje Jezus. Jego
obecnoœæ odczuwaj¹ przyjmuj¹c Go
w Komunii Œwiêtej.

Prawie ka¿dy z Was zna imiona
przynajmniej kilkorga dzieci, które
Koœció³ Powszechny og³osi³ œwiêtymi
lub b³ogos³awionymi. Wœród nich
jest 13-letnia mêczennica Maria Goretti,
15-letni Dominik Savio, 13-letnia
Laura Vicuna oraz dzieci z Fatimy,
10-letni Franciszek i 9-letnia Hiacyn-
ta. S¹ tak¿e i polskie dzieci i do-
roœli: 16-letnia b³. Karolina Kózkówna
z Zabawy oraz s³udzy Bo¿y rodzina
Ulmów i dzieci z Markowej: Stasia,
Basia, W³adzio, Franuœ, Antoœ, Ma-
rysia i Nienarodzone, które zginê³y

razem z rodzicami Józefem i Wik-
tori¹, rozstrzelane przez Niemców 24
marca 1944 r. za ukrywanie ¯ydów.
Najstarsza z nich – Stasia mia³a iœæ do
Pierwszej Komunii œw., najm³od-
sze dziecko by³o w ³onie matki.

Do mniej znanych œwiêtych dzieci
nale¿¹ dwie dziewczynki – ANU-
SIA i NENNOLINA. „Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II potwierdzi³ 3 marca
1990 r. heroicznoœæ cnót 11-letniej An-
ny de Guigné (Anusi), a 18 grudnia
2007 r. Benedykt XVI podpisa³ dekret
uznaj¹cy heroicznoœæ cnót Antonietty Meo
(Nennoliny).

ANUSIA (S³u¿ebnica Bo¿a Anna
de Guigné – któr¹ nazywano Sios-
trzyczk¹ Anio³ów) urodzi³a siê we

Francji w Annecy-le-Vieux 25 kwiet-
nia 1911 roku. Ma³a Ania by³a zwy-
czajn¹ dziewczynk¹ o zdecydowa-
nym charakterze, z wadami i zaletami.
Gdy jej Tatuœ zgin¹³ na wojnie doko-
na³a siê w niej g³êboka duchowa
przemiana. Na podstawie listów i no-
tatek Ani, jeden z przyjació³ rodziny

zrekonstruowa³ jej „dziennik ducho-
wy”. Dziœ mo¿emy poznaæ niektóre
praktykowane przez ni¹ „æwiczenia
duchowe”. Pragnê³a wst¹piæ do Za-
konu Karmelitanek Bosych (Karmelu),
lecz nagle zachorowa³a i po ciê¿kiej
chorobie zmar³a w wieku 11 lat. Wieœæ
o œwiêtoœci jej ¿ycia rozchodzi³a siê
bardzo szybko. W 1933 r., gdy rozpo-
czêto przygotowania do procesu beaty-
fikacyjnego, odkryto, ¿e po œmierci jej
cia³o pozosta³o nienaruszone.

 Postaæ NENNOLINY (tak bowiem
nazywano j¹ w domu, zdrabniaj¹c imiê
Antonietta) przywodzi na myœl œw. Teres-
kê od Dzieci¹tka Jezus, która maj¹c 22
miesi¹ce, skierowa³a swoj¹ pierwsz¹
modlitwê do dobrego Jezusa, a w wieku
2 lat odczyta³a pierwsze oznaki powo³ania
zakonnego, chocia¿ sama nie wiedzia-
³a, co ono oznacza, o czym sama napi-
sa³a w „Dziejach duszy”.

Nennolina urodzi³a siê w Rzy-
mie 15 grudnia 1930 roku. Pozosta-
wi³a po sobie niezwyk³¹ korespon-
dencjê. By³a zbyt ma³a, aby pisaæ samo-
dzielnie, wiêc dyktowa³a listy mamie
lub starszej siostrze Ma³gorzacie. Liœ-
ciki przechowywa³a w komódce, mówi¹c,
¿e Jezus przyjdzie noc¹, aby je prze-
czytaæ. Ma³a Nennolina mia³a widzenia
Jezusa i Matki Bo¿ej, do której mówi³a
zdrobniale i czule: Madonnina. Z Jezusem
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ŒW. AWERTAN

I B£. ROMEUSZ Z LUKKI

D

ŒW. AWERTAN

Pochodzi³ z diecezji Limoges,
le¿¹cej w œrodkowo-zachodniej
Francji, gdzie przyszed³ na œwiat
pod koniec XII wieku. Pragn¹c

¿ycia oddanego ca³kowicie Panu Bogu,
wst¹pi³ jako brat zakonny w szeregi
karmelitów, którzy wygnani z Ziemi
Œwiêtej przybyli m.in. do Francji. Zna-
ny ze swej gorliwoœci, zosta³ skiero-
wany do W³och. Pracowa³ w klaszto-
rze w Lukce w Toskanii, gdzie by³
przede wszystkim kwestarzem.

Zmar³ w Lukce, gdzie bardzo
szybko rozwinê³a siê s³awa œwiêtoœci
jego ¿ycia i jego grób sta³ siê celem
pielgrzymek wielu osób, które otrzy-
mywa³y ³aski za przyczyn¹ mile wspo-
minanego „braciszka kwestarza”.

Msza³ karmelitañski z 1514 roku
zawiera wspomnienie b³. Awertana.
Stolica Apostolska zatwierdzi³a o nim
formularz Mszy œw. i Liturgii Go-
dzin jako o œwiêtym w 1672 roku.
Kolekta mszalna ku czci œw. recy-
tuje: Wszechmog¹cy Bo¿e, udziel nam
³aski naœladowania doskona³ego ¿ycia
ewangelicznego œw. Awertana, Twojego
wyznawcy, i spraw, abyœmy pod opiek¹
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel i dziêki Jej wstawiennictwu,
zas³u¿yli na ¿ycie wieczne.

o czasu reformy kalendarza liturgicznego, jak¹ podjêto po
Soborze Watykañskim II, w dniu 25 lutego obchodzono w Kar-

melu wspomnienie œw. AWERTANA, zaœ w dniu 4 marca – b³.
ROMEUSZA, zakonników, którzy zas³ynêli œwiêtoœci¹ ¿ycia we w³os-
kim mieœcie Lukka, po³o¿onym w Toskanii (Œrodkowe W³ochy), i którzy
nadal ciesz¹ siê tam oddawanym im kultem liturgicznym.

B£. ROMEUSZ

By³ W³ochem i ¿y³ w XIII wieku.
Wychowany religijnie w swojej ro-
dzinie, lubi³ pielgrzymowaæ do
znanych sanktuariów. Urzeczony
nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej
z Góry Karmel, przyj¹³ najpierw

szkaplerz karmelitañski, a nastêpnie
jako brat zakonny wst¹pi³ do klasz-
toru. Katalog Œwiêtych Zakonu, spi-
sany pod koniec XIV wieku, mówi
o b³. Romeuszu i nawi¹zuje przy
tym do œw. Awertana, albowiem
b³ogos³awiony zmar³ w Lukce i zos-
ta³ pochowany w tym samym gro-
bie, co œw. Awertan. Papie¿ Grze-
gorz XVI w dniu 29 kwietnia 1842
roku zatwierdzi³ kult liturgiczny b³.
Romeusza, jako istniej¹cy „od nie-
pamiêtnych czasów”.

Modlitwa ku czci b³ogos³awio-
nego brzmi: O Bo¿e, który prowa-
dzi³eœ b³. Romeusza po drogach spra-
wiedliwoœci i mi³oœci, spraw, abyœmy
dziêki jego wstawiennictwu szli drog¹
zbawienia i osi¹gnêli ¿ycie wieczne.

B¥DŸCIE ŒWIÊTYMI...
dokoñczenie ze str. 3

rozmawia³a prosto od serca, proponuj¹c
Mu: – Jezu, pobaw siê ze mn¹. Podobnie
jak œw. Tereska, która obieca³a zsy³aæ na
Ziemiê deszcz ró¿, aby nie pró¿nowaæ
w raju, tak i Nennolina planowa³a zsy³aæ
na ziemiê „deszcz lilii”. Kiedy wskutek
choroby amputowano jej nó¿kê, powta-
rza³a, chodz¹c przy pomocy protezy: – Ka¿-
dy jeden kroczek jest moim czu³ym gestem

mi³oœci. Wszystkie swoje boleœci ofiarowa-
³a za dusze grzeszników. Zgas³a po
wielu cierpieniach (odjêto jej m.in. trzy
¿ebra) w wieku 6 lat, 3 lipca 1937 r.,
w Rzymie.

Jan Pawe³ II pisz¹c „List do dzie-
ci” z okazji Roku Rodziny (1994 r.),
stwierdzi³: Ewangelia jest g³êboko
przenikniêta prawd¹ o dziecku. Mo¿na
by j¹ nawet w ca³oœci odczytywaæ jako
«Ewangeliê dziecka». Co to znaczy:
«Jeœli siê nie odmienicie i nie staniecie

jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego»? Czy¿ Pan Jezus nie stawia
dziecka za wzór tak¿e ludziom doro-
s³ym? (…). Niebo jest dla tych, którzy s¹
tak proœci jak dzieci, tak pe³ni zawierzenia
jak one, tak pe³ni dobroci i czyœci.

A wiêc starajmy siê byæ jak dzieci,
pe³ni dobroci i czyœci.

(Wyj¹tki z artyku³u z drobnymi zmianami
p. Moniki Hyla, Najmniejsi na Ziemi – naj-
wiêksi w niebie, [w:] „Niedziela” 22/2009).
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nêtrzna i duchowa potrzeba cz³owie-
ka zwi¹zana jest tak¿e z celowoœci¹,
sensem, ostatecznym ukierunkowa-
niem, oraz pragnieniem pe³ni. Bez-
bo¿nictwo jest odrzuceniem i nie-
przyjêciem duchowej natury w sobie
samym, cz³owiek samego siebie zu-
ba¿a i pozbawia szansy na zrozumie-
nie w³asnej godnoœci i wyj¹tkowoœci
wœród ca³ego stworzenia; z koniecz-
noœci musi wieœæ ¿ycie na p³aszczyŸ-
nie istot zwierzêcych, przewy¿szaj¹c
je tylko dziêki wiêkszemu stopnio-
wi œwiadomoœci. Religijnoœæ nie stoi
w sprzecznoœci z natur¹ cz³owieka.
Tak i Pascal napisa³: Umys³ z natury
swojej wierzy, a wola kocha; tak i¿
w braku prawdziwych przedmiotów
musz¹ siê czepiaæ fa³szywych.

Czêsto wydaje siê, i¿ tym, co bez-
poœrednio sprzeciwia siê wierze jest
w³aœnie niewiara, lub niechêæ do
tego, co duchowe. Z Ewangelii
dowiadujemy siê jednak, i¿ Jezus nie
przeciwstawia³ wierze niewiary, ale
lêk. Kiedy widzia³ swoich uczniów
zdjêtych strachem, mówi³: Czemu tak
bojaŸliwi jesteœcie, jak¿e wam brak
wiary! (Mk 4,40). A wiêc tym, co bez-

G ³ o s  S ³ o w a  ¯ y w e g o …

dokoñczenie ze str. 2

obszar wiary, który nale¿y obj¹æ
trosk¹.

W koñcu wiara mo¿e byæ zagro-
¿ona nie tyle przez próbê wyrugowa-
nia jej z ¿ycia, lecz przez fa³szywe
jej rozumienie i prze¿ywanie. Nie
chodzi ju¿ jedynie o brak wiary lub
jej zanik, lecz o wiarê fa³szyw¹. Abe-
racje wokó³ wiary mog¹ nadaæ jej
charakter fudamentalistyczny, skrajnie
radykalny, krañcowo subiektywny na-
wet panteistyczny. Gdy chodzi o chrzeœ-
cijan, jeœli ju¿ ulegli podobnym wp³y-
wom, ich b³êdy w prze¿ywaniu wiary
dotycz¹ tego, i¿ skupiaj¹ siê oni
g³ównie na fenomenach, objawieniach
i cudach. Podczas gdy wiara przede
wszystkim jest relacj¹, spotkaniem
z osob¹ Syna Bo¿ego. Trzeba kiero-
waæ wzrok na Chrystusa, który nam
w wierze przewodzi i j¹ wydoskonala
(Hbr 12,2). Fundamentem wiary chrzeœ-
cijañskiej – czytamy w liœcie 

”
Porta

fidei” – jest spotkanie z wydarzeniem,
z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹
perspektywê, a tym samym decyduj¹ce
ukierunkowanie. Dziêki wierze uczest-
niczymy w ¿yciu Bo¿ym, dobrze prze-
¿ywana wiara zawsze bêdzie cz³o-
wieka odnosiæ do Chrystusa, jest
wiêc ona relacj¹, wiêzi¹ z Jezusem
Chrystusem.

ZAGRO¯ENIA WOBEC WIARY
poœrednio sprzeciwia siê wierze jest
lêk. Strach czy lêk blokuje cz³owieka
przed podejmowaniem dzia³añ i de-
cyzji. Decyzyjnoœæ w istotny sposób
okreœla cz³owieka. Lêk zaœ powstrzy-
muje go od ruchu, w lêku cz³owiek
zamiera wewnêtrznie i zewnêtrznie.
Wiara natomiast jest wykraczaniem
poza w³asne mo¿liwoœci, poza samego
siebie. Jej istotnym elementem jest
zaufanie. Powierzanie siebie w nadziei
komuœ wiêkszemu od nas, o kim
wiemy, ¿e jest dobry a tak¿e wszech-
mocny. Lêk ka¿e cz³owiekowi trwaæ
w zamkniêciu, wiara natomiast ka¿e
mu wyjœæ z w³asnego œwiata i otwiera
go na  doœwiadczenie spotkania, ot-
wiera go na perspektywê mi³oœci – by-
cia dla i z innymi.

Dla osobistego ¿ycia religijnego
podstawowym zagro¿eniem wobec
wiary jest zaniedbanie, lenistwo,
ociê¿a³oœæ, brak modlitwy. O¿ywiaæ
wiarê powinno S³owo Bo¿e rozwa-
¿ane i przemadlane, bo wiara rodzi
siê ze s³uchania. Œw. Pawe³ napisa³
Rzymianom: Przeto wiara rodzi siê
z tego, co siê s³yszy, tym zaœ, co siê s³yszy
jest s³owo Chrystusa (Rz 10,17). S³owo
Bo¿e jest tak¿e pokarmem dla duszy
i treœci¹ modlitwy, dlatego wraz
z sakramentami stanowi centralny

Dlatego mam upodobanie w moich s³aboœciach,
w obelgach, w niedostatkach, w przeœladowaniach,
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilek-
roæ niedomagam, tylekroæ jestem mocny.

Drugi list do Koryntian 12,10

mleko ma byæ

przez mg³ê przenikam do œwiat³a
jasnoœæ mnie dŸwiêków ogarnia
(ale czy delfin w którym siê nosi d³ugopis
jest delfinem)
nutki jak ¿abki
skacz¹ swawolnie po liniach rzekotki
ja po chodniku
melodia ich nie obchodzi
tak ma byæ
a moje literki arystokratki mdlej¹
nie ustaj¹ na bacznoœæ
wiêc je nawlekam
omijam dekalog konwenansu
i zamiast s³ów poezji
androny w naszyjnik
kolejka po mleko

Zenon Choma ocd

armelitanki bose z klasz-
toru w Los Andes (Auco),

gdzie ¿y³a i zmar³a w 1920 r.
œw. Teresa od Jezusa z Los An-
des przekaza³y jej relikwie do
kaplicy w siedzibie prezyden-
ta Chile (Palacio de La Mone-
da). Oficjalnego ich wrêcze-
nia prezydentowi Chile Seba-
stiánowi Pinera dokona³ 5 grud-
nia Biskup San Felipe, Cris-
tián Contreras Molina. Na po-
cz¹tku Mszy œw. zosta³a zebra-
nym przybli¿ona biografia Œwiê-
tej. W homilii natomiast Bis-
kup przypomnia³, ¿e œw. Teresa z Los Andes podobnie
jak cierpi¹ca niewiasta w Ewangelii kontemplowa³a ob-
licze Chrystusa i odda³a mu siê ca³kowicie. Wyjaœni³, ¿e
wprowadzenie do pa³acu „La Moneda” relikwii Œwiêtej
oznacza, ¿e czêœæ jej cia³a, które ju¿ uznajemy za upodobnione
do Cia³a Chrystusa Zmartwychwsta³ego, bêdzie obecna w kap-
licy, gdzie przychodz¹ rz¹dz¹cy.

Dziewiêtnastoletnia karmelitanka bosa, najm³odsza z kar-
melitanek wyniesionych na o³tarze, jest pierwsz¹ kanonizo-
wan¹ Chilijk¹ i patronk¹ narodu chilijskiego.    in. w³.

RELIKWIE
ŒW. TERESY OD JEZUSA Z LOS ANDES

W PA£ACU PREZYDENCKIM W CHILE

K

s
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O. PAWE£ FERKO OCD – SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE
(48)

T

NAD WARTKIM DUNAJCEM

– KLUSZKOWCE

ak nawi¹zuje do prajeziora
(ob. Jeziora Czorsztyñskiego)

stare „Podanie o królu Chro-
brym”. W tak malowniczym za-
k¹tku podhalañskim nad Dunaj-
cem – otoczonym Tatrami, Pie-
ninami i Gorcami w XIV w. za-
³o¿ona zostaje wieœ Kluszkowce,
w której w 1953 r. pojawiaj¹ siê
Karmelici Bosi organizuj¹c oœ-
rodek duszpasterski, a dziœ prê¿-
nie prowadz¹ parafiê w Klusz-
kowcach (pod patronatem MB
Czêstochowskiej i œw. o. Rafa³a
Kalinowskiego) oraz filiê w Kroœ-
nicy (pod opiek¹ œw. Józefa). Co-
raz bardziej rozwija siê tu kult œw.
Rafa³a Kalinowskiego i œw. Józefa,
a na okolicê od lat oddzia³uje
Matka Bo¿a Szkaplerzna z uro-
czystymi odpustami i przyjêciami
szkaplerza karmelitañskiego.

WIEŒ

Niesamowitym faktem jest to, ¿e
w Muzeum Czartoryskich w Krako-
wie zachowa³ siê odpis dokumentu
lokacyjnego wsi, który wskazuje na
rok 1307 – jako na datê za³o¿enia
Kluszkowiec w dobrach ss. Klarysek
ze Starego S¹cza. Fundatork¹ jest
ksieni Stronis³awa (nastêpczyni œw.
Kingi), a zasadŸc¹ Hynko Czarny.
W dolnej czêœci ogranicza³a wieœ
rzeka Dunajec, a w górnej stoki
Lubania w Gorcach i powulkanicz-
nego Wd¿aru. Przez wieœ przep³ywa
potok Kluszkowianka, wzd³u¿ któ-
rego powstawa³a i rozwija³a siê osada.
Przed 1513 r. powsta³a parafia (choæ
w danych „Œwiêtopietrza” dekanatu
D³ugopole z 1350 r. wzmiankowana

jest zagadkowa „Eccle-
sia de Nigro”). Nieste-
ty w roku 1577 parafia
przesta³a istnieæ, bo
mieszkañcy nie chcieli
p³aciæ „mesznego”
(mszalne utrzymanie
ksiêdza). Odt¹d na

d³ugie wieki Kluszkowce sta³y siê
fili¹ parafii Maniowy. Mia³y swój
drewniany, gotycki koœció³ p.w. œw.
Jana Chrzciciela z trzema o³tarzami,
piêknie zdobiony – który ostatecznie
sp³on¹³ w 1811 r.

W pobli¿u Kluszkowiec le¿y wieœ
Czorsztyn, która zas³ynê³a zamkiem

królewskim (ob. trwa³a
ruina z mo¿liwoœci¹ zwie-
dzania), na którym dzia³y
siê wiekopomne wydarze-
nia (które znajd¹ swój

wyraz w kaplicy obs³ugiwanej od
1953 r. przez Karmelitów Bosych
w postaci witra¿ów) – a mianowicie:
przejazd przez Czorsztyn Jadwigi
Andegaweñskiej w drodze do Kra-
kowa na koronacjê (1384 r.), po¿eg-
nanie W³adys³awa Warneñczyka przez
matkê na zamku w Czorsztynie,
wyruszaj¹cego na wojnê z Turkami,
z której nie wróci (1440 r.), s³ynny
rycerz Zawisza Czarny – Starosta
czorsztyñski spotka³ siê z królem
W³adys³awem Jagie³³¹ kilka lat po
zwyciêstwie pod Grunwaldem.

Nieopodal, po drugiej stronie
Dunajca (a dziœ J. Czorsztyñskiego)
stoi nie mniej s³awny zamek Nie-
dzica, który te¿ ma swoj¹ przebogat¹
historiê (jak choæby ta zwi¹zana ze
skarbami prekolumbijskich Inków
z Peru). W takim s¹siedztwie wieœ

Drzewiej tu u nas inaczej bywa³o
Gdzie dziœ doliny, tam jezioro sta³o
Po Gorcach tylko zbiera³a miód pszczo³a
A Tatry Dunaj oblewa³ doko³a
Gdzie dziœ Podhale i Dunajec p³ynie
Morska siê ryba p³awi³a w g³êbinie.
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rozwija³a siê szybko i prê¿nie (têdy
przechodzi³ szlak z Nowego Targu
do Starego S¹cza, wzd³u¿ Dunajca).
Kluszkowce wzbogaci³y siê, kiedy
odkryto na górze Wd¿ar (wiek XIX)
pok³ady andezytu i rozpoczêto jego
eksploatacjê na du¿¹ skalê w okresie
miêdzywojennym.

KAPLICA

Przez ponad 350 lat Kluszkowianie
musieli chodziæ do koœcio³a parafial-
nego w Maniowach po kilka kilo-
metrów. I oto nadarzy³a siê okazja,
aby w okresie miêdzywojennym w no-
wopowsta³ym Gromadzkim Domu
Ludowym utworzyæ kaplicê, do któ-
rej by doje¿d¿a³ proboszcz z Maniów.
Pomys³ ks. kard. Adama Sapiehy
mieszkañcy Kluszkowiec przyjêli z en-
tuzjazmem i w 1942 r. zosta³a poœ-
wiêcona kaplica ku czci MB Czê-
stochowskiej w jednej z sal na piêtrze
Domu Ludowego. Kiedy w 1953 r.
przybywaj¹ do Kluszkowiec Kar-
melici Bosi, obejmuj¹ pieczê nad
kaplic¹ i duszpasterstwem w Klusz-
kowcach i Kroœnicy. W latach 1955 –
– 1958 kaplica zostaje piêknie wy-
posa¿ona i przyozdobiona staj¹c siê
pere³k¹ ludowej architektury podha-
lañskiej i karmelitañskiej. Zarówno
malowid³a, rzeŸby, witra¿e jak i meta-
loplastyka oddaj¹ ducha religijnego,
patriotycznego i góralskiego w ka¿-
dym calu. Na suficie malowid³a
o tematyce religijnej z akcentem na
Chrystusa (nad prezbiterium motywy
eucharystyczne, na œcianach bo¿ona-
rodzeniowe), maryjne (w centrum
apoteoza MB Szkaplerznej z zastê-

pami mê¿czyzn i kobiet ró¿nych
stanów – w tym œwiêci Karmelu
œpiesz¹cych z pok³onem), eliañskie
(2 sceny z ¿ycia proroka Eliasza),
ewangeliczne (sceny z Pisma Œw.)
i hagiograficzne (na œcianach i suficie
postaci œwiêtych). Na belkach pod-

trzymuj¹cych strop koñcówki przy-
œcienne (po obu stronach) wszystkie
zawieraj¹ malunki z pejza¿ami ilu-
struj¹cymi okoliczne znane szczyty,
urokliwe miejsca, panoramy gór i la-
sów (³¹cznie kilkadziesi¹t widocz-
ków!). 4 o³tarze drewniane: g³ówny
z wizerunkiem MB Jasnogórskiej;
pierwszy boczny poœwiêcony œw.
Józefowi z antepedium ilustruj¹cym
dwa znane w okolicy zamki (Nie-
dzica i Czorsztyn), drugi z wizerun-
kiem œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
z antepedium ukazuj¹cym dwa
najs³ynniejsze w Pieninach szczyty
(Trzy Korony i Sokolica) i trzeci prze-
niesiony z dawnego koœcio³a z Ma-
niów (rozebrany z powodu powstaj¹-
cego Zalewu Czorsztyñskiego) poœ-
wiêcony œw. Markowi.

Warto zwróciæ te¿ uwagê na wi-
tra¿e: w prezbiterium z motywami
roœlinnymi fauny podhalañskiej, a na
œcianie bocznej figuralne z historycz-
nymi wydarzeniami (1. Po¿egnanie
królewicza W³adys³awa Warneñczyka;
2. Przywitanie Jadwigi w drodze na
koronacjê; 3. Król W³adys³aw Jagie³³o
z Zawisz¹ Czarnym na tle zamku
niedzickiego; 4. Œluby Jana Kazimierza
we Lwowie).

Jest te¿ ciekawe artystyczne po³¹-
czenie ambony i konfesjona³u – drew-
niane w stylu podhalañskim i wiele
innych drewnianych przedmiotów: ³aw-
ki, chór muzyczny, ambonka, meble
w zakrystii ukazuj¹ce ca³e piêkno
i kunszt snycerki góralskiej.

KOŒCIÓ£

W roku 1984 Kluszkowce zostaj¹
ponownie parafi¹ i rodzi siê pomys³
wybudowania koœcio³a na potrzeby
rozwijaj¹cej siê turystycznie wioski.
W r. 1987 powstaje koœcio³ek w dojaz-
dowej Kroœnicy (sk¹d pochodzi o. Ma-
riusz Wójtowicz), a w latach 1989 –
– 2000 koœció³ p.w. œw. Rafa³a
Kaliniowskiego. Nowoczesny w stylu
alpejskim, tyrolskim góruje nad
okolic¹ i zaprasza wszystkich do
wnêtrza. W o³tarzu g³ównym scena
ukrzy¿owania Pana Jezusa ponad
naturalnej wielkoœci. Drewniany
krucyfiks z potê¿na postaci¹ Chrys-
tusa a pod stopami jakby têcza
z p³omieniami w któr¹ wkompono-
wane zosta³o tabernakulum. Po lewej
stronie krzy¿a ok. 5 metrowy obraz
œw. o. Rafa³a Kalinowskiego – tzw.

beatyfikacyjny (w³aœnie ten obraz
Jerzego Kumali zosta³ ods³oniêty na
B³oniach w Krakowie w 1983 r.
podczas beatyfikacji br. Alberta
Chmielowskiego i o. Rafa³a Ka-
linowskiego przez Jana Paw³a II). Po

drugiej stronie widnieje tej samej
wielkoœci i w podobnych ozdobnych
drewnianych ramach wizerunek MB
Czêstochowskiej góruj¹cej w ob-
³okach nad Kluszkowcami roztacza-
j¹cej przemo¿n¹ opiekê nad miesz-
kañcami. Jest te¿ boczny o³tarz
pe³nofiguralny œw. Józefa Robotnika,
ukazuj¹cy Opiekuna Pana Jezusa
w domowym warsztacie stolarsko-
-ciesielskim. Na pami¹tkê wizyty
Karola Wojty³y latem 1978 r. na oazie
pod Wd¿arem, przed koœcio³em stoi
pomnik b³. Jana Paw³a II.

Wspania³e widoki na Zalew i pa-
norama Tatr i Pienin oraz sylwetki
zamków w Czorsztynie i Niedzicy
dodaj¹ atrakcyjnoœci temu miejscu
i sprzyjaj¹ modlitwie.

Na pobliskiej górze Wd¿ar od
kilkunastu lat dzia³a wyci¹g narciarski
i rynna do zjazdu saneczkowego co
przyci¹ga wielu turystów, a na pó³-
wyspie Stylchen w wiosce turys-
tycznej znaleŸæ mo¿na stare chaty
z zalanego terenu (co stanowi mini
skansen) oraz dawne wille zaadap-
towane na hotele, pensjonaty i mu-
zea. Po Zalewie p³ywaj¹ dwa statki
spacerowe, którymi mo¿na dop³yn¹æ
do Niedzicy, pod Frydman i podczas
rejsu podziwiaæ zerwy skalne rezer-
watu „Zielone Ska³ki” ze stano-
wiskiem or³a bielika oraz panoramê
Gorców i Pienin.
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Jak dziœ uwierzyæ w tê mi³oœæ,
Wpisan¹ ¿a³obê lat,
Zakazan¹ jak Polska,
Któr¹ wytarto z map…
Odt¹d w sercach skrywana,
Szuka³a dróg do wolnoœci
Przez lasy krzy¿y,
Nurtem rzek krwawych,
Kibitk¹ na nieludzkiej ziemi.

Jak dziœ uwierzyæ w tak¹ moc,
Co przerasta kajdany i kraty.
W dobroæ, co siê rodzi
Z modlitwy i pracy,
A dziel¹c siê mno¿y,
By dla wszystkich starczy³o do syta.

Jak uwierzyæ w tak¹ œwiêtoœæ,
Co gardz¹c s³aw¹
Zdobywa nieba najwy¿sze piêtra
Krokiem kuœlawym…

Jak uwierzyæ kresowy kurhanie,
Na który dzisiaj
Obcych wiatrów taniec,
Gdy orkiestr fa³szywe dŸwiêki
A wianuszek gwiazd
Zwodniczo zachêca –
Bawmy siê, bawmy,
Zbawmy siê na œmieræ…

Jest taki testament
Pisany krwi¹ pokoleñ,
Gdzie œwiêty blask prawdy
Nakazuje pamiêtaæ.
27. stycznia 2008

TERESA PARYNA

FRAGMENTY

MANIFESTU POWSTAÑCZEGO Z 1863 ROKU
Nikczemny rz¹d najezdniczy, rozw-

œcieklony oporem mêczonej przezeñ ofiary,
postanowi³ zadaæ cios stanowczy – porwaæ
kilkadziesi¹t tysiêcy najdzielniejszych, naj-
gorliwszych jej obroñców, oblec w nienawistny
mundur moskiewski i pognaæ tysi¹ce mil na
wieczn¹ nêdzê i zatracenie. Polska nie chce, nie
mo¿e poddaæ siê bezopornie temu sromotnemu
gwa³towi, pod kar¹ hañby potomnoœci
powinna stawiaæ energiczny opór. Zastêpy
m³odzie¿y walecznej, m³odzie¿y poœwiêconej,
o¿ywionej gor¹c¹ mi³oœci¹ ojczyzny, poprzy-
siêg³y zrzuciæ przeklête jarzmo lub zgin¹æ.
Za ni¹ wiêc Narodzie Polski, za ni¹! […] Do
broni wiêc Narodzie Polski, Litwy i Rusi,
do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia
ju¿ wybi³a, stary miecz nasz wydobyty,
œwiêty sztandar Or³a, Pogoni i Archanio³a
rozwiniêty (ten herb równie¿ widnieje na
tablicy pami¹tkowej, patrz: zdjêcie str. 1).

Mowa Romualda Traugutta przed
s¹dem carskim:

Celem zaœ jedynym i rzeczywistym
powstania naszego jest odzyska-
nie niepodleg³oœci i ustalenie w kraju
naszym porz¹dku opartego na mi³oœci
chrzeœcijañskiej, na poszanowaniu prawa
i wszelkiej sprawiedliwoœci, udzielaj¹c
obywatelom nale¿yt¹ swobodê, bez
naruszania powagi i prawdziwej si³y, jak
siê w³adzy najwy¿szej, strzeg¹cej porz¹dku
i bezpieczeñstwa wszystkich nale¿y.
Uwa¿aj¹c to wszystko za konieczne dla
siebie, nie mamy ¿adnego zamiaru
mieszaæ siê do innych, rozumiej¹c to
dobrze, ¿e ka¿dy naród chrzeœcijañski,
prócz wspólnej zasady spo³ecznej, mieæ
musi rozmaite, oddzielne, sobie w³aœciwe
instytucje.

Jan Pawe³ II, Watykan 1980 r.

Szczególne znaczenie dla nastêpnych
pokoleñ, narodu opiera siê na tym ¿y-
wym przekazie, na tradycji, na faktach
historycznych. Szczególne znaczenie dla
nastêpnych pokoleñ maj¹ ci, którzy
w szczególny sposób dali œwiadectwo
¿ycia: nieustraszonego i niepokonane-
go niczym ¿ycia narodu. Takimi œwiad-
kami – w moich ch³opiêcych latach, byli
ju¿ stosunkowo nieliczni wtedy, powstañcy
z 1863 r. […]

Ten up³yw pokoleñ to jest historia, to
jest ¿ycie narodu. Takie jest ¿ycie naszego
narodu. I ka¿da chwila wspó³czesna
nosi w sobie jak gdyby b³ogos³awione
brzemiê chwil i dni, i lat, i pokoleñ
z przesz³oœci.

opr. stron 1 i 8 o. Pawe³ Ferko OCD

W ROCZNICÊ

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Pomnik na Górce powstañców styczniowych – cmentarz £yczakowski we
Lwowie.       fot. Stanis³aw Szarzyñski
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LUTY   2013

Matka Bo¿a
z Lourdes

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!

MATKA BO¯A Z LOURDES –
– 11. LUTEGO

P

 1. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
2.So. Œwiêto Ofiarowania Pañ-

skiego.
Pierwsza Sobota Miesi¹ca.

5. Wt. Œw. Agaty, dz. i m.
6. Œr. Œw. Mêczenników Paw³a Miki

i Towarzyszy.
7. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.

11.Pn. Najœwiêtszej Maryi Panny
z Lourdes. Œwiatowy
Dzieñ Chorego.

13.Œr. Œroda Popielcowa.
14. Cz. Œw.œw. Cyryla i Metodego,

patronów Europy.
16. Sb. W r. 1990 † O. Leonard od

Mêki Pañskiej (Kowalówka).
By³ prze³o¿onym w Przemy-
œlu w latach 70-tych.

17.Nd. I Niedziela WIELKIEGO
POSTU.
Œw. Polikarpa, bpa i m.

24.Nd. II Niedziela WIELKIEGO
POSTU.

DROGA
KRZY¯OWA

w pi¹tki o godz. 17:30

ocz¹wszy od 11 lutego 1858 r.
14-letnia wiejska dziewczyna

Bernadetta Soubirous doœwiad-
czy³a serii objawieñ 

”
Piêknej

Pani”. Wydarzenia te mia³y miej-
sce w grocie Masabielle, niedaleko
Lourdes. 25 marca 1858 r., pod-
czas 16. objawienia, w œwiêto Zwias-
towania, Piêkna Pani powiedzia³a:
Ja jestem Niepokalane Poczêcie...
Objawienia zosta³y uznane za
autentyczne przez biskupa Tarbes,
ks. Laurence w 1862 r.

Bernadetta Soubirous od 11 lutego
do 16 lipca 1858 doœwiadczy³a w su-
mie 18 objawieñ. Œwiadkami obja-
wieñ i dziwnego zachowania siê
dziewczyny byli okoliczni mieszkañ-
cy, zbieraj¹cy siê w grocie na od-
poczynek. Podczas objawieñ w grocie
pojawi³o siê Ÿród³o wody. Od mo-
mentu jego pojawienia siê zanoto-
wano 6784 przypadki niewyt³uma-

czalnych uzdrowieñ po obmyciu siê
w jego wodzie. 67 spoœród nich
Koœció³ uzna³ za cudowne. Ostat-
nim, 67 cudem by³o uznanie cu-
downego uzdrowienia Anny San-
taniello w 1952 r.

W okresie póŸniejszym dla wygody
pielgrzymów zbudowano kamien-
ne wanny, w których mo¿na siê za-
nurzyæ a wokó³ groty zamontowano

krany s³u¿¹ce do nape³niania naczyñ
wod¹.

W 1864 r. pochodz¹cy z Lyonu rzeŸ-
biarz Joseph-Hugues Fabisch opieraj¹c
siê na wskazówkach Bernadetty Sou-
birous podj¹³ siê wykucia figury Matki
Bo¿ej. Figura ta, ró¿ni¹ca siê czêœciowo
od opisu Bernadetty Soubirous, zosta³a
ustawiona w niszy, gdzie mia³y miejsce
objawienia Matki Bo¿ej.

Matka Bo¿a z Lourdes jest czczona
11 lutego i tego te¿ dnia od roku
1992 obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ
Chorych, z ustanowienia pp. Jana
Paw³a II.

z kalendarza

Pani Marii Barszczak
Z okazji

przypadaj¹cych w œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej Imienin
¿yczymy, niech Ona Ciê b³ogos³awi i strze¿e w ka¿dej chwili ¿ycia,

zaœ Pan Bóg obdarza zdrowiem i mi³oœci¹ bliskich.
W pracy zawodowej i spo³ecznej ¿yczymy zaœ samych sukcesów

i uznania.

¯yczenia sk³adaj¹
Prezes i cz³onkowie Parafialnego Oddzia³u

      Akcji Katolickiej
     wraz z czcigodnym Ojcem Asystentem
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KSI¥DZ prof. IGNACY
TOKARCZUK formalnie

obj¹³ diecezjê 21 grudnia 1965 r
(N.P. 6/2012). Wszyscy miesz-
kañcy Przemyœla na pewno za-
dawali sobie pytanie jaki bêdzie
ten nowy Ordynariusz. Najszer-
szy kontakt z wiernymi ks. Bis-
kup mia³ zawsze na procesji,
która przechodzi³a g³ównymi uli-
cami miasta, w dniu Bo¿ego Cia³a.
Niezmierzone rzesze ludzi bra³y
udzia³ w tej uroczystoœci. Wielu
uczestników czeka³o na kazanie
ks. Biskupa Tokarczuka. W wiel-
kim skupieniu ws³uchiwano siê
w s³owa, które ³adowa³y „aku-
mulatory” na przetrwanie kolej-
nego roku.

Pamiêtam takie zdarzenie. Po Mszy
œw. w uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a roz-
pada³ siê deszcz. Wygl¹da³o, ¿e
procesja do 4-ch o³tarzy siê nie od-
bêdzie. Ksi¹dz Biskup zdecydowa³:
my nie z cukru, idziemy!. Kr¹¿y³a
równie¿ opinia, ¿e ksi¹dz Biskup, ja-
ko ten nieugiêty, aby nie spotkaæ siê
z odmow¹, nigdy nie prosi³ w³adze
o pozwolenie na przeprowadzenie pro-
cesji ulicami miasta, lecz jedynie za-
wiadamia³ odpowiedni urz¹d, ¿e pro-
cesja siê odbêdzie.

W moim domu by³ wielki szacu-
nek dla Biskupa Tokarczuka. Mama
wspomina³a o rozmowie taty z ks. Bis-
kupem. Wg s³ów mamy, ks. Biskup
obieca³ tacie, ¿e bêdzie siê stara³,
aby OO. Karmelitom nie sta³a siê
w Przemyœlu krzywda. Tato zmar³
15.10.1990 r. a w grudniu zaczê³y do-
cieraæ do nas niepokoj¹ce wieœci o za-
miarach hierarchii koœcielnej.

Podczas pamiêtnego dla mnie
pocz¹tku 1991 r., gdy ju¿ og³oszo-
no, ¿e koœció³ OO. Karmelitów ma
byæ „wypo¿yczony na 5 lat” gre-
kokatolikom, przedstawiciele Komi-
tetu Obrony Koœcio³a udali siê w lu-
tym do ksiêdza Prymasa, aby prosiæ

o zmianê decyzji. Do spotkania nie
dosz³o, ale uœwiadomiono nam, ¿e
w tych sprawach na terenie diecezji
decyduje miejscowy biskup. Ponie-

wa¿ w Warszawie odbywa³o siê po-
siedzenie Episkopatu rozmowa z na-
szym ks. Biskupem odby³a siê tam
na miejscu. Po krótkiej dyskusji ks.
Biskup zosta³ uprzedzony, ¿e bêdzie-
my koœcio³a broniæ. Tak siê te¿ sta-
³o. W dwa miesi¹ce póŸniej 7 kwiet-
nia 1991 r. musieliœmy koœció³ zam-
kn¹æ. W sumie ks. Biskup wywi¹za³
siê z przyrzeczenia danego tacie, bo
ofiarowa³ Ojcu œw. Janowi Paw³owi II
koœció³ Serca Jezusowego. T¹ decy-
zj¹ ochroni³ w³asnoœæ Karmelitów.

Ksiêdza Biskupa spotyka³am na
wyk³adach w Klubie Inteligencji
Katolickiej. Wg pierwszego Prezesa,
ks. Biskup bardzo cieszy³ siê z pow-
stania w Przemyœlu takiego stowa-
rzyszenia. Dnia 23 wrzeœnia 1981 r.
odby³a siê uroczysta inauguracja
dzia³alnoœci. Mszy œw. przewodniczy³
ks. Biskup oraz wyg³osi³ wyk³ad
„Problematyka wspó³czesnego pol-
skiego katolicyzmu”. Ks. Biskup by³
czêstym Goœciem KIK-u. Zw³aszcza
proszono Go o przewodniczenie Mszy

œw. na inauguracjach corocznych Dni
Kultury Chrzeœcijañskiej oraz o wyg³o-
szenie wyk³adu. Na zapowiedzianych
wyk³adach frekwencja by³a pewna, bo

DZIÊKUJÊ CI,
KSIÊ¯E ARCYBISKUPIE!

ANNA HAYDER

Arcybiskup-senior Ignacy Tokar-
czuk w otoczeniu kap³anów podczas
ubieg³orocznego Jubileuszu 70-lecia
kap³añstwa

Podziêkowanie za wyk³ad ks. Arcybiskupowi. Na zdjêciu od lewej strony: ówczesny
Prezes KIK-u Jerzy Hayder, pani Marta Szarzyñska, ks. pra³. Stanis³aw Czenczek
i ks. Arcybiskup       fot. Stanis³aw Szarzyñski
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armelitanki Bose w Aleppo
w Syrii wci¹¿ s¹ przyk³a-

dem dawania œwiadectwa wiary
w kraju ogarniêtym wojn¹.

Rz¹d i rebelianci wci¹¿ walcz¹
ze sob¹, w wyniku czego ju¿ 200 tys.
osób musia³o opuœciæ swoje domy.
Obecnie 180 szkó³ s³u¿y za schro-
nienie dla rodzin, które straci³y
wszystko, a wielu mieszka w obo-
zach dla uchodŸców.

Karmelitanki bose w Aleppo in-
formuj¹, ¿e pomimo kontroli rebe-
liantów dostawy jedzenia docieraj¹
codziennie. Wiele rzeczy jest bar-
dzo drogich, a niektóre z nich, ta-
kie jak olej, s¹ ca³kowicie niedo-
stêpne. Równie¿ deficytowa jest
benzyna, co utrudnia komunikacjê.
W atakach zginêli niektórzy przy-
jaciele wspólnoty. Z rodzin sióstr
nikt nie zgin¹³, choæ niektórzy
stracili domy. Siostry pisz¹: Wspól-
nota pragnie prze¿yæ to wszystko
w duchu wiary i nadziei. Liczymy na
wasze modlitwy, abyœmy pozosta³y
wierne naszemu powo³aniu i otwarte,
by przyj¹æ wezwanie Pana.

Wspólnota ka¿dego dnia uczest-
niczy we Mszy œw. – piêæ dni dziê-
ki kap³anom diecezjalnym, którzy
s¹ w pobli¿u klasztoru, a w pozo-
sta³ych dwóch dniach dziêki in-
nym kap³anom, którzy podejmuj¹
wielkie ryzyko, przybywaj¹c z da-
leka do Karmelu.

KARMELITANKI BOSE

W ALEPPO W SYRII –
– ŒWIADECTWO ¯YCIA

W POŒRODKU WOJNY

K

nazwisko dawa³o gwarancjê ciekawe-
go ujêcia tematu. Wyk³ad w dniu
25.09.2003 r. n.t. „Jan Pawe³ II –
– a wspó³czesne czasy” ks. Arcybis-
kup prowadzi³ ju¿ w pozycji sie-
dz¹cej, twierdz¹c z humorem, ¿e
Papie¿ te¿ tak przemawia. W kontak-
tach z wiernymi nie wyczuwa³o siê dys-
tansu z racji pe³nionej funkcji.

W KIK-u mia³o miejsce spotka-
nie autorskie ks. Biskupa, w zwi¹z-
ku z ukazaniem siê ksi¹¿ki p.t.
„W starciu z totalitaryzmem”. Od-
bywa³y siê równie¿ promocje ksi¹¿ek
opracowanych przez Pani¹ dr Lucynê
¯bikowsk¹, która zebra³a plon Jego
¿ycia w kolejnych wydawnictwach:
Kazania pod specjalnym nadzorem;
W s³u¿bie Koœcio³a i narodu; Od
Zbara¿a do Przemyœla; Z przemyskiej
twierdzy; i Z Arcybiskupem w nowe
tysi¹clecie. Za dzia³alnoœæ dla KIK-u
dnia 5.10.2001 r. nadano ks. Arcy-
biskupowi tytu³ Honorowego Cz³on-
ka Klubu Inteligencji Katolickiej.

Wczeœniej, bo 26 kwietnia 1993 r.
na wniosek 6-ciu radnych wywo-
dz¹cych siê z KIK-u Rada Miejska
w Przemyœlu podjê³a uchwa³ê w spra-
wie nadania tytu³u Honorowego Oby-
watela Miasta Przemyœla.

Dnia 19 lipca 2003 r. na Karmelu
odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ.
Zosta³a odprawiona Msza œw. w in-
tencji pomordowanych na Wo³yniu,
w 60-t¹ rocznicê tych wydarzeñ.
Mszy œw. przewodniczy³ i homiliê
wyg³osi³ ks. abp Ignacy Tokarczuk.
Powiedzia³ m.in. Tylko prawda

i znajomoœæ swojej w³asnej historii daje
cz³owiekowi wolnoœæ, prowadzi do
mi³oœci, sprawiedliwoœci i wzajemnej
wspó³pracy (NK nr 8/2003).

Mija³y lata. W 2010 r. dziêko-
waliœmy Bogu za 390-lecie Karmelu
w Przemyœlu. Narodzi³a siê myœl,
¿eby ks. Arcybiskupowi podziêko-
waæ za Jego decyzjê w 1991 r. i opie-

kê nad fundacj¹. Wizyta mia³a miej-
sce 4 grudnia 2010 r. Ksi¹dz Arcy-
biskup przyj¹³ nas w swoich aparta-
mentach, opowiada³ o ró¿nych do-
konaniach w ¿yciu. Z podziwem
s³uchaliœmy wyk³adu, tak¿e na temat
aktualnych wydarzeñ (NK nr 1/2011).

Ostatnie spotkanie z ks. Arcybisku-
pem – to uroczystoœci zwi¹zane z 70-
-leciem Jego kap³añstwa. Nikt wte-
dy nie przypuszcza³, ¿e bêdzie to ostat-
ni udzia³ we Mszy œw. koncelebrowa-
nej w naszej archikatedrze i ostat-
nie krótkie publiczne wyst¹pienie.

Dnia 2 stycznia 2013 r. po-
¿egnaliœmy naszego Arcypas-
terza, który ca³e swoje nauczanie
opiera³ na prawdzie. ¯egna³a Go
rodzina, duchowieñstwo, lud wier-
ny licznie zgromadzony, ¿egna³
Go Przemyœl, który by³ zawsze
dumny, ¿e ma takiego Hono-
rowego Obywatela.

Dziêkuj¹c za dobro otrzymane
przez Jego pos³ugê, proszê mi³osier-
nego Boga o nagrodê ¿ycia wiecznego
dla ks. Arcybiskupa w niebie.

Dziêkujê Ci Ksiê¿e Arcybisku-
pie!

Podziêkowanie za decyzjê z 2.06.1991 r., w 390. rocznicê fundacji ksiêcia
Marcina Krasickiego

Polecamy tê ksi¹¿kê:
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Œ wiêta Bo¿ego Narodzenia,
jak ¿adne inne w roku litur-

gicznym s¹ œwiêtami rodzinnymi,
a to dlatego, ¿e g³ównym tema-
tem nabo¿eñstw, kolêd i modlitw
jest Œwiêta Rodzina Maryi, Jó-
zefa i co dopiero narodzonego
Dzieci¹tka Jezus. Ka¿dy wiêc
cz³owiek, jeœli tylko chce, mo¿e
w tych dniach odnaleŸæ samego
siebie w osobistym prze¿ywaniu
zarówno wiary, jak i w zastana-
wianiu siê nad tym, czym jest har-
monijnie rozwijaj¹ca siê rodzina.
Ojciec i m¹¿ znajdzie w Œwiêtej
Rodzinie swego patrona – Józefa,
¿ona i matka mo¿e byæ pewna,
¿e Maryja rozumie i b³ogos³awi
powo³aniu ka¿dej kobiety, a dzie-
ci w swym zafascynowaniu sta-
jenk¹, anio³ami, zwierz¹tkami
i kolêdami, w ich szczerym prze-
¿ywaniu tego, co siê sta³o w sta-
jence, maj¹ doskona³¹ okazjê do
budowania prostej i radosnej
wiary, której szczeroœci¹ tak bar-
dzo zachwyca³ siê Jezus. Ka¿dy
wierz¹cy chce wtedy pojednaæ
siê z Bogiem i z ludŸmi przez
szczer¹ spowiedŸ, by bez grze-
chu na sumieniu móc wzi¹æ
udzia³ w œwi¹tecznych nabo¿eñ-
stwach.

Œwiêta te, jak ¿adne inne maj¹
te¿ dziwn¹ moc zbierania ca³ych
rodzin w jedno (rodzin jak¿e dziœ
rozproszonych przez zagraniczne
wyjazdy) – przecie¿ na te grudnio-
we dni ludzie potrafi¹ z daleka wracaæ
do rodzinnych stron, by choæ na krót-
ki czas spotkaæ siê razem. W takich
chwilach od¿ywaj¹ najcenniejsze, a tak
w obecnych czasach przyt³umione
pok³ady serdecznego ciep³a, szczerych
¿yczeñ, chwytaj¹cych za serce ges-
tów wzajemnego przebaczania sobie
i wspólnego œpiewu kolêd. Warto
wiêc postawiæ pytanie, czy konkret-
nie w twojej rodzinie (a równie¿
i w naszych wspólnotach zakon-

nych) te podnios³e dni rzeczywiœcie
pomna¿aj¹ w nas wiarê w mi³uj¹-
cego Boga i budz¹ odruchy miê-
dzyludzkiej ¿yczliwoœci?

Wa¿na jest te¿ i troska o to, by
z racji Œwi¹t, na ile siê da, byæ blis-

ko ze sob¹. Œwiadomoœæ przyjaznego
przebywania razem, oraz dzielenia
siê swymi troskami i radoœciami z naj-
bli¿szymi zapewnia ka¿demu poczu-
cie bezpieczeñstwa, akceptacji, mi-
³oœci i wsparcia. W takich sytuacjach
wiem, ¿e jestem wa¿ny dla dru-
giego, kochany i rozumiany, ¿e jest
ktoœ, kto za mn¹ têskni i komu na
mnie zale¿y. Taki tzw. rodzinny czas
jest czasem œwiêtym, komuni¹ osób.
Jednak takie prze¿ywanie Œwi¹t
trzeba sobie wyprosiæ u Boga i na ile
to od ka¿dego z nas zale¿y, trzeba
o ten czas zadbaæ.

Dawnymi czasy Œwiêta obejmo-
wa³y d³u¿szy okres przygotowañ
(odœwie¿enie domów, rekolekcje,
bardziej radykalne przestrzeganie
postu). Natomiast obecnie wielu
rodzinom w dni œwi¹teczne po d³u-
gim odsypianiu pozostaje tylko
popo³udnie, które jest zbyt krótkie,
by prze¿yæ wspólne œwiêtowanie,
odpocz¹æ i ucieszyæ siê sob¹. St¹d
dla wielu ludzi czas œwi¹teczny zu-
¿yty na zbyt p³ytkie, powierzchow-
ne tylko zabieganie, gdy zaniedba
siê treœci religijnych i budowania

wzajemnej wiêzi, ten¿e czas kojarzy
siê z powiedzeniem: Oby te Œwiêta
jak najszybciej siê skoñczy³y.

Dla chrzeœcijañskich rodzin wa¿-
nym byæ powinno, aby rytm ¿ycia ro-
dzinnego by³ podporz¹dkowany kalen-

darzowi liturgicznemu, dlatego œwiê-
towanie winno siê kojarzyæ z uro-
czystoœciami religijnymi, narodowymi
lub rodzinnymi. Niestety obchodze-
nie Œwi¹t w wielu domach ogra-
nicza siê nierzadko, jak ktoœ to moc-
no nazwa³, – jedynie do prze¿uwania
zamiast prze¿ywania. Dowodem na
to s¹ choæby przejadania siê, co nie
s³u¿y, a raczej niszczy zdrowie, lub
czêstszy, ni¿ zwykle kontakt z alko-
holem. Tak siê dzieje, gdy obecnie
postêpuje coraz wiêksza laicyzacja
spo³eczeñstw, a religijne Œwiêta s¹ co-
raz nachalniej odzierane z religijnych
treœci. St¹d wielu osobom pojêcie œwiê-
towania kojarzy siê przede wszyst-
kim z suto zastawionym sto³em za-
pominaj¹c, ¿e takie s³owa, jak Œwiêta,
czy œwiêtowanie wywodz¹ siê od s³o-
wa œwiêty, co ma znaczenie przede
wszystkim religijne.

Co rodzina mo¿e zrobiæ, by pe³-
niej i piêkniej œwiêtowaæ wydarzenia
roku liturgicznego? I jak w te wa¿-
ne sprawy w³¹czaæ dzieci?

Dziœ w sklepach jest du¿o rzeczy
gotowych (choæby przez zalew czê-
sto tandetnych chiñskich towarów),

CZY RODZINY NASZE ŒWIÊTUJ¥
JESZCZE DNI UROCZYSTE…?

O. STEFAN SKÓRNÓG OCD
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st¹d coraz bardziej zaniedbywane s¹
zwyczaje, które kiedyœ w sposób na-
turalny wi¹za³y siê z prze¿ywaniem
roku liturgicznego. Mo¿e warto by-
³oby wróciæ przynajmniej do niek-
tórych z nich, jak rêczne robienie
kartek œwi¹tecznych (wiêksza ich
wartoœæ 

”
od serca”, bo specjalnie dla

kogoœ wykonane), adwentowych
lampionów, ozdób choinkowych,
szopek bo¿onarodzeniowych, malo-
wanie pisanek, czy wypiekanie ba-
ranków, zdobienie domu w œwi¹tecz-
ne stroiki (np. na Zielone Œwi¹tki)
i inne, w przesz³oœci bardzo bogate
rytua³y zwi¹zane z przygotowaniami
do œwi¹t. Mo¿e od¿y³aby te¿ tra-
dycja tworzenia domowych k¹cików
do modlitwy, choæby urz¹dzenie
specjalnego miejsca na œwiecê, Pis-
mo œw., wodê œwiêcon¹. To wszyst-
ko, jak pamiêtamy jeszcze z dzieciñ-
stwa pomaga³o (nie tylko dzieciom,
ale i doros³ym) w prze¿ywaniu roku
liturgicznego i przygotowaniu do
Œwi¹t, a jednoczeœnie pozwala³o
cz³onkom rodziny spotkaæ siê ze
sob¹, rozmawiaæ nie tylko o codzien-
nych problemach, ale te¿ o spra-
wach wiary. Takie chwile nastraja³y
do modlitwy, oraz uczy³y patrio-
tyzmu.

Do takiego prze¿ywania Œwi¹t
trzeba wychowywaæ ju¿ od dziecka.
Kiedy jeszcze dziecko jest w ³onie
matki, rodzice mog¹ w³¹czaæ je
w ¿ycie modlitwy, ¿ycie sakramen-
talne, modliæ siê za nie i b³ogo-
s³awiæ mu. Ju¿ od urodzenia dziecko
mo¿e byæ uczestnikiem modlitwy
rodzinnej, np. przez pacierz przy
jego ³ó¿eczku i œpiewanie pieœni
religijnych przy wykonywaniu czyn-
noœci domowych, dziêki czemu
dziecko wzrasta w religijnej atmos-
ferze. W miarê, jak roœnie, mo¿na
skupiaæ jego uwagê na symbolach
religijnych, pomagaæ mu wykonywaæ
pobo¿ne gesty i uczyæ prostymi
s³owami rozmawiaæ z Bogiem. Bar-
dzo wa¿ne jest te¿ wspólne uczest-
nictwo w nabo¿eñstwach. Wówczas
dziecko, choæ nie rozumie jeszcze
znaczenia liturgii, jednak przybli¿a
siê do jej prze¿ywania przez widok
wyciszonych i skupionych osób, zw³asz-
cza rodziców, przez towarzysz¹ce
liturgii dŸwiêki i zapachy. ¯ycie re-
ligijne rodziny nie mo¿e ograniczaæ
siê do wspólnej kilkuminutowej
modlitwy, ale winno opieraæ siê na
Bo¿ych przykazaniach (i tu niezast¹-

pion¹ rolê ma przyk³ad ojca i mat-
ki), na przenikniêciu wiar¹ ca³ej
atmosfery domu, oraz jego wystroju
(np. przez obecnoœæ krzy¿a, obrazów
œwiêtych, wody œwiêconej, Pisma
œwiêtego, ksi¹¿ek i czasopism religij-
nych), na trosce o pe³en mi³oœci
jêzyk i t³umaczenie znaczenia zda-
rzeñ w œwietle wiary, na b³ogos³a-
wieniu dzieciom przez ¿yczenia
i znak krzy¿a na czole (np. przed
snem, wyjœciem z domu). Wa¿na
jest te¿ modlitwa domowników za

siebie wzajemnie, gdy¿ ka¿dy z nas
jest odpowiedzialny za poziom ¿ycia
religijnego naszych bliskich i za ich
zbawienie. To wszystko sprawia, ¿e
rodzina nie przeznacza ca³ego czasu
i wysi³ku tylko na sprawy doczesne,
ale otwiera siê na Bo¿¹ obecnoœæ.
Rodzina, w której du¿o jest nasta-
wienia na sprawy duchowe, równie¿
na podtrzymywanie zwyczajów œwi¹-
tecznych, modlitwê i rozmowy i gdzie
ludzie siê szanuj¹ jest rodzin¹ tak
wartoœciow¹, ¿e nie zast¹pi jej ¿adna
inna instytucja na tej ziemi.

Bardzo wa¿nym sposobem na
wyrwanie siê z szarzyzny codzien-
noœci jest œwiêtowanie ró¿nych
rocznic, miesiêcznic, sprawianie
sobie niespodzianek i okazywanie
uczuæ przez drobne gesty, obda-
rowywanie prezentami, które wcale
nie musz¹ byæ drogie i wyszukane,
ale s¹ konieczne, gdy¿ s¹ wyrazem
pamiêci, troski i serdecznoœci. Szcze-
góln¹ form¹ spotkania jest wspólny
posi³ek. Dobrze, gdy w rodzinie jest
taka chwila ka¿dego dnia, gdy
wszyscy spotykaj¹ siê przy stole.
Dobrze, gdy jest taki czas zarezer-
wowany wy³¹cznie dla najbli¿szych

w rodzinie, przez co wspólnie spê-
dzone chwile nabieraj¹ szczególnej
wartoœci. Stó³, jako szczególne miej-
sce spotkañ rodzinnych spe³nia rolê
podobnie ³¹cz¹c¹ ludzi, jak o³tarz
w koœciele. Dlatego centralne miej-
sce w domu ma stanowiæ w³aœnie stó³,
a nie telewizor, czy komputer.

Jak widaæ, œwiêtowanie nie musi
mieæ wiele wspólnego z dostatkiem
materialnym i suto zastawionym sto-
³em. Rodzina wcale nie musi byæ
materialnie zasobna, by codziennie,
skromnie, ale serdecznie œwiêtowaæ
spotkanie przy wspólnym posi³ku,
przy ³ó¿eczku dzieciêcym, czy przy
wspólnej, m¹drej rozrywce, jak cho-
cia¿by szachy, lub wspólny œpiew.
Takie, choæby nawet krótkie spot-
kania ludzi sobie bliskich s¹ w³aœnie
œwiêtem, gdy¿ w ich trakcie ka¿dy
jest otwarty na drugiego, nastawio-
ny, by s³uchaæ, rozumieæ, wspó³czuæ
i pomóc. Jeden dla drugiego powi-
nien byæ dobrym jak chleb i jak
Ÿród³o wody na pustyni tego œwiata.
Bo wspó³czesny œwiat, zw³aszcza na
Zachodzie staje siê coraz bardziej pus-
tyni¹ wyja³owion¹ z wiary w Boga
i z serdecznych wiêzów ludzi miê-
dzy sob¹. Od bogato zastawionego
sto³u wa¿niejsze jest pielêgnowanie
w domu zwyczajów religijnych i kul-
turowych naszej Ojczyzny. Niech
wiêc powróci do naszych domów
szacunek dla tradycyjnego wyposa-
¿enia mieszkañ, szacunek dla ge-
nealogii rodziny i wdziêczne wspom-
nienia o przodkach naszych, wreszcie
szacunek dla rodzinnych pami¹tek,
które w przeliczeniu na pieni¹dze mo-
¿e rzeczywiœcie s¹ ma³o wartoœciowe,
a jednak wywo³uj¹ g³êbokie wzru-
szenie, bo przypominaj¹ kochanych
ludzi i minione zdarzenia. S¹ bezcen-
nymi skarbami, które jako symbole
tego, co bliskie sercu, ³¹cz¹ przesz³oœæ
z przysz³oœci¹. Dziêki takim rodzin-
nym pami¹tkom, jak listy, zdjêcia
i rzeczy codzienne, jakich u¿ywali
dziadkowie, dziecko poznaje swoje
osobiste i narodowe korzenie, oraz
uczy siê szacunku i wdziêcznoœci
dla minionych pokoleñ. Wspólnie
prze¿yte chwile utwierdzaj¹ te¿
w przekonaniu o potrzebie wiêzi z in-
nymi, daj¹ si³ê i odwagê do zno-
szenia trudów codziennego ¿ycia,
byœmy zdo³ali udŸwign¹æ szar¹ co-
dziennoœæ, która nadejdzie, gdy
zgodnie z kalendarzem skoñczy siê
œwi¹teczny czas.



14

14
Nr 2 (2013)Str. 14 N A  K A R M E L

DNI SKUPIENIA i REKOLEKCJE
rozpoczynamy kolacj¹ o godz. 18:00 a koñczymy obiadem w niedzielê o godz. 13:30.

Zalecamy kontakt z nami przez pocztê elektroniczn¹:
portafidei@tlen.pl   lub tel. kom. 797 907 366

PLAN REKOLEKCJI na 2013 R.

10 – 12  maja 2013
Wiara, nadzieja, mi³oœæ – skuteczna szko³a
cierpliwoœci
DNI SKUPIENIA

o. MARIUSZ Wójtowicz OCD

28 – 30 czerwca 2013
Wskazówki dla ¿ycia duchowego
DNI SKUPIENIA ze œw. Janem od Krzy¿a

o. ZENON Choma OCD

3 – 7 lipca 2013
Wprowadzenie w tajemnicê modlitwy ze œw.
Teres¹ od Jezusa i œw. Janem od Krzy¿a
REKOLEKCJE

o. PIOTR  Œcibor OCD

18 – 21 lipca 2013
Przeniknij mnie, Bo¿e, i poznaj moje serce, doœ-
wiadcz mnie i poznaj moje myœli (Ps. 139)

Biblijne DNI SKUPIENIA ze skrutacj¹
s³owa Bo¿ego

o. PIOTR  Œcibor OCD

13 – 18 sierpnia 2013
„Duch liturgii” wed³ug Benedykta XVI
REKOLEKCJE liturgiczne

o. MARCIN Adamczyk OCD

29 sierpnia – 1 wrzeœnia 2013
Trzymajmy siê nadziei, któr¹ wyznajemy…
Troszczmy siê o siebie wzajemnie, by siê zachêcaæ
do mi³oœci i do dobrych uczynków. (Hbr. 10, 23 – 24)

REKOLEKCJE dla kap³anów
o. STEFAN Skórnóg OCD

2 – 6 paŸdziernika 2013
Przez siedem mieszkañ do poznania siebie i Boga
Rekolekcje ze œw. Teres¹ od Jezusa

o. MARIUSZ Wójtowicz OCD

15 – 17 listopada 2013
Bojowaniem jest ¿ycie cz³owieka na ziemi (Hi 7, 1).

DNI SKUPIENIA ze œwiêtym ¿o³nierzem
Rafa³em Kalinowskim

o. PAWE£ Ferko OCD

Od Nowego Roku 2013, otwarty zosta³ przy naszym
karmelitañskim klasztorze w Przemyœlu Dom Goœcinny
(Rekolekcyjny) PORTA FIDEI, w którym mo¿na prze¿yæ
swoje osobiste rekolekcje z indywidualnym prowa-

dzeniem, b¹dŸ zorganizowane dla ma³ych grup (do 20 osób).
Do dyspozycji s¹ pokoiki jedno- i dwu-osobowe, kaplica

z Najœwiêtszym Sakramentem, biblioteczka z literatur¹ religijn¹
(w znacznej czêœci z dzie³ami pisarzy karmelitañskich), sala spotkañ,
refektarz zakonny (jadalnia) – a wszystko na poddaszu zabytkowego
prawie 400-letniego klasztoru Karmelitów Bosych. ZAPRASZAMY.

Przyjmujemy tak¿e ma³e grupy (do 20 osób)
z w³asnym programem rekolekcyjnym.

Na ten rok proponujemy nastêpuj¹cy program rekolekcji:
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stycznia 2013 r. – w Œwiêto
Trzech Króli w ponad 100.

miastach Polski (z roku na rok
ta liczba roœnie), wyruszy³y na
ulice i place miejskie Orszaki
Królewskie z ró¿norakimi asys-
tami. Tego roku do tych wszyst-
kich miast do³¹czy³ i nasz Prze-

myœl. Wielka Parada Anio³ów
pod przewodnictwem Trzech
Króli wyruszy³a o godz. 15:30
spod Muzeum Historii Miasta
Przemyœla w Rynku i pod¹¿y³a
szlakiem przemyskich muzeów,
by zakoñczyæ ponownie na Ryn-
ku – tym razem pod szopk¹
bo¿onarodzeniow¹.

Ponad 1 000 osób wziê³o udzia³
w tym radosnym pochodzie, który
otwiera³a orkiestra dêta z Medyki,
za ni¹ Trzej Królowie – w których
wcielili siê trzej zakonnicy z ró¿-
nych klasztorów Przemyœla: jako
Melchior – o. Pawe³ Ferko z Kar-
melu, jako Kacper – o. Tadeusz
Paw³owicz od Reformatów i jako
Baltazar  – o. Daniel Ksi¹¿ek,
Franciszkanin; dalej Anio³y nios¹ce
dary królów (przy ka¿dym muze-
um ofiarowany by³ jeden dar) dla

Dzieci¹tka: kosz cukierków, kosz
pierników i kosz jab³ek … i za ni-
mi zastêpy Anio³ów i mieszkañcy
Przemyœla. Nie zabrak³o dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych, którzy od-
powiadaj¹c na apel organizatorów
pojawili siê w strojach anielskich
b¹dŸ z atrybutami niebieskich pos-

³añców. Organizatorami tej¿e nieco-
dziennej parady, któr¹ zatytu³owali:
„Królowie id¹, Anio³y ich
wiod¹”, byli – Katolicka Œwietlica
Profilaktyczno-Wychowawcza ORA-
TORIUM im. bpa Jana Chrapka
prowadzona przez ss. Michalitki,
Wydzia³ Kultury UM Przemyœl,
Muzeum Narodowe Ziemi Prze-
myskiej, PCKiN „Zamek” oraz
Stowarzyszenie Terapii przez Sztu-
kê „Katharsis”, a Patronat Hono-
rowy sprawowali: Metropolita Prze-
myski ks. abp  Józef Michalik,
Prezydent Miasta Przemyœla Robert
Choma oaz Wy¿sza Szko³a Wschod-
nioeuropejska w Przemyœlu. Przy
ka¿dym Muzeum na trasie na
chwilê orszak przystawa³ … Na
Rynku wys³ucha³ prezentacji
uczestników parady, s³ów wprowa-
dzenia w tematykê i cel pochodu
oraz przebieg programu i za aniel-

WIELKA PARADA
KRÓLÓW I ANIO£ÓW
6

skim wo³aniem: BIJCIE W KOT-
£Y…, W TR¥BY GRAJCIE…
i królewskim spontanicznym
dodatkiem: I ZA NAMI POD¥-
¯AJCIE… wyruszy³ pod pomnik
Jana Paw³a II i Muzeum Dzwo-
nów i Fajek. Tam zaprezentowali
siê najmniejsi wykonawcy i z lek-
kim upoœledzeniem daj¹c koncert
œwi¹teczny na ró¿nych instrumen-
tach graj¹c.

Pod gmachem Muzeum Naro-
dowym, w anielskie piórka zdobne
siostry Michalitki opowiedzia³y
prawdziw¹ historiê z ¿ycia swego

za³o¿yciela b³. Bronis³awa Mar-
kiewicza, który mia³ widzenie
Anio³a Stró¿a Polski i od którego
otrzyma³ przepowiedniê dotycz¹-
cego jego samego, jak równie¿ na-
szej Ojczyzny. St¹d ca³y korowód
przeszed³ na Rynek, pod wielk¹
szopkê, do stóp Boskiego Dzieciê-
cia Jezus, aby tam swe dary z³o¿yæ
mogli Trzej Królowie. Prezydent
miasta powita³ zacnych goœci i przy-
j¹³ od nich dary, które z woli Dzie-
ci¹tka rozdane zosta³y wszystkim
dzieciom bior¹cym udzia³ w po-
chodzie. Na koniec ju¿ na estra-
dzie rozdano nagrody za najlepsze
prace plastyczne o Anio³ach oraz
za najlepszy strój anielski.

We wspólnym kolêdowaniu i za-
bawie wyra¿one zosta³y pragnienia,
by spotkaæ siê znów za rok.

Anio³

W górnym rzêdzie
u góry, od lewej:
p. Barbara £apka – Na-
czelnik Wydzia³u Kul-
tury Urzêdu Miejskie-
go w Przemyœlu; p. Le-
szek Szott – wycho-
wawca w SOFW nr 1
przy ul. Basztowej;
p. Wojciech W³adyczyn –
– Dyrektor Muzeum
Narodowego ZP.

U do³u od lewej:
Baltazar, Kacper, Mel-
chior (vide tekst)
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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!

Jad¹ miœ i za-
j¹c poci¹giem.
Nagle miœ pyta
siê zaj¹czka:

– Te, zaj¹c,
a bilet masz?

Zaj¹czek wystraszony mówi, ¿e
nie ma. Na to miœ:

– Nie martw siê zaj¹c, jesteœ mój
kumpel to ci pomogê! W³aŸ do
kieszeni.

No i zaj¹c wskoczy³. Przychodzi

konduktor sprawdza bilet misiowi,
a jego uwagê przykuwa znaczne
wybrzuszenie w kieszeni, wiêc siê
pyta:

– A co ty tam masz misiu?
Miœ klepie siê po kieszeni, wy-

ci¹ga sp³aszczonego zaj¹czka i mó-
wi:

– Zdjêcie kolegi...
*   *   *

Zapraszamy do wspó³redagowania tej
rubryki z autentycznymi opowieœciami.

 Popielec wypada w lutym lub
w marcu, zawsze na 46 dni kalen-
darzowych przed Wielkanoc¹. Roz-
poczyna 40-dniowy post, do któ-
rego nie s¹ wliczane niedziele. Sym-
bolizuje on czterdziestodniow¹ tu³acz-
kê Chrystusa po pustyni, z którym
chrzeœcijanie powinni siê w tym
czasie identyfikowaæ. Mimo, ¿e
Popielec nie jest dniem wolnym
od pracy, uwa¿any jest za jedno
z najwa¿niejszych wydarzeñ w roku
liturgicznym. Posiada bardzo d³ug¹
tradycjê – pierwsze posypywanie g³o-
wy popio³em i gremialne przyzna-
wanie siê do winy za grzechy mia³o
miejsce w VIII wieku. Dwa wieki
póŸniej papie¿ Urban II postano-
wi³, ¿e bêdzie to œcis³y zwyczaj
obchodzony w Koœciele katolickim.
I chocia¿ w dzisiejszych czasach
trend umartwiania siê nie jest tak
widoczny jak niegdyœ, wielu kato-
lików respektuje ten okres g³êbo-
kiego smutku.

Prochem jesteœ,
w proch siê obrócisz…

Nazwa „Popielec” wywodzi siê
od popio³u, którym kap³an posy-
puje w tym dniu g³owy wiernych
i który jest symbolem kruchoœci

ludzkiego ¿ywota. Popió³ pochodzi
z palm wielkanocnych poœwiêco-
nych w trakcie Niedzieli Palmowej
obchodzonej w poprzednim roku.

W œrodê popielcow¹ ka¿dy wierz¹-
cy katolik powinien udaæ siê do
œwi¹tyni, aby  przypomnieæ sobie o tym,
¿e jest istot¹ grzeszn¹ oraz przemija-
j¹c¹. Przekaz Œrody Popielcowej jest
jasny. Cz³owiek powinien zwróciæ siê
w kierunku Boga, poniewa¿ tylko on
daje ¿ycie wieczne i zapewnia nieprze-

P O P I E L E C
ROZPOCZYNA WIELKI POST

iedy koñczy siê okres karnawa³u, który jest synonimem zaba-
wy, beztroski, a nawet rozwi¹z³oœci, przychodzi czas na

wyciszenie i skierowaniu swych myœli ku Bogu. Momentem
prze³omowym jest Popielec czyli Œroda Popielcowa. Dla osób
wierz¹cych jest ona pocz¹tkiem wielkiego postu, oznaczaj¹cego
zerwanie z rozrywkami i zast¹pienie ich refleksj¹ nad marnoœci¹
bytu ziemskiego.

mijalnoœæ po œmierci. Mówi o tym
kap³an posypuj¹c g³owy wiernych po-
pio³em: „Pamiêtaj, ¿e jesteœ pro-
chem i w proch siê obrócisz”.
Symbolika tego gestu jest tak wy-
mowna, ¿e wesz³a do u¿ytku codzien-
nego, a okreœlenie „posypaæ g³owê
popio³em” oznacza tyle co przyznaæ
siê do winy, wyraziæ skruchê.  

Post
w Œrodê Popielcow¹

Rytua³y religijne towarzysz¹ce
Popielcowi s¹ drogowskazem, dziê-
ki któremu zdo³amy przejœæ przez
czas pasyjny zachowuj¹c wstrze-
miêŸliwoœæ i odprawiaj¹c pokutê.
Ju¿ sama Œroda Popielcowa jest
rygorystyczna i zakazuje katolikom
od lat 14 spo¿ywania potraw miê-
snych oraz ograniczenie jad³ospisu
do trzech posi³ków dziennie. W tym,
tylko w czasie jednego z nich
wolno najeœæ siê „do syta”.

W 2013 roku Œroda Popiel-
cowa wypada 13 lutego.

K

Pañstwu Annie i Zbigniewowi Potockim –
– z okazji przypadaj¹cej w œwiêto M.B. Gromnicznej

28. rocznicy œlubu cz³onkowie Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej
wraz Pani¹ Prezes oraz Najczcigodniejszym Ojcem Przeorem

sk³adaj¹ ¿yczenia samych szczêœliwych i pogodnych dni,
rodzicielskiej dumy z sukcesów ich synów jak te¿ powodzenia

i uznania w pracy zawodowej. Zdrowie niech Wam s³u¿y a w sercach goœci
radoœæ z ka¿dej wspólnie prze¿ytej chwili. Niech mi³oœæ ³¹czy wasz¹ rodzinê.

Jednoczeœnie Pani Ani ¿yczymy, by d³ugie lata œpiewa³a Panu Bogu
na chwa³ê zaœ ludziom ku pociesze i zadowoleniu.


