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ZAŒNIÊCIE MATKI BO¯EJ

NR 8 (202) (ROK XVII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU SIERPIEÑ 2013 R.

U
roczystoœæ Wniebowziêcia NMP (15 sierpnia),
ma w prawos³awiu odpowiednik Zaœniêcia
Matki Bo¿ej (28 sierpnia). Scena Zaœniêcia
Marii Panny to przedstawienie snu/œmierci

Maryi, w otoczeniu 12 aposto³ów i Chrystusa
odbieraj¹cego duszê Matki.

Pomimo maryjnego charakteru wydarzenia przed-
stawianego na ikonach Zaœniêcia, jego centraln¹ pos-
taci¹ nie jest Bogurodzica, lecz Chrystus. W centrum
przedstawienia znajduje siê stoj¹cy w przy ³o¿u swej
Matki w nimbie krzy¿owym Zbawiciel, trzymaj¹cy
w d³oniach (czêœciej tylko w lewej d³oni) Jej duszê
w postaci niemowlêcia w powijakach (przeœcierad³o
pogrzebowe). Zwykle spogl¹da na cia³o matki, spo-
czywaj¹ce na ozdobnym ³o¿u (marach). Chrystus przy-
by³ po duszê Maryi w otoczeniu anio³ów, ze wspania-
³oœci¹ równ¹ Przemienieniu. Postaæ odzianego w czer-
wono- lub ¿ó³to-z³ote szaty Chrystusa otoczona jest
podwójn¹ mandorl¹, w wewnêtrznym krêgu której znaj-
duj¹ siê anio³owie, czêsto trzymaj¹cy w d³oniach grom-
nice. Spotyka siê te¿ ikony, na których obecnoœæ mocy
niebieskich, towarzysz¹cych Chrystusowi, jest zaz-

naczona tylko przez szeœcioskrzyd³ego serafina u góry
mandorli.

Pod wp³ywem Zachodu w XVII wieku, w ikono-
grafii sceny Zaœniêcia spotyka siê Chrystusa unosz¹cego
praw¹ d³oñ w geœcie b³ogos³awieñstwa, a dusza Marii
ukazywana jest nie w powijakach, lecz w sukience.
Wtedy te¿, równie¿ pod wp³ywem Zachodu, w górnej
czêœci kompozycji zaczêto wyobra¿aæ Bogurodzicê na
ob³okach. Od tego te¿ czasu wokó³ g³ów aposto³ów
zaczynaj¹ pojawiaæ siê nimby. Poni¿ej Chrystusa iko-
nografia przedstawia z³o¿one na wysokim ³o¿u cia³o
Matki Bo¿ej, której g³owa zwykle wsparta jest o po-
duszkê, a d³onie z³o¿one na piersi. Ma ona przy tym
pozê osoby œpi¹cej, a nie zmar³ej. Sztuka Zachodu
w XI w. przyjê³a bizantyjski schemat ikonograficzny
Zaœniêcia, wprowadzaj¹c do niego stopniowo zmiany,
m.in. ukazuj¹c Mariê nie œpi¹c¹, lecz zmar³¹ i ³¹cz¹c
tê scenê ze scen¹ Wniebowziêcia, a od XIII w. tak¿e
Koronacji. Przy ³o¿u Bogurodzicy skupiaj¹ siê dwie
grupy aposto³ów, przy czym spoœród dwunastu nie ma
Tomasza. Wœród nich jest za to œw. Pawe³.Scena Zaœniêcia Matki Bo¿ej – Poliptyk z Grudzi¹dza

Pogrzeb Matki Bo¿ej w Kalwarii Pac³awskiej

W dniach 12 – 15 sierpnia w Kalwarii Pac³awskiej odbywaj¹ siê
doroczne uroczystoœci Zaœniêcia, Pogrzebu i Wniebowziêcia NMP,
na które serdecznie zapraszamy p¹tników i czcicieli Matki Bo¿ej.
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O. ZENON CHOMA OCD

BIBLIJNE
ROZUMIENIE WIARY(2)

Wpoprzednim artykule uka-
za³em, ¿e Ÿród³em biblijnej

wiary jest przymierze, jakie Bóg
zawiera³ z patriarchami Narodu
Wybranego. W ka¿dym przypad-
ku Bóg wychodzi³ pierwszy do
wybranych osób, objawia³ siebie,
dawa³ zapowiedŸ daru lub sk³a-
da³ obietnicê b³ogos³awieñstwa
dotycz¹c¹ nie tylko tych osób,
lecz obietnicê odnosz¹c¹ siê rów-
noczeœnie do przysz³ych pokoleñ.
W ten sposób bywa³ rozpozna-
wany jako jeden i ten sam Bóg,
wierny i wiarygodny, a cechy te
stanowi¹ istotny rys wiary sta-
rotestamentalnej. Tak wiêc Bóg
Starego Testamentu jest Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bo-
giem Jakuba, przy czym znajdu-
jemy siê na pocz¹tku Objawienia,
którego pe³ni odt¹d oczekujemy
i któr¹ otrzymamy w Chrystusie.
Wiara starotestamentalna to wia-
ra oparta na przymierzu. Bóg
bêd¹c wierny cz³owiekowi jest
wierny przymierzu jakie z nim
zawar³. Cz³owiek bêd¹c wierny
Bogu, nie tyle jest wierny Bo-
gu – którego jeszcze ma³o zna
i rozumie – lecz jest wierny przy-
mierzu, którym zwi¹za³ siê z ob-
jawiaj¹cym siê Bogiem.

Z pierwotnych zapowiedzi wyni-
ka, ¿e Bóg nie bêdzie ju¿ tylko
Bogiem Abrahama, czy Bogiem Ja-
kuba, lecz bêdzie Bogiem ca³ego ludu,
gdy¿ w Abrahamie wybra³ uprzednio
ca³y naród ¿ydowski. St¹d naturaln¹
konsekwencj¹ jest to, aby utrwaliæ swe
obietnice, daæ pe³niej siê poznaæ ca³e-
mu ludowi zawieraj¹c z nim kolejne
przymierze. Przymierze z Narodem
Wybranym ma miejsce podczas wê-
drówki tego ludu przez pustyniê ku
ziemi obiecanej. Zawarte s¹ w tym
przymierzu podobnie jak w poprzed-
nich istotne elementy, a wiêc: za-
powiedŸ, obietnica, objawienie sie-
bie, znak – pieczêæ przymierza. Oto

fragmenty opisuj¹ce to wydarzenie:
By³o to w trzecim miesi¹cu od wyjœcia
Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przy-
byli [oni] na pustyniê Synaj. […] Pan
zawo³a³ na [Moj¿esza] z góry i po-
wiedzia³: „Tak powiesz domowi Jakuba
i to oznajmisz Izraelitom: Wyœcie wi-
dzieli, co uczyni³em Egiptowi, jak nio-
s³em was na skrzyd³ach orlich i przywio-
d³em was do Mnie. Teraz jeœli pilnie

s³uchaæ bêdziecie g³osu mego i strzec
mojego przymierza, bêdziecie szczególn¹
moj¹ w³asnoœci¹ poœród wszystkich
narodów, gdy¿ do Mnie nale¿y ca³a
ziemia. Lecz wy bêdziecie Mi królestwem
kap³anów i ludem œwiêtym. Takie to
s³owa powiedz Izraelitom” (Wj 19,1.3-6).
Nastêpnie przez dwa dni lud przy-
gotowywa³ siê na œwiêto, a w dniu
trzecim wszyscy zebrali siê u stóp
góry Synaj. Wtedy mówi³ Bóg wszyst-
kie te s³owa: „Ja jestem Pan, twój Bóg,
który ciê wywiód³ z ziemi egipskiej, z
domu niewoli” (Wj 20,1-2). Wreszcie nas-
têpuje przekazanie Prawa, czyli De-
kalog – rozdzia³ 20 ksiêgi Wyjœcia.
Mamy wiêc zapowiedŸ i obietnice do-
tycz¹ce ca³ego Narodu Wybranego,
jest element objawienia siê Boga,
jest w koñcu przymierze i pieczêæ
przymierza, tj. kamienne tablice
zniesione z góry przez Moj¿esza.

Teraz wiara Narodu Wybranego wy-
rasta z przymierza zawartego z Bogiem
na górze Synaj. Jest to wiara oparta
na s³owach wypowiedzianych przez
Boga. Nie jest to zale¿noœæ o cha-
rakterze transakcyjnym, nie jest to
badawczy i wzajemnie doœwiadcza-
j¹cy siê stosunek obu stron. Wiara
w Boga powinna byæ teraz wiernoœ-
ci¹ i zachowywaniem wszystkich
s³ów i poleceñ Bo¿ych. Przymierze
z góry Synaj w formie Dekalogu
jest dosyæ znamienne, mo¿na po-
wiedzieæ nietypowe, mówi ono jed-
nak¿e bardzo du¿o o Bo¿ej pedago-
gice i ekonomii Zbawienia. Na
pustyni lud staje siê ogo³ocony.

Dopóki egzystowa³ we w³asnym
œrodowisku, lub znosi³ niewolê fa-
raona, kierowa³ siê bardziej koniecz-
noœci¹ chwili lub zwyczajami miej-
sca i œrodowiska. Czêsto okolicznoœci
dyktowa³y, niemal wymusza³y spo-
sób postêpowania – konkretny i naj-
czêœciej praktyczny. Na pustyni Izra-
elici utracili czêœæ owych wymuszo-
nych zwyczajów. Wieloletnia niewola
i aktualnie wymagaj¹ca wêdrówka
przez pustyniê przyczyni³a siê zapew-
ne do tego, ¿e stracili równie¿ w ja-
kimœ stopniu poczucie w³asnej przy-
nale¿noœci, to¿samoœci. Mimo to, dla
Boga nie ma rzeczy straconych – wrêcz
przeciwnie, to w³aœciwy moment, aby
stworzyæ coœ nowego, pe³nego, bo-
gatego. W momencie, kiedy Izra-
elici czuj¹ siê ogo³oceni, opuszczeni,

dokoñczenie na str. 12
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SIERPIEÑ 2013
DODATEK DLA DZIECI

EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

K

NIEBO...

tó¿ z Was, Drodzy Czytel-
nicy, potrafi³by piêkniej wy-

raziæ s³owami zachwyt nad dzie-
³em Boga Stworzyciela, ni¿ to
uczyni³ Jan Kochanowski w swo-
im wierszu, którego fragment
zacytowaliœmy powy¿ej?

Któ¿ z Was umia³by w s³owach
okreœliæ, czym jest NIEBO – to
duchowe i to, które astronomo-
wie nazywaj¹ firmamentem b¹dŸ
sklepieniem niebieskim?

Dziœ zajmiemy siê tym ostat-
nim, czyli niebem astronomów,
niebem, którym astronomowie siê
zajmuj¹, obserwuj¹, badaj¹ – bo
s¹ po prostu ciekawi i chc¹ uzys-
kaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich,
nieraz od wieków, pytania.

Skupimy nasz¹ uwagê tylko
i wy³¹cznie na wygl¹dzie nocne-
go usianego gwiazdami sierpnio-
wego nieba, czyli nieba „wakacyj-
nego”.

Bardzo dawno zauwa¿ono, ¿e wza-
jemne po³o¿enia gwiazd na niebie
nie zmieniaj¹ siê z nocy na noc. Na
przyk³ad znany Wam z pewnoœci¹
Wielki Wóz widoczny jest przez ca³y
rok u nas w Polsce w ka¿d¹ po-
godn¹ noc, podobnie po³o¿ony blis-
ko niego Ma³y Wóz. Tak¿e wielka,
rozci¹gniêta litera W nigdy nie zni-
ka z naszego polskiego pogodnego
nocnego nieba – tylko zmienia w ci¹-
gu roku swoje po³o¿enie wzglêdem
widnokrêgu, czyli linii oddzielaj¹cej
pozornie niebo od ziemi. Kszta³ty,
które tworzy nasza wyobraŸnia z jas-
nych i s³abiej œwiec¹cych gwiazd

Tyœ Pan wszytkiego œwiata,
Tyœ niebo zbudowa³
I z³otymi gwiazdami œlicznieœ uhaftowa³;
Tyœ fundament za³o¿y³ nieobesz³ej ziemi
I przykry³eœ jej nagoœæ zio³y rozlicznemi.

Jan Kochanowski

nazywamy gwiazdozbiorami. Wielki
Wóz jest czêœci¹ Wielkiej NiedŸwie-
dzicy, zaœ Ma³y Wóz – Ma³ej NiedŸ-
wiedzicy. Litera W – to najjaœniejsze
gwiazdy gwiazdozbioru Kasjopei.
Odziedziczyliœmy nazwy gwiazdo-
zbiorów po staro¿ytnych Grekach,

którzy umieœcili na sklepieniu nieba
bohaterów greckiego œwiata mitolo-
gicznego.

Jednak¿e polskiemu astronomowi
z Gdañska, Janowi Heweliuszowi

Jan Heweliusz, portret pêdzla
Daniela Schultza

dokoñczenie na str. 14



4

Nr 8 (2013)Str. 4 N A  K A R M E L

Z CYKLU:

MA£O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU
(51)

O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD

¯Y£ DUCHOWOŒCI¥ KARMELU

ŒW. KS. JERZY PRECA (1880 – 1962)

Podczas swej pielgrzymki
apostolskiej na Maltê, 9 maja

2001 r., b³. Jan Pawe³ II beatyfi-
kowa³ ks. Jerzego Precê, s. Mariê
Adeodatê Pisani i br. Ignacego
Falzonê. Pierwszy z b³ogos³a-
wionych by³ bardzo zwi¹zany
z rodzin¹ Karmelu, nale¿¹c do
Œwieckiego Zakonu Karmelitañ-
skiego. Dnia 3 czerwca 2007 r.
papie¿ Benedykt XVI dokona³
jego kanonizacji.

Jerzy Preca urodzi³ siê na Malcie
12 lutego 1880 r. Mieszka³ w Va-
lletta, tj. sto³ecznym mieœcie Malty,
nieopodal sanktuarium Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Od dziecka by³ z³¹-
czony z rodzin¹ Karmelu, nosz¹c
szkaplerz karmelitañski. Po maturze
wst¹pi³ do seminarium duchownego
i 22 grudnia 1906 r. przyj¹³ œwiêce-
nia kap³añskie.

W swojej pos³udze duszpaster-
skiej zaanga¿owa³ siê w pracê wœród
m³odzie¿y. Dewiz¹ jego ¿ycia du-
chowego by³ prawda o Wcieleniu Sy-
na Bo¿ego. Stawia³ zawsze na auten-
tyzm ¿ycia chrzeœcijañskiego i nigdy
nie zadowala³ siê przeciêtnoœci¹.
I tak jak od dziecka nosi³ szkaplerz
karmelitañski, tak jako kap³an prag-
n¹³ naœladowaæ cnoty Matki Najœwiê-
tszej i ¿yæ w szkole Maryi z Naza-
retu. Dlatego te¿ wst¹pi³ do œwiec-

kiego (wówczas trzeciego) zakonu
karmelitów dawnej obserwancji
(OCarm), w którym 26 wrzeœnia
1919 r. z³o¿y³ œluby jako Franciszek,
obieraj¹c sobie za patrona b³. Fran-
ciszka ze Sieny, karmelitê z XIII
wieku, znanego z ¿ycia pokuty i mo-
dlitwy, w czym pragn¹³ go naœla-
dowaæ.

Czu³ siê prawdziwym cz³onkiem
rodziny karmelitañskiej, o czym
œwiadczy m.in. fakt, ¿e podpisywa³
siê nie w³asnym imieniem chrzciel-
nym, ale imieniem Franciszek, któ-
re przyj¹³ w Karmelu. W 1952 r.
prze³o¿ony generalny karmelitów,
w dowód uznania wielkich zas³ug
ks. Jerzego w propagowaniu na-
bo¿eñstwa szkaplerznego, podpisa³
dekret agregowania go do Zakonu
Karmelitañskiego.

Œwiêty zmar³ w wieku 82 lat, 26
lipca 1962 r., jako prawdziwy syn
Karmelu, nie tylko dlatego, ¿e no-
si³ szkaplerz karmelitañski, nale¿a³
do trzeciego zakonu i szerzy³ du-
chowoœæ karmelitañsk¹, ale tak¿e
dlatego, ¿e zgodnie z wymogami
karmelitañskiej szko³y duchowoœci
¿y³ w intymnej za¿y³oœci z Bogiem
i spieszy³ z pomoc¹ bliŸnim, zawsze
na wzór Maryi, Matki i Królowej
Karmelu.

Jego wspomnienie liturgicz-
ne przypada 9 maja.

niedzielê 13 paŸdziernika
br. odbêdzie siê w Tar-

ragonie w Hiszpanii beaty-
fikacja ponad piêciuset mêczen-
ników zamordowanych przez
komunistów hiszpañskich w la-
tach 1936 – 1939. W ich gronie
znajduje siê tak¿e jedenastu
karmelitów bosych: czterech
z klasztoru w Leridzie i sied-
miu z klasztoru w Tarragonie,
nale¿¹cych do kataloñskiej pro-
wincji zakonu.

Skoro tylko w Leridzie zaczê³y
siê bolesne wydarzenia zapocz¹tko-
wane przez komunistów, tj. rabo-
wanie i podpalanie koœcio³ów, za-
konnicy z klasztoru karmelitów
bosych – sanktuarium œw. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus schronili siê
u przyjaznych im osób. Niestety,
wkrótce zostali oni zdemaskowani
i ponieœli œmieræ mêczeñsk¹.

Jako pierwszych zastrzelono o. Ja-
na od Jezusa (Vilaregut Ferré)

i br. Bart³omieja od Mêki
Pañskiej (José Olivé Vivó).
Pierwszy urodzi³ siê w 1907 r.,
a w 1923 r. z³o¿y³ w Karmelu swoje
œluby zakonne. Wyœwiêcony na ka-
p³ana w 1930 r., pracowa³ w Leri-
dzie jako redaktor miesiêcznika
„Lluvia de Rosas” (Deszcz ró¿ œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus). Dru-
gi – br. Bart³omiej, urodzony
w 1894 r., œluby zakonne z³o¿y³
w 1921 r. Pe³ni³ swoj¹ pos³ugê
najpierw w klasztorze w Badalo-
nie, a w 1928 r. pos³uszeñstwo
skierowa³o go do sanktuarium tere-

NAJBLI¯SI B£OGOS£AWIENI

KARMELU TEREZJAÑSKIEGO,
MÊCZENNICY OCD Z LERIDY I TARRAGONY

O. Szczepan T. Praœkiewicz OCD

W
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zeñskiego w Leridzie. Dnia 24 lipca
1936 r. obaj zakonnicy, w obawie
by nie naraziæ na niebezpieczeñstwo
osób, które ich ukrywa³y, postano-
wili opuœciæ miasto, kieruj¹c siê
w kierunku Aragony. Szybko jednak
ich pochwycono i kiedy przyznali siê,
¿e s¹ karmelitami bosymi z sanktua-
rium œw. Teresy, od razu ich roz-
strzelano. By³o to 24 lipca
1936 r.

Pozosta³ych dwóch za-
konników z sanktuarium
œmieræ z r¹k komunistów
spotka³a 20 sierpnia tego
samego roku. Byli to:
o. Franciszek od Wnie-
bowziêcia  (Francisco
Segalá Solé) i o. Sylwe-
riusz od œw. Alojzego
Gonzagi (Jaime Peru-
cho Pontarro). O. Fran-
ciszek, najm³odszy z gru-
py, liczy³ zaledwie 24 lata
i by³ neoprezbiterem. Wraz
ze swoim bratem kap³a-
nem, ks. Paw³em Se-
galá Solé, ukrywali siê do
8 sierpnia, kiedy to zostali
aresztowani i uwiêzieni
w Leridzie. Do tego sa-
mego wiêzienia du¿o
wczeœniej, bo ju¿ 27 lipca
trafi³ te¿ o. Sylweriusz.
By³ on przeorem klasz-
toru nowicjackiego, mia³
72 lata. Tragicznym nie
tylko dla nich, ale tak¿e
dla innych 77 kap³anów
i zakonników, okaza³ siê
poranek 20 sierpnia, kiedy to
wszystkich rozstrzelano o œwicie
na miejskim cmentarzu. W drodze
na to miejsce kaŸni, wbrew za-
kazowi, mêczennicy œpiewali pieœni
paschalne. Dope³nieniem ich Pas-
chy bêdzie zapowiadana beatyfi-
kacja.

Rewolucja nie ominê³a te¿ klasz-
toru karmelitów bosych w Tarrago-
nie. Dnia 26 lipca 1936 r. ko-
muniœci wtargnêli tam do koœcio³a
klasztornego z kanistrami benzyny,
po rozlaniu której pod³o¿yli ogieñ,
co sprawi³o, ¿e po chwili œwi¹tynia
zamieni³a siê w pogorzelisko. Klasz-
tor zaœ napastnicy zamienili na wiê-
zienie. Zakonnicy, tj. trzech ojców
i czterech braci zakonnych, ukry³o
siê u krewnych i przyjació³. Wkrót-

ce jednak, jeden po drugim, zos-
tali oni zdemaskowani i zamor-
dowani przez komunistów.

Pierwszym mêczennikiem wspo-
mnianej grupy by³ br. Anio³ od
œw. Józefa (Fort Rius), urodzo-
ny w 1896 roku. Do zakonu
wst¹pi³ w 22 roku ¿ycia, pracowa³

m.in. w Tuscon w Stanach Zjed-
noczonych, sk¹d wróci³ do Hisz-
panii w 1934 roku. Rozstrzelano
go 25 lipca 1936 roku.

Kilka dni póŸniej, 31 lipca, œmieræ
mêczeñsk¹ poniós³ o. Wincenty
od Krzy¿a (Gallen Ibánez).
Mia³ zaledwie 28 lat. Tak¿e on od
1930 do 1934 roku studiowa³
i pracowa³ w Ameryce, w Waszyng-
tonie i w Tuscon.

Jako trzeciego rozstrzelano z nie-
nawiœci do wiary br. Karola od
Jezusa i Maryi (Barrufet Tost).
Liczy³ on 48 lat, z których 29 prze-
¿y³ w Karmelu. Œmieræ zadano mu
12 sierpnia 1936 roku.

Czwartym mêczennikiem kar-
melitañskim z Tarragony by³ o. Fi-

lip od œw. Teresy (Arce Fernán-
dez), definitor prowincjalny pro-
wincji kataloñskiej. Poniós³ œmieræ
mêczeñsk¹ w 58. roku ¿ycia, 11 lis-
topada. Karmelit¹ bosym by³ od
1896 roku.

Tego samego dnia, 11 listopada
1936 roku, po wczeœniejszych

cierpieniach zadanych im
w wiêzieniu „Río Se-
gre”, zosta³o rozstrzela-
nych na cmentarzu Tor-
redembarra 8 pozosta³ych
zakonników klasztoru.
Byli to:

O. Piotr od œw.
Eliasza (De Heriz
Eguiluz). Mia³ 69 lat,
z których wiele prze¿y³
jako misjonarz w Mek-
syku. Po wojnie meksy-
kañskiej, by unikn¹æ mê-
czeñstwa, pracowa³ w Sta-
nach Zjednoczonych. Po
powrocie do Hiszpanii,
gdy wybuch³a wojna, by³
definitorem prowincjal-
nym i mistrzem nowi-
cjatu.

Br. Damian od Trójcy
Œwiêtej (Rodríguez
Pablos). Liczy³ 49 lat,
z których w zakonie prze-
¿y³ 14. Wst¹pi³ bowiem
do klasztoru w 1922 ro-
ku.

Br. Józef Cecyliusz
od Jezusa Maryi (Al-
berich Lluch). By³ naj-
starszym z grupy, bo mia³

70 lat. Przez pewien czas pracowa³
m.in. na Kubie. W Karmelu prze-
¿y³ 42 lata.

Ka¿dy z tych naszych braci
w Karmelu móg³ uzyskaæ od
komunistów wolnoœæ, byle tylko
wykrzykn¹³: „Niech ¿yje komu-
nizm! Niech ¿yje Aza~na!” (tj.
przywódca hiszpañskiej ówczesnej
lewicy). Oni jednak woleli oddaæ
¿ycie, by pozostaæ wiernymi swe-
mu Panu i Odkupicielowi; woleli
wykrzykn¹æ: „Niech ¿yje Chrys-
tus Król!”. Z tymi s³owami szli na
spotkanie z Nim, dawc¹ ¿ycia wiecz-
nego, jako wierni jego s³udzy. Dla-
tego Koœció³ wynosi ich na o³tarze.
Niech orêduj¹ za nami!

Mêczennicy OCD Lerida i Tarragona
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O. PAWE£ FERKO OCD – SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE
(54)

G

U MATKI  BO ĒJ

W  G£ÊBOKIEM
³êbokie (obecnie w pó³noc-
nej czêœci Bia³orusi) – to

ma³e miasteczko targowe, jakich
ongiœ by³o wiele na terenie Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego.
Piêknie po³o¿one nad jeziorem
G³êbokie (od którego wziê³o naz-
wê) – swoj¹ d³ug¹, bogat¹ i ory-
ginaln¹ historiê zawdziêcza przede
wszystkim w³aœcicielom – przed-
stawicielom znakomitych niegdyœ
rodów magnackich: Radziwi³³om,
Korsakom i Zenowiczom oraz
karmelitom bosym opiekuj¹cym
siê dwoma wizerunkami ³aska-
mi s³yn¹cych Madonn: MB G³ê-
bockiej (Podchórnej) i MB Szkap-
lerznej.

DWA KOŒCIO£Y

Pierwsze wzmianki o G³êbokiem
pochodz¹ z pocz¹tku XVI w. Ju¿
wtedy by³o to miasteczko dwu-
pañskie, prywatne, nie posiadaj¹ce
w³asnego samorz¹du ani ¿adnych
przywilejów lokacyjnych. Czêœæ pó³-
nocna miasteczka nale¿a³a wówczas
do rodu Zenowiczów, a czêœæ po-
³udniowa do Korsaków. Naturaln¹
granicê stanowi³a rzeczka Berez-
wica, przep³ywaj¹ca przez jezioro
G³êbokie i wp³ywaj¹ca do rzeki
Dzisna. Atrakcj¹ miasta by³y targi,
gdy¿ w³aœnie têdy przebiega³ uczê-
szczany szlak handlowy ³¹cz¹cy
Wilno z Po³ockiem. By³ to te¿
teren sporny miêdzy Rzeczpos-
polit¹ a Rusi¹ (w 1582 r. car Iwan
IV GroŸny napadaj¹c na Litwê
spustoszy³ G³êbokie i Berezwecz).
Zenowicze w pewnym okresie prze-
szli na kalwinizm i wybudowali
zbór, lecz po kolejnej konwersji sta-
n¹³ w tym miejscu koœció³ kato-
licki (XVI w.). Mniej wiêcej w tym
samym okresie w drugiej czêœci
miasta Józef Korsak funduje dwa
koœcio³y: w 1628 r., który stanie siê
farnym (Trójcy Œwiêtej) i w 1639 r.,

by przekazaæ go nastêpnie karme-
litom bosym. W roku 1646 r. w no-
wo wybudowanym klasztorze osie-
dlili siê zakonnicy. Klasztor obs³u-
giwa³ te¿ kaplice w miejscowoœ-
ciach: £ostowice, Przyda³y, Wol-
borowicze i Janki. W r. 1650 dla pra-
cy wœród prawos³awnych przys³any
zosta³ o. Sebastian od Wszystkich
Œwiêtych, który wielu ich dla ka-

tolicyzmu pozyska³. Trzy
lata póŸniej przy kaplicy
w £ostowicach osiedli-
³y siê karmelitanki bose
z Wilna, szukaj¹c tu

przez osiem miesiêcy schronienia od
zarazy. W r. 1670 za³o¿one zosta³o
tu Bractwo œw. Józefa, i pojawi³ siê
w koœciele otaczany kultem cu-
downy obraz MB Szkaplerznej
(Bractwo Szkaplerzne erygowano
w 1753 r.). W roku 1727 prze-
niesiono tu z Wilna nowicjat zakon-
ny. W latach 1730–1735 zbudowana
by³a murowana œwi¹tynia w stylu
baroku wileñskiego przez architekta
Jana Krzysztofa Glaubitza z dwoma
wie¿ami. Konsekracja mia³a miej-
sce 3 lipca 1735 r. przez biskupa
J. Ancutê. 10 sierpnia 1763 r. odno-
towano tutaj cudowne zjawisko „po-

G³êbokie, dawny koœció³ karmelitów bosych
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cenia siê” statuy Chrystusa Cierpi¹-
cego umieszczonej w preparatorium
chóru zakonnego, co zwiêkszy³o po-
pularnoœæ klasztoru czyni¹c go miej-
scem pielgrzymek. W roku 1805
staraniem o. Miko³aja Budnego,
karmelici bosi wybudowali na
wzgórzu Kopciówka koœció³ pw.
œw. Eliasza umieszczaj¹c w nim
cudown¹ Figurê Chrystusa w cier-
niowej koronie. W r. 1812 w klasz-
torze zatrzyma³ siê na dziesiêæ
dni sztab wojsk Napoleona. Po
przeprowadzonej 12 maja 1832 r.
w G³êbokiem koncentracji wojsk
powstañczych jakiej dokona³ Ig-
nacy Korsak i poniesionej trzy
dni póŸniej klêsce w walnej bi-
twie, w mieœcie rozpoczêto repre-
sje, a klasztor karmelitów zamie-
niono na areszt. Za zaanga¿owa-
nie w powstanie listopadowe na
zsy³kê skazano 5 zakonników,
proboszcza od Trójcy Œw. i unic-
kiego duchownego.

W r. 1862 nast¹pi³a kasata
klasztoru, a rok póŸniej koœció³
sta³ siê fili¹ parafii G³êbokie
licz¹cej wówczas 840 katolików.
Nadal pracowali przy nim kar-
melici. 26 sierpnia 1864 r.
nast¹pi³o ca³kowite zamkniêcie
klasztoru decyzj¹ w³adz carskich,
jako kara za „czytanie odezwy pow-
stañczej i odbieranie przysiêgi”.
W klasztorze urz¹dzono wiêzienie,
gdzie s¹dy odprawia³ sam guber-
nator Michai³ Murawiow, s³ynny
„Wieszatiel”. W r. 1872 przeka-
zano koœció³ przez w³adze carskie
wiernym prawos³awnym i zamie-
niono na cerkiew, przebudowuj¹c
niektóre fragmenty architektury.
I tak jest do dziœ.

DWIE MADONNY

Œwi¹tynia karmelitañska zbudowa-
na zosta³a w stylu bazyliki z krót-
kim transeptem, z czterema wie-
¿ami w naro¿ach. Koœció³ otacza³
czworobok zabudowañ klasztornych
z wewnêtrznym dziedziñcem. Dziœ
pozosta³o tylko jedno jego skrzyd-
³o, a wie¿e w naro¿ach prezbite-
rium straci³y swoj¹ barokow¹ urodê.
Pozosta³a fasada zachodnia, flan-
kowana dwoma czterokondygnacyj-
nymi wie¿ami. Ozdobiona wraz
z wie¿ami wi¹zkami pilastrów, wy-
giêtymi i profilowanymi gzymsami

i pó³koliœcie zamkniêtymi niszami.
Parawanowy, wysoki szczyt miêdzy
wie¿ami o bardzo dekoracyjnych mo-
tywach. Wie¿e prezbiterium dwu-
kondygnacyjne, skromnie zdobione

lizenami i niszami (dawniej by³y tu
figury œw. Jana od Krzy¿a i œw. Te-
resy od Jezusa). Na ich szczycie
dziœ widnieje dziwne zakoñczenie,
podobne do fabrycznych kominów.
Miêdzy wie¿ami prosty, trójk¹tny

szczyt. Elementy architektoniczne
fasady g³ównej zosta³y zachowane.
Piêkne s¹ barokowe zdobienia nisz,
okien i portalu z rzeŸbionymi drzwia-
mi o oryginalnym ornamencie roœ-

linnym. Na dziedziniec soboru
prowadzi barokowa, trójprzelotowa
brama z ozdobnym frontonem
z koñca XVIII wieku. Œciany wnê-
trza zdobi¹ stiukowe ornamenty.
Zachowa³y siê drzwi z XVIII w.
i kuta balustrada. Krypta, miejsce
pochówku fundatora zosta³a znisz-
czona, gdy po drugiej wojnie œwia-
towej dzia³a³a tu fabryka kon-
serw. Wed³ug legendy, podziem-
ne lochy mia³y ³¹czyæ kryp-
tê koœcio³a z odleg³ym klaszto-
rem Bazylianów w Berezweczu.
W 1840 r. w koœciele istnia³o 15
o³tarzy, w prezbiterium w górnej
czêœci o³tarz Matki Bo¿ej Szkap-
lerznej (z dojœciem od klasztor-
nego chóru), szczególnie czczony
by³ obraz Matki Bo¿ej Pod-
chórnej usytuowany w kaplicy
przy wejœciu do œwi¹tyni (i ten
siê zachowa³ – obecnie w koœciele
Trójcy œw., w o³tarzu g³ównym
w srebrnych sukienkach). Tam
te¿ przeniesione zosta³y dwa o³-
tarze boczne: œw. Teresy od Je-
zusa i œw. Jana od Krzy¿a. W bocz-

nej kaplicy natomiast po przenie-
sieniu czeœæ odbiera³ obraz MB
Szkaplerznej (do dzisiaj zachowa³o
siê tylko malowid³o, kopia). W koœ-
ciele farnym mo¿na znaleŸæ jeszcze
wiele innych precjozów, zabytków
i pami¹tek dawnej œwietnoœci kar-
melitañskiego zespo³u klasztorno-
-koœcielnego.

DWIE DZIA£ALNOŒCI

W historii koœcio³a i klasztoru by³y
dobre i ponure karty, czêsto tajemni-
cze. Do dobrych nale¿y dzia³alnoœæ
karmelitów – jedna, to duszpasterska
pos³uga w mieœcie i w okolicy, a druga
to prowadzenie szko³y, zak³adu nauko-
wego i konwiktu (internatu) dla nie-
zamo¿nych uczniów oraz szeroka
dzia³alnoœæ kulturalna, oœwiatowa,
pedagogiczna i charytatywna wœród
ludnoœci. S³ynna z unikatowych
i wspania³ych zbiorów by³a biblioteka
klasztoru. Znana te¿ by³a i nieoce-
niona pomoc zdrowotna dla ludnoœci,
udzielana przez prowadzony przez
mnichów szpital oraz aptekê.

G³êbokie, kopia MB Szkaplerznej
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¯YDÓWKA: Tak wspomina Erna
swoj¹ m³odsz¹ siostrê Edytê:

„Rodzice nasi mieszkali we
Wroc³awiu, kiedy przysz³a na
œwiat Edyta. By³o to 12 paŸ-
dziernika 1891 r. w ¿ydowskie
œwiêto Dnia Pojednania – zna-
cz¹ce œwiêto dla judaizmu – ob-
chodzone modlitw¹ i œcis³ym
postem. G³êbszego jeszcze zna-
czenia nabra³o ono odt¹d dla
mamy i dla Edyty, bo gdy pre-
zenty i ¿yczenia urodzinowe
sk³adaliœmy Edycie dwunastego
paŸdziernika, to mama zawsze
obchodzi³a je w Dzieñ Pojed-
nania, dziêkuj¹c Bogu za dar ¿y-
cia ukochanej Edytki – zw³asz-
cza, ¿e stanowi³a swoisty „te-
stament ojca” dla naszej rodzi-
ny, który dwa lata póŸniej zgi-
n¹³. Jako najm³odsza w rodzinie
spe³nia³a szczególn¹ rolê w li-
turgii uczty sederowej przewi-
duj¹cej ca³y szereg pytañ, które
mog³a zadawaæ, aby siê dowie-
dzieæ dlaczego noc paschalna
ró¿ni siê od wszystkich innych
nocy.

Jak ka¿de dziecko lubi³a czas
œwi¹teczny, który wyrywa³ wszyst-
kich z codziennej szaroœci, ob-
darowywa³ przysmakami, odzie-
wa³ w odœwiêtne stroje i radowa³
cudownymi, starymi melodiami
synagogalnymi. Gdy osi¹gnê³a
wiek zobowi¹zuj¹cy do zacho-
wywania postu przez ca³y dzieñ,
uznano j¹ za zbyt w¹t³¹ i po-
zwalano poœciæ tylko do po³ud-

nia. By³a jednak bar-
dzo ambitna i upar-
ta i od trzynastego
roku ¿ycia nigdy pos-
tu nie z³ama³a ani
siê od niego nie dys-
pensowa³a nawet wte-
dy, gdy ju¿ nie po-
dziela³a wiary naszych
rodziców i poza do-
mem nie przestrze-
ga³a rytualnych prze-
pisów.

Chocia¿ Edyta –
tak, jak ka¿de z nas
– zosta³a przez ma-
mê wychowana w du-
chu religijnym, wdra-
¿ana do przestrze-
gania przepisów ra-
binackich, bardzo szybko od-
kry³a jak kult œwi¹teczny traci³
wartoœæ przez to, ¿e bracia, któ-
rzy w zastêpstwie zmar³ego ojca
mieli odmawiaæ modlitwy, czy-
nili to lekcewa¿¹co – a nawet,
¿e sobie kpi¹ ze wszystkiego.
Powa¿nie i dojrzale podchodz¹c
do ¿ycia i wiary ju¿ w wieku
niespe³na 15-tu lat <z pe³n¹
œwiadomoœci¹ – jak zwyk³a ma-
wiaæ – i z w³asnej woli przes-
ta³a siê modliæ>, bo jak twier-
dzi³a ‘nie by³a w stanie wyznawaæ
prawdê nie daj¹c¹ siê udowod-
niæ rozumowo. Uwa¿a³a istnie-
nie osobowego Boga za rzecz
niewiarygodn¹, dlatego na w³as-
n¹ rêkê zaczê³a poszukiwaæ
prawdy w psychologii i filozo-
fii’. Odt¹d te¿ – jak czêsto pow-

tarza³a – ‘to jej poszukiwanie
prawdy sta³o siê jej jedyn¹ mo-
dlitw¹”.

FILOZOF: Roman Ingarden, fe-
nomenolog i przyjaciel Edyty Stein,
tak wspomina czasy wspólnych stu-
diów i wzajemnych rozmów:

„Edytê pozna³em na studiach
w Getyndze. Spotkaliœmy siê
na kó³ku filozoficznym u prof.
Husserla. Edyta kontynuowa³a
w³aœnie studia rozpoczête wczeœ-

niej we Wroc³awiu. By³a to jak
mnie siê zdaje psychologia,
historia i germanistyka. Nawi¹-
zaliœmy bli¿sz¹, osobist¹ zna-
jomoœæ, która przerodzi³a siê
póŸniej w przyjaŸñ. Codziennie
dyskutowaliœmy na wiele tema-
tów, ale najczêœciej o ró¿nych
szczegó³ach jej pracy i g³êbo-
kich przemyœleniach.

Wed³ug niej wybór zawodu
winien byæ dokonany nieza-
le¿nie i oparty na w³asnym ro-
zeznaniu, tak aby osoba ludzka
mog³a siê poprzez ten wybór
w pe³ni zrealizowaæ. Jej pierw-
sza decyzja nie zadowala j¹,
przedmioty, które studiuje we
Wroc³awiu nie daj¹ odpowiedzi
na podstawowe pytania o sens

EDYTA STEIN
OCZAMI JEJ WSPÓ£CZESNYCH

71-t¹ rocznicê „narodzin dla nieba” (9 sierpnia) oddajemy
chwa³ê Bogu i pozdrawiamy dzisiaj z g³êbok¹ czci¹ i ze

œwiêt¹ radoœci¹ wielk¹ córê narodu ¿ydowskiego i wiern¹ córkê
Koœcio³a, bogat¹ w m¹droœæ, mi³oœæ i mêstwo. Wychowana w su-
rowej szkole tradycji Izraela, naznaczona ¿yciem pe³nym cnoty
i umartwienia w zakonie karmelitañskim, wykaza³a bohatersk¹
postawê ducha w czasie swej drogi do obozu zag³ady. Zjed-
noczona z ukrzy¿owanym Panem da³a swe ¿ycie „za prawdziwy
pokój” i „za wielki naród”.

W

EDYTA STEIN – ¿ydówka, filozof, chrzeœcijanka,
kobieta, karmelitanka, teolog i mêczennica – jednym
s³owem œw. Teresa Benedykta od Krzy¿a.

dokoñczenie na str. 13
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SIERPIEÑ 2013

Œw. Stefan, król

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!

ŒWIÊTY STEFAN

S

1. Cz. Œw. Alfonsa Marii Liguorie-
go, bpa i dra Koœcio³a.
Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.

2. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
3. Sb. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
6. Wt. Œwiêto Przemienienia

Pañskiego.
7. Œr. Œw. Alberta z Trapani.
9. Œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a,

dz. i m., patronki Europy.
10. Sb. Œw. Wawrzyñca, m.
14. Œr. Œw. Maksymiliana Marii

Kolbego, m.
15. Cz. Uroczystoœæ WNIEBO-

WZIÊCIA Najœw. MA-
RYI PANNY.

16. Pt. Œw. Stefana, króla wêgier-
skiego.

21. Œr. Œw. Piusa X, papie¿a.
22. Cz. Najœwiêtszej Maryi Pan-

ny, Królowej.
24. Sb. W r. 1944 † S³. Bo¿y Fran-

ciszek od œw. Józefa (Po-
wiertowski).

26. Pn. Uroczystoœæ Najœw. Ma-
ryi Panny Czêstochow-
skiej.

28. Œr. Œw. Augustyna, bpa i dra
Koœcio³a. W r. 1944 † B³.
Alfons Maria Mazurek.

29. Cz. Œw. Jana Chrzciciela.

KALENDARZ

ŒCIENNY

na 2014 rok

– „Piêkno Karmelu” –

Artystycznie

piêkne zdjêcia

z klasztoru i koœcio³a

Karmelitów Bosych

w Przemyœlu

wraz z cytatami œwiêtych

Karmelitañskich.

Cena 25 z³.

Do nabycia w zakrystii

i na furcie klasztornej.

 Zachêcamy…

tefan by³ synem ksiêcia wê-
gierskiego Gejzy i Adelaj-

dy – córki ksiêcia polskiego Miesz-
ka I. Urodzi³ siê w ówczesnej
stolicy Wêgier, Ostrzychomiu
(Esztergom) ok. 969 r. Wed³ug
legendy chrztu udzieli³ mu œw.
Wojciech, biskup czeskiej Pragi,
czczony jako patron Polski. Bis-
kup Wojciech udzieli³ natomiast
na pewno m³odemu ksiêciu sa-
kramentu Bierzmowania. W 995
roku Stefan poœlubi³ b³. Gizelê,
siostrê cesarza œw. Henryka II,
cesarza Niemiec. Po œmierci ojca
w 997 r. i pokonaniu wielmo¿ów
obj¹³ rz¹dy.

Jego najwiêksz¹ zas³ug¹ jest zjed-
noczenie i umocnienie pañstwa po
okresie rozbicia dzielnicowego.
Rz¹dzi³ pañstwem wêgierskim 41 lat.
Stworzy³ organizacjê koœcieln¹ i gor-
liwie szerzy³ chrzeœcijañstwo. W na-
grodê otrzyma³ od papie¿a Sylwestra
II koronê królewsk¹ jako pierwszy
król Wêgier i zaszczytny tytu³ ”króla

apostolskiego”. Koronacja nast¹pi³a
25 grudnia, w uroczystoœæ Bo¿ego
Narodzenia, w roku 1000. Nadto
papie¿ przys³a³ Stefanowi krzy¿
procesjonalny i nada³ mu przywilej
obsadzania stolic biskupich w kraju.
Król za³o¿y³ s³ynne opactwo bene-
dyktyñskie w Pannohalma oraz
4 inne. Za zezwoleniem papie¿a
ufundowa³ metropoliê w Ostrzy-
chomiu i dziewiêæ zale¿nych od
niej stolic biskupich. Nied³ugo po-
tem za³o¿y³ drug¹ metropoliê w Ka-
lotsa. Za³o¿y³ tak¿e opactwo na Gó-
rze Panoñskiej i kilka innych klaszto-
rów. Sprowadzi³ na Wêgry kap³anów
i zakonników, zak³ada³ oœrodki dusz-
pasterskie...

Stefan zmar³ w Ostrzychomiu
15 sierpnia 1038 roku.

W ikonografii œw. Stefan przed-
stawiany jest w stroju królewskim,
w koronie. Jego atrybutami s¹:
chor¹giew z NMP, glob, a na nim
krzy¿ – symbol misyjnej dzia³al-
noœci, korona, makieta koœcio³a
w rêku.
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W

Sprecyzowanie tytu³u Maryi, ja-
ko Królowej Koœcio³a i œwiata nie
by³o trudne dla Koœcio³a, bo wyni-
ka³o z logicznego faktu, ¿e jest Ona
Matk¹ Króla. Przecie¿ ju¿ Archa-
nio³ Gabriel zapowiedzia³ Maryi,
¿e jej Syn królowaæ bêdzie na wieki.
Tak wiêc Koœció³ od najdawniej-
szych czasów, czci³ Maryjê jako
Królow¹.

Ale chodzi tu jeszcze o coœ wiê-
cej. Mianowicie na przestrzeni wie-
ków nauczanie Koœcio³a na temat
Maryi ci¹gle siê pog³êbia³o. I tak
ró¿ni papie¿e, teolodzy i œwiêci
stwierdzali, ¿e Maryja jest Królow¹
nie tylko dlatego, ¿e by³a Matk¹ Boga,
ale równie¿ z powodu Jej wyj¹tko-
wej roli w dziele odkupienia. Kiedy
Maryja odpowiedzia³a anio³owi tak,
to na tym nie by³ koniec. Ona mu-
sia³a ¿yæ konsekwencj¹ tego s³owa
tak przez ca³e swe ¿ycie. Jej ¿ycie
sta³o siê jednym wielkim tak, czyli
zgadzaniem siê na wszystko, co Bóg
zaplanowa³ dla zbawienia œwiata, do
tego stopnia, ¿e zaakceptowa³a rów-
nie¿ ofiarê Swego Syna na Krzy¿u.
Sta³a tam w niesamowitym smutku
i bólu, jaki poj¹æ mo¿e tylko matka,
gdy widzi, w jakim cierpieniu kona
jej dziecko, ale ca³¹ Sw¹ postaw¹ na Kal-
warii potwierdza³a to Swoje tak. Zresz-
t¹ Maryja pod krzy¿em potwierdzi³a
tylko to s³owo tak, które 33 lata wczeœ-
niej wypowiedzia³a, zgadzaj¹c siê
zostaæ Matk¹ Zbawiciela œwiata.

Tak wiêc Maryja ma zupe³nie wy-
j¹tkow¹ i szczególn¹ rolê w dziele
Chrystusowego zbawienia. Jezus jest

Królem, bo jest Stwórc¹ œwiata, a my
jesteœmy stworzeni na Jego obraz.
Ten obraz zosta³ w nas utracony z po-
wodu grzechu pierworodnego, ale
przywrócony ponownie przez Jego
ofiarê na krzy¿u. A Maryja jest Kró-
low¹ nie tylko z tego powodu, ¿e
jest Matk¹ Chrystusa, ale jest Ni¹
równie¿ dlatego, ¿e wspó³pracowa³a
ze Swym Synem, by przywróciæ w
nas Jego wizerunek. Ona pomog³a
odtworzyæ w nas ten boski obraz po
tym, jak oryginalny obraz naszego
podobieñstwa do Boga zosta³ utra-
cony przez grzech.

Mam nadziejê, ¿e to u³atwi nam
zrozumienie nauki Koœcio³a na te-
mat Maryi. Ona jest Królow¹, za-
równo dlatego, ¿e jest Matk¹ Króla,
jak i dlatego, ¿e wspó³pracuje w Je-
go królewskim dziele przywracania
godnoœci ca³emu œwiatu. I poprzez
wszystkie wieki nauka o podwój-
nym znaczeniu godnoœci Maryi jako
Królowej ci¹gle dojrzewa³a. Papie¿
Pius XII 60 lat temu tak pisa³ o Ma-
ryi w encyklice Ad Caeli Reginam: Ze
zjednoczenia z Chrystusem Królem Ma-
ryja osi¹ga taki blask i dostojeñstwo, ¿e
przewy¿sza nim wielkoœæ wszechrzeczy
stworzonych; z tego zjednoczenia z Chrys-
tusem wywodzi siê te¿ Jej w³adza
królewska, na mocy której mo¿e Ona
rozdawaæ skarby Królestwa samego
Boga Zbawcy; z tego wreszcie zjednocze-
nia z Chrystusem wyp³ywa niesamowita
skutecznoœæ Jej matczynego poœrednictwa
u Syna i Ojca. Jej królestwo jest tak
niezmierzone, jak królestwo Jej Syna i nic
nie jest wykluczone spod Jej panowania.
W tym tekœcie jest kilka wyj¹tko-
wych stwierdzeñ na temat Maryi: Po
pierwsze, Ona ma praktycznie nie-
zmierzon¹ moc i nic nie jest wy³¹-
czone spod Jej panowania. To wiel-
ki krok od pocz¹tkowego rozumienia
Maryi, jako pokornej i ubogiej dziew-
czyny, jaki znajdujemy w Piœmie Œwiê-
tym. Dobrze jest jednak wiedzieæ, ¿e
te twierdzenia ogromnie wywy¿szaj¹-
ce Maryjê powoduj¹ pewne tarcia miê-
dzy nami katolikami i innymi wyzna-
niami chrzeœcijañskimi, zw³aszcza pro-
testanckimi, bo nie wszystkim chrze-
œcijanom podobaj¹ siê tego rodzaju
podnios³e okreœlenia Maryi.

Aby wiêc pomóc sobie zrozumieæ
to wszystko trochê lepiej, zajrzyjmy
do Pisma œwiêtego. I tak w Ksiêdze
Izajasza (Iz 9, 1-5) czytamy: Naród
krocz¹cy w ciemnoœciach ujrza³ wielkie
œwiat³o, albowiem Dzieciê nam siê
narodzi³o, wielkie bêdzie Jego panowa-
nie w pokoju bez granic, dla tronu
Dawida i dla jego w³adzy królewskiej,
pocz¹wszy od teraz i na zawsze.

Aby w³aœciwie zrozumieæ to, co
wydarzy³o siê w Nowym Testamen-
cie, trzeba nam siêgaæ do Starego
Testamentu. Winniœmy wiêc znaæ his-
toriê królowania Dawida i obietnice,
jakie ten¿e król otrzyma³ od Boga.
To rozumienie jest konieczne, ¿eby
móc zrozumieæ sens narodzenia Chrys-
tusa, bo historia Starego Testamentu
by³a przygotowaniem ludzkoœci do
przyjœcia Chrystusa na ziemiê. I dla-
tego tak wa¿ne jest na przyk³ad to,
¿e Jezus urodzi³ siê w Betlejem –
– mieœcie Dawidowym, bo to przy-
pomina o tym, ¿e Jezus jest wg cia³a
Potomkiem Dawida, który bêdzie
panowa³ na wieki.

I co jeszcze wynika z czytania tej
historii? Otó¿ król Dawid pomaga
nam lepiej zrozumieæ nie tylko w³a-
dzê królewsk¹ Chrystusa, ale tak¿e
królewsk¹ godnoœæ i w³adzê Maryi –
– Królowej. W staro¿ytnej cywilizacji
Œrodkowego Wschodu w³¹cznie z Izra-
elem, król móg³ posiadaæ wiele ¿on.
Z tego powodu królow¹ nie mog³a
zostaæ któraœ z jego ¿on (bo król
mia³ ich wiele), ale królow¹ by³a
matka króla. Biblia tak¿e nam
o tym mówi w wielu miejscach. Ja
chcia³bym podkreœliæ jedno z nich:
Otó¿ król Salomon, syn króla Da-
wida i jego pierwszy nastêpca, królo-
wa³ wraz ze sw¹ matk¹ Batszeb¹.
Posiada³a ona tytu³ gebirah, co siê
t³umaczy wielka pani, albo inaczej
moglibyœmy powiedzieæ: Królowa
Matka. I po niej ka¿dy nastêpny
król Izraela panowa³ wespó³ ze swo-
j¹ matk¹, ze swoj¹ gebirah. Pos³u-
chajmy tego¿ opisu: Batszeba wesz³a
do króla Salomona, aby przemówiæ
do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy
król wsta³ na jej spotkanie, odda³ jej
pok³on, a potem usiad³ na swym tronie.
Wówczas po-stawiono tron dla matki
króla, aby usiad³a po jego prawej rê-
ce. Wtedy powiedzia³a mu: Mam do
ciebie jedn¹ ma³¹ proœbê. Nie odmawiaj
mi! A król jej odrzek³: Proœ, moja
matko, bo tobie nie bêdê odmawia³
(1Krl 2, 19-20).

MARYJA – KRÓLOWA
NIEBA I ŒWIATA

kolejnym numerze naszego
pisma proponujê, byœmy

zastanowili siê nad znaczeniem
jedynego w dziejach œwiata przy-
padku, kiedy cz³owiek, a wiêc
ktoœ spoœród nas zosta³ nazwany
Królow¹ Nieba. Myœlimy oczywiœ-
cie o Maryi. Jest to temat tym
bardziej aktualny, ¿e obecny mie-
si¹c sierpieñ szczególnie obfituje
w œwiêta maryjne i pielgrzymki
do Jej sanktuariów.

O. STEFAN SKÓRNÓG OCD
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Du¿o wa¿nych wiadomoœci mo¿na
wywnioskowaæ z tego¿ fragmentu.
Przede wszystkim zwróæmy uwagê
na to, ¿e królowa matka zbli¿a siê
do króla, aby przemówiæ w imieniu
kogoœ innego. Czyli wystêpuje tutaj
w roli adwokata, jest orêdowniczk¹,
prosi króla w sprawach  ludzi. Nas-
têpnie s³yszymy, ¿e Salomon wsta³
z tronu, kiedy wesz³a jego matka.
To zachowanie czyni królow¹ matkê

osob¹ wyj¹tkow¹ wœród wszystkich
poddanych króla. Przecie¿ wszyscy
wstaj¹ na widok króla, nawet jego ¿o-
ny musia³y mu siê k³aniaæ. A tym-
czasem tu Salomon wstaje, by od-
daæ czeœæ Batszebie i dopiero potem
siada na swym tronie. Oddaje jej
ho³d i sadza j¹ na miejscu najwiêk-
szego honoru, po swojej prawej
stronie. To prawda, ¿e mamy tu do
czynienia z honorowym rytua³em,
ale wyra¿a on relacjê miêdzy kró-
lem i królow¹ matk¹. Król sprawia
matce najwiêkszy zaszczyt, choæ na-
dal pozostaje królem. To ona siedzi
po jego prawej rêce, a nie na odwrót.
I jeszcze jedno: Salomon, król
bêdzie rozpatrywa³ proœbê swej mat-
ki – królowej nie z pos³uszeñstwa,
lecz z szacunku i mi³oœci.

A teraz wróæmy do Chrystusa. Je-
go Królewskoœæ mo¿emy lepiej teraz
rozumieæ w œwietle królowania Da-
wida. I tak, jak pierwszy nastêpca

Dawida – Salomon królowa³ obok
swej królowej matki, tak te¿ jego
ostateczny i wieczny Potomek – Chrys-
tus, równie¿ króluje wraz ze Swo-
j¹ Królow¹ Matk¹. To nadaje sens
wszystkiemu, co wiemy o Maryi.
Przypomnijmy sobie sytuacjê pod-
czas wesela w Kanie Galilejskiej:
tutaj Maryja wstawia siê do Chrys-
tusa za ludzi podobnie, jak Batszeba
wstawia³a siê do Salomona za Ado-

niasza. Ale Maryja nie zas³ania Sob¹
autorytetu Syna. Nie poleca s³u¿¹-
cym, by pos³uchali Jej, ale ¿eby byli
pos³uszni Jezusowi – Jej Synowi.
A Chrystus, choæ pozostaje tym, kim
jest, sk³ania siê ku proœbie Matki
mimo, ¿e pocz¹tkowo mia³ inny
pogl¹d na zaistnia³¹ sytuacjê. I teraz
ju¿ ostatnie spostrze¿enie: Kiedy na-
ród wybra³ Dawida na swojego kró-
la, oni wo³ali: Oto myœmy koœci twoje
i cia³o (2 Sam 5:1). To zdanie stanowi
aklamacjê, czyli potwierdzenie og³o-
szone przez naród, ¿e uznaje on Da-
wida za swojego króla. Drug¹ tak¹
sytuacjê znajdujemy jeszcze tylko
w jednym miejscu w ca³ej Biblii,
mianowicie w Ksiêdze Rodzaju. Gdy
Bóg wyj¹³ ¿ebro z Adama i uczyni³
Ewê, Adam obudzi³ siê i powie-
dzia³: Ta wreszcie jest koœci¹ z moich
koœci i cia³em z mego cia³a. Adam, któ-
ry ma w³adzê panowania nad rajs-
kim ogrodem, nie mia³ nigdy pano-

waæ sam, mia³ dzieliæ w³adzê ze
sw¹ ma³¿onk¹ Ew¹. Budzi siê i og³a-
sza Ewê swoj¹ królow¹. Ten wzór
pomaga nam zrozumieæ, ¿e Chrys-
tus, Nowy Adam te¿ nie panuje
sam: On og³asza Maryjê Now¹ Ew¹,
Jego Matk¹, która jako Królowa
œwiata i Nieba na zawsze bêdzie
królowaæ u Jego boku.

Tak wiêc na przestrzeni wieków
Koœció³ ci¹gle podkreœla³ królewsk¹

godnoœæ Maryi. Ona jest Królow¹
nie tylko dlatego, ¿e by³a po prostu
Matk¹ Chrystusa, ale dlatego, ¿e
ma udzia³ w dziele zbawienia. Jej
Fiat zaprowadzi³o J¹ a¿ pod Krzy¿
i dalej do królowania wiecznego,
gdy zosta³a z cia³em i dusz¹ wziêta
do nieba. Czytaj¹c Pismo œw. widzi-
my, ¿e ten fakt koronacji Maryi na
Królow¹ nieba i ziemi dope³nia pla-
nu, jaki Bóg przygotowa³ od pocz¹-
tku. Maryja jest Gebirah, czyli Wiel-
ka Pani, Królowa Matka. Bóg, który
w czwartym przykazaniu zawar³ po-
lecenie: bêdziesz czci³ ojca i matkê
swoj¹, sam osobiœcie daje przyk³ad
przestrzegania tego¿ przykazania przez
nadanie w³asnej Matce najwiêkszego za-
szczytu i miejsca po Jego prawej stronie,
by mog³a Ona ju¿ po nieskoñczone
czasy królowaæ razem z Nim, jako
Orêdowniczka, wstawiaj¹ca siê przed
Bogiem za nami. I Jej proœbie On,
Syn i Król, nigdy nie odmówi.
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BIBLIJNE

ROZUMIENIE WIARY

G ³ o s  S ³ o w a  ¯ y w e g o …
Nie! Rêka Pana nie jest tak krótka, ¿eby nie mog³a ocaliæ,
ani s³uch Jego tak przytêpiony, by nie móg³ us³yszeæ.

      Ksiêga Izajasza 59,1

niepewni, w chwili duchowej pus-
tyni, na pustyni synajskiej Bóg wy-
biera Izraela na w³asnoœæ, jako lud
œwiêty i królewski. Poniewa¿ lud jest
ogo³ocony, dlatego te¿ mo¿e staæ siê
nowym ludem – Narodem Wybra-
nym. W miejsce spo³ecznych zwy-
czajów i moralnoœci opartej na wy-
mierzaniu sprawiedliwoœci tak¹ sam¹
miar¹ – Dekalog, czyli Prawo Bo¿e
czyni¹ce z Izraela naród szczególny
poœród innych narodów.

Bo¿e obietnice zaœ spe³ni¹ siê pod
warunkiem, jeœli Izrael pilnie bêdzie
s³uchaæ g³osu Pana i strzec Jego przy-
mierza. Bóg wymaga w³aœnie tego,
aby zachowaæ wiernoœæ przymierzu,
wiernoœæ s³owom Bo¿ym, w których
rozpoznaje siê Jego g³os. Zauwa¿a-
my, ¿e w dalszym ci¹gu wiara Ludu
Starego Testamentu, jest wiar¹ wy-
rastaj¹c¹ ze zwi¹zku Boga i cz³o-
wieka, urzeczywistnionego w przy-
mierzu. Tym razem przymierze
obejmuje wszystkich izraelitów. Cha-
rakteryzuje siê ono niezwyk³¹ trwa-
³oœci¹ i g³êbi¹ Bo¿ych praw, s³ów

posiadaj¹cych moc kszta³towania
serc wszystkich pokoleñ.

Izrael zachowa przymierze o ile
bêdzie powraca³ do s³ów Dekalogu.
Pielêgnowaæ wiarê to pielêgnowaæ

przymierze, pielêgnowaæ przymierze
to mieæ s³owa Boga zawsze w swoi-
m sercu. W ten sposób coraz bar-
dziej S³owo Bo¿e staje siê wewnê-
trzn¹ si³¹ Izraela. S³uchaj, Izraelu –
– czytamy w ksiêdze Powtórzonego
Prawa – Pan jest naszym Bogiem,

Panem jedynym. Bêdziesz mi³owa³
Pana, Boga twojego, z ca³ego swego
serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich
swych si³. Niech pozostan¹ w twym
sercu te s³owa, które ja ci dziœ na-
kazujê. Wpoisz je twoim synom, bê-
dziesz o nich mówi³ przebywaj¹c
w domu, w czasie podró¿y, k³ad¹c siê
spaæ i wstaj¹c ze snu (Pwt 6,4-7). Izrael
ma zachowywaæ S³owa Bo¿e w ser-
cu, przekazywaæ kolejnym pokole-
niom, pamiêtaæ o nich w czasie spo-
czynku, pracy, podró¿y a nawet w nocy.
S³owo Bo¿e wypowiedziane podczas
przymierza w formie Dekalogu, a ze
wzglêdu swojej specyfiki opisane sze-
rzej w formie przepisów szczegó³o-
wych w Piêcioksiêgu sta³o siê fun-
damentem wiary ¿ydowskiej. I chocia¿
kult wymaga³ œwi¹tyni czy o³tarzy,
to jednak nie œwi¹tynia utrzymywa³a
Izraela w jednoœci na przestrzeni
jego wielowiekowych i historycz-
nych perypetii. Pierwsza œwi¹tynia
zosta³a spalona przez Nabucho-
donozora ju¿ w 587 roku, druga
œwi¹tynia spl¹drowana i zniszczona
w roku 325 przez Greków i w roku
63 przez Rzymian, w koñcu trzecia
œwi¹tynia zosta³a zburzona w 70
roku po Chrystusie przez legiony
Tytusa.

Od pocz¹tku i zawsze S³owo Bo¿e
jest g³osem Boga i Jego objawie-
niem, dlatego stanowi fundament
wiary biblijnej. Podobnie dla Na-
rodu Wybranego centralnym ele-
mentem przymierza by³y s³owa
Dekalogu, aby zaœ zachowaæ przy-
mierze nale¿a³o te s³owa umieœciæ
teraz w centrum swojego ¿ycia.

dokoñczenie ze str. 2

dla Marty

prosi³aœ mnie o dedykacjê
albo o jarzêbin korale i nie pamiêtam
czy z upodobaniem i nie œmia³bym wcale
poznamy siê dopiero

czy to bêdzie poezja wci¹¿ za wielkie
s³owo jak¿e uznaæ ubóstwo
mo¿e klucz do Sezamu
albo raczej porada lub facecja lub lustro

albo kola¿ figur w obrazie Picassa
wiêc chodzi o spotkanie nie wewnêtrzny pasa¿
bo ono niepewne symbolem jest poznania
³owieniem rano s³oñca na wêdkê

………….

tak siê zastanawiam i deliberujê
nad spotkaniem Jezusa z siostrami
jedna u stóp siê k³ad³a
a druga j¹ gani

¿e musi spraw bez liku...
i tylu rzeczom sprostaæ
a nie o Jezusie co wzdycha po cichu:
„gdzie mam siê zatrzymaæ by ciê Marto spotkaæ?”

Zenon Choma ocd
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i egzystencjê cz³owieka. W tym
poszukiwaniu natknê³a siê jesz-
cze we Wroc³awiu na ‘Logische
Untersuchungen’ Husserla, któ-
re ukaza³o jej nowy sposób pa-
trzenia na rzeczywistoœæ i obiek-
tywnoœæ bytu. W fenomenologii
dostrzeg³a ona najbardziej war-
toœciowy system, zdolny podtrzy-
maæ j¹ w poszukiwaniu prawdy.

Edyta by³a bardzo rzetelna
i pracowita, a w swoich poszuki-
waniach prawdy otwarta i kon-
sekwentna. I to w³aœnie ta rze-
telnoœæ i konsekwentnoœæ jak
i fenomenologia pomog³y dojœæ
Edycie do istoty rzeczy, do tego,
co prawdziwe i rzeczywiste. Tê
d¹¿noœæ i têsknotê za prawd¹ na-
zywa póŸniej swoj¹ jedyn¹ mo-
dlitw¹.

Potrzebowa³a tak¿e – widzê to
teraz z jej osobistych wspomnieñ
– wspólnoty z narodem, którego
czu³a siê cz³onkiem. Prze¿ywa³a
ca³¹ wojnê w jakiejœ szczególnej
postawie walki jednej jakoby
osoby o coœ tam. I chcia³a s³u¿yæ.
Pisa³a do mnie wielokrotnie, czy
ma prawo w³aœciwie zajmowaæ siê
teraz filozofi¹ i takimi g³upstwami,
kiedy ludzie gin¹, kiedy trzeba im
pomagaæ?!”.

CHRZEŒCIJANKA:  Przyjació³ka
 i matka chrzestna Edyty, Jadwiga Con-
rad-Martius daje takie œwiadectwo o dro-
dze nawrócenia swojej chrzeœnicy:

„Dochodzenie do wiary reli-
gijnej, ten d³ugi proces wezwañ
Bo¿ych i odpowiedzi na nie trwa³
u Edyty blisko 10 lat. W 1922
roku po ca³onocnej lekturze
„¯ycia” œw. Teresy od Jezusa,
Edyta wypowiada tylko jedno
zdanie: „TO JEST PRAWDA”.
Œwiadectwo doœwiadczenia praw-
dziwego Boga przez œw. Teresê
wprawia Edytê w zachwyt. Jest
zafascynowana tym nowym feno-
menem – Prawd¹. Tê Prawdê
uto¿samia z Bogiem, bo jak póŸ-
niej napisze: Ten, kto szuka prawdy,
ten szuka Boga, choæby o tym nie
wiedzia³.”

Edyta wkrótce przyjmuje
chrzest w Koœciele katolickim.
Myœlê, ¿e droga do wiary by³a dla
Edyty oczyszczaj¹cym „przejœciem

przez Morze Czerwone”. W liœcie
do Romana Ingardena napisze:
Gdy jednak spogl¹dam wstecz na te
czasy, w tle widzê zawsze rozpaczliwy
stan ducha, w którym siê znajdo-
wa³am, ten niebywa³y zamêt i ciem-
noœæ. Tak, Edyta przesz³a trudn¹
drogê wiary, w której nie by³o ju¿
miejsca na filozofowanie i wszel-
kiego rodzaju spekulacje rozumo-
pwe. Sama potem napisze: Droga
wiary daje nam wiêcej ni¿ droga
poznania filozoficznego, prowadzi do
Boga osobowego, kochaj¹cego i mi-
³osiernego, i do owej pewnoœci, której
¿adne poznanie naturalne nie mo¿e
zapewniæ.

Edyta wdziêczna Chrystu-
sowi, ¿e j¹ pochwyci³ i urato-
wa³ od utoniêcia, przenosz¹c na
bezpieczny skrawek ziemi, staje
siê gorliw¹ chrzeœcijank¹ odda-
n¹ s³u¿bie Bogu i ludziom. A ja-
ko duchowa córka œw. Teresy z Avi-
la, nosi³a w sobie mocne pragnie-
nie wst¹pienia do Karmelu, któ-
re po latach zrealizuje”.

KARMELITANKA:  Prof. dr Piotr
Wust, filozof z Monasteru, tak opisuje
ob³óczyny Edyty Stein w „Kölnische
Zeitung” w artykule Od Husserla do
Karmelu:

„Ma³a, niepozorna kaplica Kar-
melu w Kolonii zgromadzi³a w nie-
dzielê 15 kwietnia grono ¿ywo
zainteresowanych ludzi, œwiadków
niecodziennej uroczystoœci. Popro-
wadzono do o³tarza pannê m³od¹,
której droga ¿yciowa jest niemal
symboliczna dla duchowego ru-
chu ostatnich dziesiêcioleci. Nie
z jakimœ ziemskim oblubieñcem
mia³a siê ona zwi¹zaæ. Sta³a wpraw-
dzie w œlubnej sukni i w œlubnym
welonie, z p³on¹c¹ œwiec¹ w rêce,
gdy witaliœmy j¹ na krótko przed
jej pójœciem do o³tarza. Kiedy jed-
nak uroczystoœæ dobieg³a koñca,
¿egnaliœmy zakonnicê w habicie
karmelitañskim. Ta œwie¿o oble-
czona nowicjuszka nie nosi³a ju¿
nazwiska kobiety – filozofa i uczen-
nicy Husserla, jak j¹ znaliœmy i ce-
niliœmy na œwiecie, tylko ca³kiem
proste imiê siostry Teresy Bene-
dykty”.

MÊCZENNICA:  Fragmenty z ho-
milii beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej
wyg³oszonych przez Jana Paw³a II,
ukazuj¹cych rysy mêczeñstwa œwiêtej:

„Panie poka¿ siê w chwili udrê-
czenia naszego narodu i dodaj mi
odwagi. Panie, nasz Królu, Ty jes-
teœ jedyny. Pomó¿ mi, bo niebez-
pieczeñstwo stoi nade mn¹ ... Ty,
Panie wybra³eœ Izraela spoœród
wszystkich narodów, Ty wyszuka³eœ
sobie nasz naród jako Twoje
wieczne dziedzictwo. Myœl o nas
Panie i wybaw nas Twoj¹ rêk¹”.

S³owa tego wezwania o pomoc wy-
powiada Estera, córa Izraela, za czasów
niewoli babiloñskiej. Modlitwa, któr¹
kieruje do Boga, w godzinie œmiertel-
nego zagro¿enia jej narodu Koœció³
wk³ada w usta œw. Teresy Benedykty
od Krzy¿a, córy Izraela naszego stu-
lecia. Sta³a siê ona aktualna, kiedy
tutaj w sercu Europy, podjêty zosta³
na nowo plan zag³ady ¯ydów.

Edyta Stein zginê³a w obozie
zag³ady w Auschwitz, jako córka
swego umêczonego narodu. Wesz³a
na tê drogê mêczeñstwa wraz ze sw¹
rodzon¹ siostr¹ Ró¿¹. Kiedy opusz-
cza³y Klasztor w Echt wziê³a Ró¿ê
za rêkê i powiedzia³a to jedno: ChodŸ,
idziemy za nasz naród. Dziêki mocy
p³yn¹cej z naœladowania Chrystusa,
naœladowania pe³nego gotowoœci do
ofiary, widzia³a nawet w swej pozor-
nej niemocy jeszcze jeden sposób,
by wyœwiadczyæ ostatni¹ przys³ugê
swemu narodowi.

Porównuj¹c siê do królowej Estery,
Edyta pisze tak: Ufam mocno, ¿e Pan
przyj¹³ moje ¿ycie za wszystkich ¯ydów.
Raz po raz muszê myœleæ o królowej
Esterze, która dlatego zosta³a wziêta z
poœrodku swego narodu, ¿eby stan¹æ przed
królem, za wielu... Jestem bardzo biedn¹
i bezsiln¹ ma³¹ Ester¹, ale król, który
mnie wybra³, jest nieskoñczenie wielki
i mi³osierny. Ju¿ teraz przyjmujê œmieræ
tak¹, jak¹ mi Bóg przeznaczy³, z dos-
kona³ym poddaniem siê Jego woli i z ra-
doœci¹. Proszê Pana, by zechcia³ przyj¹æ
moje ¿ycie i œmieræ na swoj¹ czeœæ i chwa³ê,
za wszystkie sprawy Najœwiêtszego Serca
Jezusa i Maryi, za Œwiêty Koœció³, szcze-
gólnie w intencji zachowania, uœwiêcenia
i doskona³oœci naszego œwiêtego Zakonu, ...
w duchu ekspiacji za niewiarê ludu
¿ydowskiego, aby Pan zosta³ przez swoich
przyjêty, aby nadesz³o Jego chwalebne
Królestwo, na uproszenie ratunku dla
Niemiec, o pokój œwiata, wreszcie za
moich bliskich, ¿ywych i umar³ych, za
wszystkich, których mi Bóg da³, aby nikt
z nich nie zgin¹³.

EDYTA STEIN...
dokoñczenie ze str. 8
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(1611–1687) uda³o siê znaleŸæ trochê
wolnego miejsca poœród greckich
gwiazdozbiorów i to wolne miejsce
zagospodarowa³ nazywaj¹c je Tarcz¹
Sobieskiego, dla uczczenia zwyciêstwa
wojsk polskich pod dowództwem

króla Jana III pod Wiedniem. Do
dziœ utrzyma³a siê nazwa: Tarcza.
Heweliusz zaproponowa³  jeszcze
dla innych kilku miejsc nieba na-
zwy, np. Jaszczurka, Ma³y Lew, Psy
Goñcze, Sekstant, Lisek, Ryœ.

Najwa¿niejsz¹ gwiazd¹ nieba nad
Polsk¹ jest Gwiazda Polarna. Œwieci
na koñcu ogona Ma³ej NiedŸwiedzicy
i to ona wskazuje kierunek pó³noc-
ny. Przez wieki s³u¿y³a ¿eglarzom w od-
najdywaniu tego kierunku – teraz
jest GPS.

Uwa¿ny obserwator nocnego roz-
gwie¿d¿onego nieba zauwa¿y, ¿e
gwiazdy s¹ kolorowe i mrugaj¹, s¹
te¿ wœród nich bardzo jasne i ledwo

widoczne. Ptolemeusz, grecki astro-
nom i matematyk, ¿yj¹cy w II wie-
ku n.e. podzieli³ gwiazdy widoczne
go³ym okiem (nie by³o za jego ¿y-
cia jeszcze lunety – dopiero ok. roku
1610 zastosowa³ ten wynalazek do
obserwacji nieba Galileusz (1564–
–1642), w³oski uczony, astronom,
matematyk, fizyk i filozof) na szeœæ
grup i przydzieli³ im cyfry od 1 do 6.
Najjaœniejsze gwiazdy otrzyma³y cy-
frê 1, nieco od nich s³absze cyfrê 2
... najs³absze cyfrê 6. Dziœ astrono-
mowie nadal pos³uguj¹ siê t¹ skal¹
jasnoœci gwiazd, ale zosta³a ona przez
nich poszerzona tak, aby obejmo-
wa³a gwiazdy widoczne nie tylko
go³ym okiem ale tak¿e przez lunety
(teleskopy) oraz planety, Ksiê¿yc,
komety, meteory, sztuczne satelity
Ziemi i inne obiekty kosmiczne.

W tym roku w sierpniowe noce
nie bêd¹ niestety widoczne planety
znane Kopernikowi, czyli Merkury,
Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Bêdzie
natomiast widoczny Ksiê¿yc zmie-
niaj¹cy swój wygl¹d i miejsce poœ-
ród gwiazd. Ozdob¹ zaœ pogod-

nych nocy bêd¹ tzw. „gwiazdy
spadaj¹ce”. Najwiêcej „spadaæ”
ich bêdzie w nocy z 11 na 12
sierpnia. Nazwa jest myl¹ca i ca³e
szczêœcie, ¿e to nie gwiazdy spadaj¹
na Ziemiê, bo przesta³aby istnieæ,
lecz tylko niewielkie okruchy po
komecie, która siê kiedyœ rozpad³a
na kawa³ki. Te okruchy komety wpa-
daj¹ w sierpniu w atmosferê ziemsk¹,
tam siê rozgrzewaj¹ i powoduj¹ jej
œwiecenie. Prawid³owa nazwa tego
zjawiska to – meteor. Sierpniowe me-
teory zosta³y nazwane przez astrono-
mów – Perseidami, bo wydaje siê
obserwatorowi ziemskiemu, jakby te
„gwiazdy spadaj¹ce” odrywa³y siê od

NIEBO...
ci¹g dalszy ze str. 3

sklepienia niebieskiego w³aœnie z ob-
szaru gwiazdozbioru Perseusza, po³o-
¿onego niedaleko gwiazdozbiorów
Kasjopei i Andromedy.

Wakacje sprzyjaj¹ obserwacjom
rozgwie¿d¿onego nieba. Warto wiêc
ten czas wykorzystaæ nie tylko na
d³ugie przesiadywanie przed kompu-
terem czy telewizorem. Mo¿e za-
chêci Was do wyjœcia z domu w po-
godn¹ sierpniow¹ noc fragment z ksiê-
gi I.  „De revolutionibus” – wieko-
pomnego dzie³a naszego najwiêk-
szego astronoma Miko³aja Kopernika
(1473 – 1543):

„A có¿ piêkniejszego nad niebo,
które przecie¿ ogarnia wszystko, co
piêkne?

Œwiadcz¹ o tym ju¿ same nazwy,
takie jak caelum i mundus, z których
ta oznacza czystoœæ i ozdobê, tam-
ta – dzie³o rzeŸbiarza. I wielu filo-
zofów w³aœnie dla tej nadzwyczajnej
piêknoœci nieba wprost je nazwa³o
widzialnym bóstwem. A zatem, jeœli
godnoœæ nauk mamy oceniaæ wed-
³ug ich przedmiotu, to bez porówna-
nia najprzedniejsz¹ z nich bêdzie ta,
któr¹ jedni nazywaj¹ astronomi¹,
[…] a wielu z dawniejszych szczy-
tem matematyki. I nic dziwnego. Sko-
ro ta w³aœnie nauka, bêd¹ca g³ow¹
sztuk wyzwolonych i najbardziej god-
na cz³owieka wolnego, opiera siê na
wszystkich niemal dzia³ach matema-
tyki [...] Je¿eli ktoœ bêdzie twierdzi³,
¿e cz³owiekowi […] ta nauka jest
niepotrzebna, to taki pogl¹d bêdzie
najwiêksz¹ g³upot¹ […]” Ktokolwiek
pragnie zostaæ doskona³ym, musi,
zdaniem Miko³aja Kopernika, posi¹œæ
konieczn¹ wiedzê „o S³oñcu, Ksiê¿ycu
i wszystkich innych planetach”.

Nic dodaæ, nic uj¹æ. Pozostaje nam
ju¿ tylko ¿yczyæ Wam pogodnych,

ciep³ych sierpniowych nocy. I jesz-
cze jedno: Utar³ siê  zwyczaj, aby pod-
czas „spadania” gwiazdy spadaj¹cej
wypowiedzieæ ¿yczenie – podobno siê
spe³nia.

Gdañsk, obserwatorium Heweliusza, 1640 r.

Heweliusz z ¿on¹
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akie widnia³o has³o i zapro-
szenie na warsztaty malar-

skie na Karmelu, jednak¿e po-
goda: wiatr i padaj¹cy deszcz nie
pozwoli³y na wyjœcie w plener
ogrodów karmelitañskich.

Pozosta³a zatem sala KREM-u
i sceneria krzy¿owych sklepieñ
wraz z obrazem MB Szkaplerznej
wisz¹cym tu od lat na œcianie. Mo-
¿e Matka Bo¿a nie chcia³a pozos-
taæ tu sama, skoro w³aœnie J¹ miano
malowaæ i rysowaæ? Dosz³y jeszcze
inne wizerunki pogl¹dowe: w ty-

pie Eleusy (czu³ej, mi³uj¹cej), Ho-
degetrii (przewodniczki) i Œnie¿nej
(ujêtej w 2/3 postaci). Oczekiwano
tylko na dzieci. Czy ich pogoda
ca³kiem nie zniechêci? Przed piêt-
nast¹ przysz³a pierwsza osoba – Jul-
ka. Wkrótce zaczêli pojawiaæ siê
nastêpni zainteresowani, sami b¹dŸ
z rodzicami, czy te¿ dziadkami. Naj-
m³odsza mia³a lat 3, a najstarsza
18. Rozpoczê³o siê wielkie malo-
wanie… Ka¿dy na zachêtê otrzy-
ma³ po cukierku, i sam wybiera³
typ Madonny do kolorowania oraz
technikê (kredki albo farbki). Pod

„MALUJEMY MATKÊ BOSK¥ SZKAPLERZN¥” –
– CZYLI WARSZTATY IKONOGRAFICZNE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

W OGRODACH KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŒLU

13 – 14 LIPCA – W GODZ. 15.00 – 18.00

25 SIERPNIA (niedziela) w godz. od 15.00 – 17.45
znowu¿ na Karmelu (mo¿e tym razem jednak w ogrodach),

W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH,
a tematem – Matka Bo¿a Czêstochowska.

Zapraszamy!!!
o. Przeor

W A R S Z T A T Y

T

okiem i przy pomocy fachowców
od plastyki dzieci i m³odzie¿ (24
osoby) przez dwa dni uczestniczy³a
w warsztatach „szlifuj¹c” swoje
umiejêtnoœci (niektórzy wykazali
siê wielkim talentem) i doskonale
bawi¹c siê.

Na koniec przygotowano wysta-
wê prac, a po jednej mo¿na by³o
sobie wzi¹æ do domu. Ka¿dy te¿
otrzyma³ dyplom pami¹tkowy i mi-
³y prezencik oraz zaproszenie na
kolejne warsztaty ju¿ w sierpniu…
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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

Seniorowi
karmelitañskiej wspólnoty,

o.  Stefanowi

Skór nóg

z okazji imieninimieninimieninimieninimienin
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia

zdrowia, pogody ducha,
radosnego pos³ugiwania,
wziêtego kaznodziejstwa
i obfitego oddzia³ywania

na wiernych pod p³aszczem Maryi,
Królowej Karmelu

i z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.

œrodê, 3 lipca w godzinach
wieczornych goœci³ w Kar-

melitañskiej Piwnicy Duchowej
zespó³ z Anglii – BRASS
BEARS („lepkie misie”).

W niepe³nym sk³adzie: Andrzej
(z polskimi korzeniami), Jimmy i Dan
zaprezentowali wi¹zankê swoich
przebojów angielskich (g³ównie
country) oraz dwa utwory po pol-
sku.

Andrzej – lider zespo³u ³aman¹
polszczyzn¹ robi³ wprowadzenie do

ka¿dej piosenki, opowiadaj¹c o jej
treœci, historii czy przes³aniu. W wiê-
kszoœci s¹ to s³owa u³o¿one przez
Andrzeja, a muzyka przez Jimmie-
go.

W zesz³ym roku, Andrzej bêd¹c
na pogrzebie swojej mamy w Prze-
myœlu zwiedzi³ nasz klasztor i ju¿
wtedy zainspirowany podziemiami
zaproponowa³ œci¹gniêcie zespo³u
i koncert w Piwnicy Duchowej. Uda³o
siê… i z wielk¹ radoœci¹ (ku naszej
uciesze równie¿) podzielili siê tym,

BRASS BEARS … ZESPÓ£ Z ANGLII
czym ¿yj¹ i bawi¹ siê graj¹c i œpiewa-
j¹c w specyficzny dla siebie sposób.

Pó³torej godziny zlecia³o szybko
i ok. 60-osobowa widownia poprosi³a
o bisy… a potem wspólne zdjêcia, roz-
mowy i pytania do artystów. W pros-
ty sposób wytworzy³a siê rodzinna
niemal atmosfera i posypa³y siê propo-
zycje na przysz³y rok. Andrzej widzia³-
by najchêtniej plenerowe, ogrodowe
koncertowanie. Czemu nie…

melomanka

Og³oszenie  Bractwa œw. Józe fa

28 X 2008 roku, przy koœciele karmelitów bosych w Przemyœlu,
powsta³a GRUPA MODLITEWNA skupiaj¹ca mê¿czyzn,

którzy wzoruj¹c siê na CECHACH ŒWIÊTOŒCI ŒW. JÓZEFA,
chc¹ zarówno pog³êbiaæ osobiste ¿ycie religijne, jak równie¿ s³u¿yæ lokalnemu Koœcio³owi

przez zg³êbianie katolickiej nauki spo³ecznej Koœcio³a, pomoc rodzinom itp.
SPOTKANIA BRACTWA œw. Józefa odbywaj¹ siê

w OSTATNI¥ ŒRODÊ ka¿dego miesi¹ca po Mszy œw. wieczornej, w sali przykoœcielnej.
Mê¿czyzn zainteresowanych pog³êbianiem wiary i aktywnym w³¹czaniem siê w ¿ycie Koœcio³a

w oparciu o duchowoœæ œw. Józefa.
Serdecznie zapraszamy na spotkania

W

– Czego uczy nas przypowieœæ o robotnikach w win-
nicy, z których ka¿dy otrzyma³ jednakow¹ zap³atê,
bez wzglêdu na to, czy przyszed³ o godzinie pierw-
szej, czy dopiero o jedenastej? – pyta katecheta na
lekcji religii.

– ¯eby siê za bardzo nie spieszyæ do pracy.


