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Z PANNY SWIÊTEJ
NARODZONY…
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a¿dy kalendarzowy rok
rozpoczynamy Uroczystoœci¹
Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki –
– Maryi Panny. Nasuwa siê

pytanie: dlaczego w³aœnie Mary-
ja, a nie Chrystus – bêd¹cy prze-
cie¿ Alf¹ i Omeg¹, pocz¹tkiem
i koñcem – staje przed nami na
progu nowego roku?

Sam Bóg zechcia³, aby nasze
doczesne ¿ycie i ¿ycie nadprzyrodzo-
ne otoczone by³o macierzyñsk¹
opiek¹.

Dlatego od wieków wybra³ Ma-
ryjê za Matkê swego Syna. Jezus
potrzebowa³ Maryi, by staæ siê cz³o-
wiekiem, by byæ jednym z nas, by
przyj¹æ ludzk¹ naturê. Bez Jej wspó³-
udzia³u nie narodzi³by siê Syn
Bo¿y.

Ona pierwsza ukaza³a œwiatu owoc
swego b³ogos³awionego ³ona, ukaza³a
prostym pasterzom, którzy przybyli
z ho³dem do groty betlejemskiej na
wezwanie anio³ów.

Jej misja by³a ogromna, i nadal
tak jest – Koœció³, lud Bo¿y bêd¹cy
w drodze do domu Ojca, potrzebuje
Maryi i dzisiaj.

To Ona daje nam Chrystusa –
– œwiat³oœæ najdoskonalsz¹ i ¿y-
ciodajn¹. Nie ma bowiem Koœcio³a
bez Chrystusa, a Chrystusa bez
Maryi.

K

Bo¿e, Ty przez dziewicze macierzyñstwo Najœwiêtszej
Maryi Panny obdarzy³eœ ludzi ³ask¹ wiecznego zbawienia,
spraw, abyœmy doznawali orêdownictwa Tej, przez któr¹

otrzymaliœmy Twojego Syna, Dawcê ¿ycia wiecznego. Który
z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

`
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POS£USZEÑSTWO WIERZE

statnio pisa³em o ludzkiej
postawie wiary, która rozwija

siê od konkretnych aktów wiary
do pe³nego zaanga¿owania osoby.
Poprzez pojedyñcze i szczegó-
³owe akty wiary, nadziejê pok³ada-
n¹ w Bogu i poddanie siê wyma-
ganiom wiary (pos³uszeñstwo),
cz³owiek pozwala na to, aby ca³e
jego ¿ycie zosta³o ukszta³towane
przez wiarê. Jest to postawa wia-
ry i jej wzorem jest osoba pa-
triarchy Ludu Starego Przymie-
rza – Abrahama.

Œw. Pawe³ Aposto³ ukazuj¹c wiarê
Abrahama, konkluduje, i¿ przez
wiarê zosta³ on usprawiedliwiony.
Rodzi siê tutaj pytanie: co znaczy
byæ usprawiedliwionym przez wiarê?
Wyró¿niliœmy w postawie wiary: wia-
rê jako akt, ufn¹ nadziejê i pos³u-
szeñstwo Bogu. Mówi¹c o pos³uszeñ-
stwie Bogu nie chodzi o nakazy,
zakazy, lub jak¹œ bezwarunkow¹
koniecznoœæ, lecz o przyjêcie w spo-
sób wolny i pe³ny konsekwencji
wiary. Chodzi wiêc o coraz pe³niej-
sze otwarcie siê na Boga. Dziêki
wolnej opdowiedzi cz³owiek pozwala
wierze kszta³towaæ w³asne ¿ycie.
Powtórzê to, co napisa³em poprzed-
nio: Pos³uszeñstwo jest integralnym
elementem postawy wiary. Sama wiara
sk³ania nas do pos³uszeñstwa, cz³owiek
nie mo¿e pozostaæ bezczynny wobec
objawienia Bo¿ego, przykazañ, wyma-
gañ, natchnieñ. Cz³owiek maj¹cy pos-
tawê wiary ca³ym swoim ¿yciem bêdzie
szuka³ Boga i szuka³ Jego woli, aby j¹
wype³niæ.

Wiara uwidacznia siê w pos³u-
szeñstwie. W jaki sposób cz³owiek
mo¿e zostaæ usprawiedliwiony przez
wiarê? Je¿eli przez wiarê cz³owiek
szuka woli Bo¿ej, a ostatecznie sa-
mego Boga, bêdzie tak¿e natruraln¹
rzecz¹ to, i¿ bêdzie pe³ni³ uczynki,
które pozwol¹ mu ten cel realizo-
waæ, osi¹gn¹æ idea³ jaki sobie na-
kreœli³. Taka postawa wymaga pew-
nego ryzyka, budzi niepewnoœæ i lêk,
motywuje do ufnoœci, lecz usuwa
jednoczeœnie niebezpieczeñstwo z³a.

Cz³owiek w wiêkszym stopniu nara-
¿ony jest na grzech, gdy dzia³a we
w³asnym imienu, motywowany prag-
nieniami, potrzebami lub dobrem
czêœciowym dotycz¹cym tylko w³as-
nej osoby. Dobro, jakie ma siê na
uwadze, gdy nie prowadzi do wiêk-
szego dobra, pozbawione jest uni-

wersalizmu. Ka¿de dobro powinno
prowadziæ do jego Ÿród³a i odwo³y-
waæ siê do dobra ostatecznego i tran-
scendentnego. Wracaj¹c do pos³u-
szeñstwa wierze, osoba pe³ni¹ca w³asn¹
wolê, bez rozeznawania, czy zgodna
jest ona z wol¹ Boga, nara¿a siê na
grzech oraz b³¹dzenie w œwiecie pó³-
prawd i pozorów. Taki cz³owiek nie
mo¿e zostaæ usprawiedliwiony, jego
uczynki zaœ, musz¹ zostaæ os¹dzone.
Abraham usprawiedliwiony dziêki
wierze wykonywa³ wolê Boga, nie
ma wiêc w nim niczego, co mia³oby
podlegaæ s¹dowi.

Pos³uszeñstwo wierze jest przede
wszystkim pos³uszeñstwem Jezusowi
Chrystusowi. To jest mój Syn umi³o-
wany, w którym mam upodobanie, Jego
s³uchajcie (Mt 17,5). On za³o¿y³  Koœ-
ció³ œwiêty i jest pe³ni¹ czasu, w któ-
rym Bóg objawi³ siê mo¿liwie naj-
pe³niej, sam staj¹c siê cz³owiekiem.

Dobitnie wyrazi³ to œw. Jan od Krzy-
¿a gdy napisa³: W przeci¹gu wieków
Bóg objawia³ siê na ró¿ne sposoby
i przemawia³ na ró¿ne sposoby. Dzi-
siaj, w obecnym okresie ³aski, kiedy
wiara jest ju¿ utwierdzona w Chrystusie
Jezusie i og³oszone jest ju¿ prawo
Ewangelii, nie ma potrzeby, by Bóg
przemawia³ dawnym sposobem. Da³
nam bowiem swego Syna, który jest
jedynym Jego S³owem – bo nie posiada
innego – i przez to jedno S³owo
powiedzia³ nam wszystko naraz. I nie
ma ju¿ nic wiêcej do powiedzenia (DGK
22,3). Jakie to ma konsekwencje?
Podstawow¹ jest ta – mówi œw. Jan
od Krzy¿a – i¿ niepotrzebnie trudzi siê
ten, kto chce przestawaæ i zbli¿aæ siê do
Boga na sposób starotestamentalny.
Wszystkie objawienia Boga i s³owa
Bo¿e Starego Testamentu zawieraj¹ siê
w jedynym S³owie – Jezusie Chrystusie.
Wszystkie objawienia, cuda, nadprzyro-
dzonoœci, które dzia³y siê w nastêpnych
wiekach po Chrystusie równie¿ nie s¹
czymœ ponad Chrystusa, nie s¹ nowym
objawieniem, niczego nowego nie wno-
sz¹, ale zawieraj¹ siê w Objawieniu
tego jedynego S³owa, wypowiedzia-
nego przez Boga. Pos³uszeñstwo wierze
zak³ada pos³uszeñstwo wobec osoby
Chrystusa, w dalszej kolejnoœci tak¿e
wobec Koœcio³a œw., papie¿a i jego
nastêpców.

W aspekcie duchowym pos³u-
szeñstwo wierze jest pokut¹ umys³u
i rozumu. Tak pisze œw. Jan od Krzy-
¿a w Nocy ciemnej: Pos³uszeñstwo jest
bowiem pokut¹ umys³u i rozumu
(NC 6,2). Za jedyn¹ s³uszn¹ drogê
uznaje on wiarê. Tylko wiara, na-
dzieja i mi³oœæ s¹ relacjami godnymi
Boga. Cz³owiekowi zaœ, ustawicznie
nasuwaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci i nie
potrafi szybko postêpowaæ naprzód.
W prawdzie, nie jesteœmy w stanie
znaleŸæ wszystkich odpowiedzi na
nasze w¹tpliwoœci, bo nie jesteœmy
dosyæ m¹drzy, ale równie¿ dlatego,
poniewa¿ ca³ej rzeczywistoœci nie
da siê wyt³umaczyæ tylko na sposób
ludzki. Ca³¹ rzeczywistoœæ mo¿e-
my odczytaæ w³aœciwie i zrozumieæ
w Bogu.

Pos³uszeñstwo wierze dotyczy
tak¿e delikatnej sfery ¿ycia ducho-
wego, to jest modlitwy. Z powodu
niedoskona³oœci ludzkiej natury, jej
s³aboœci, a tak¿e niezdolnoœci do
przyjêcia w adekwatny sposób ³aski,
oraz z powodu niezdolnoœci do cie-

dokoñczenie na str. 5
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DODATEK DLA DZIECI

EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

– R
A JEDNAK SIÊ KRÊCI...

drowne opuœci³y Las i wróc¹ do-
piero wiosn¹... i tylko drzewa iglas-
te – œwierki i sosny nie utraci³y swo-
ich igie³ek a pozosta³e drzewa – s¹
nagie, bezlistne...

– Nie mieliœmy jeszcze tego na
lekcji – odezwa³ siê cicho ma³y Za-
j¹czek.

– No, w³aœnie – zawtórowa³y mu
inne ma³e Zwierz¹tka.

– A czy my w ogóle musimy wie-
dzieæ, DLACZEGO tak jest? – chó-
rem odezwa³y siê Elfowie i Nimfy
wodne i leœne – Od niepamiêtnych
czasów tak jest. I koniec – basta!

– Tego siê spodziewa³am – od-
rzek³a stara Sowa – pozwólcie jed-
nak, ¿e rozœwietlê mroki waszej
niewiedzy w sposób klarowny i jas-
ny i odpowiem DLACZEGO.

– Ju¿ kiedyœ powiedzia³am wam,
¿e Ziemia, której czêœci¹ jest nasz
Las, jest kul¹. Tego nie dostrzegamy,
bo wszystko na co patrzymy – tafla Je-
ziora leœnego, pola poza Lasem – s¹
p³askie. Wysoko lec¹ce Ptaki mog¹
dostrzec, ¿e Ziemia jest zaokr¹glona.
Ta, maj¹ca kszta³t prawie idealnej
kuli, Ziemia obraca siê dooko³a

ozpoczêcie Nowego Roku
to œwietna okazja, aby

zastanowiæ siê, jak to siê w³aœ-
ciwie dzieje, ¿e co jakiœ czas,
ostatnio wydaje siê, ¿e jest on co-
raz krótszy, powtarzaj¹ siê w przy-
rodzie pewne zjawiska, takie jak
na przyk³ad pory roku – rozpo-
czê³a swoj¹ wypowiedŸ stara Sowa.

Na pyszczkach Zwierz¹tek odma-
lowa³o siê zdziwienie, zaintereso-
wanie i ciekawoœæ. Siedzia³y przy
suto zastawionym stole w sporej
sali, piêknie udekorowanej
z okazji Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. W œrodku sali
sta³a ogromna choinka, na
której, od samego czubka
poczynaj¹c a koñcz¹c na
niskich ga³êziach, wisia³y
ró¿norodne owoce: Jab³-
ka, orzechy, suszone œliwki,
morele, s³odkie figi. Zamiast
anielskiego w³osia – z³ote
siano... Nie zabrak³o te¿
lukrowanych, o ró¿nych kszta³-
tach, pierniczków... Dooko³a tej
choinki, pod œcianami, sta³y sto³y,
przy których siedzia³y Zwierz¹tka,
Ptaki oraz Elfowie i Nimfy wodne
i leœne.

Atmosfera by³a wspania³a. Delek-
towano siê smacznym jad³em i na-
pojem. Dla ka¿dego przygotowano
jakiœ smako³yk. Rozmowom nie by-
³o koñca. Na g³os starej Sowy zapa-
nowa³a cisza.

Stara Sowa znana by³a w ca³ym
Lesie i jego okolicach, a mo¿e na-
wet i nieco dalej, ze swoich niez-
wykle interesuj¹cych pogadanek.

– Tak wiêc, czy zastanawialiœcie
siê, moi drodzy, dlaczego teraz jest
zima i w naszym Lesie le¿y gruba
warstwa œniegu, Jezioro leœne po-
kryte jest lodem, dnie s¹ krótkie,
noce zaœ d³ugie – co odpowiada
szczególnie œpiochom – Ptaki wê-

siebie w ci¹gu doby, czyli 24 godzin,
i oprócz tego okr¹¿a S³oñce w ci¹-
gu ROKU.

Ludzie ustalili na podstawie d³u-
gotrwa³ych obserwacji, ¿e ROK ma
365 lub 366 dni. W tym czasie
wystêpuj¹ u nas, w naszym Lesie,
a tak¿e w pobliskiej Wioseczce,
cztery pory roku: wiosna, lato, je-
sieñ i zima. Ziemia kr¹¿¹c wokó³
S³oñca ustawia siê tak wzglêdem
niego, ¿e jego wysokoœæ nad wid-
nokrêgiem w ci¹gu ROKU u nas
wyraŸnie siê zmienia. Teraz S³oñce
œwieci bardzo nisko – najni¿ej by³o
w dniu zwanym dniem przesilenia
zimowego. Od tego dnia bêdzie co-
raz wy¿ej i wy¿ej. Latem – w dniu
przesilenia letniego – znajdzie
siê najwy¿ej. I tak dzieje siê
ka¿dego roku. Drzewa liœcia-
ste odczuwaj¹ tê zmianê wy-
sokoœci S³oñca i naœwietla-
nia – gubi¹ liœcie jesieni¹, a
wiosn¹, gdy S³oñce jest ju¿
wy¿ej i naœwietlenie te¿ jest
wiêksze – wypuszczaj¹ p¹czki.
Ptaki wêdrowne te¿ w jakiœ
sobie tylko znany sposób –
– Ludzie mówi¹, ¿e kieruj¹
siê instynktem – reaguj¹ na te
zmiany wysokoœci S³oñca i naœ-

wietlenia. Odlatuj¹ jesieni¹ –
– wiosn¹ przylatuj¹.

– Aha – rozleg³o siê po sali,
œwiadcz¹ce o pe³nym zrozumieniu
wy³o¿onego przez star¹ Sowê, za-
gadnienia – po czym Zwierz¹tka,
Ptaki, Elfowie i Nimfy wodne i leœ-
ne powróci³y do radosnego spo¿y-
wania specja³ów, rozmów, œpiewów
i tañców.

Spotkanie noworoczne Zwierz¹tek
trwa³o do póŸnej nocy.

Gdy opuœci³y salê – na niebie
œwieci³y gwiazdy. Stara Sowa spo-
gl¹daj¹c na usiane gwiazdami niebo
szepnê³a: Eppur si muove, tak jak
zrobi³ to niegdyœ, wg pewnego
przekazu, Galileusz, wybitny w³oski
fizyk i astronom, co znaczy: A jed-
nak siê krêci...
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Z CYKLU:

MA£O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU
(44)

O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD

B£OGOS£AWIENI:
FRANCISZEK ZE SIENY

I JAKOBIN Z VERCELLI

B£. FRANCISZEK SJENEÑSKI

Pochodz¹cy z Grotti we W³oszech,
urodzi³ siê w 1211 roku. Wywodzi³
siê z rodziny szlacheckiej, a jego

rodzicami byli Mateusz i Dorotea.
W m³odoœci by³ policjantem.
W jednej z akcji ratowania ludzi
napadniêtych przez zbójców zosta³
raniony w twarz i straci³ wzrok.
Postanowi³ pielgrzymowaæ do San-
tiago de Compostela w Hiszpanii,
aby przy grobie œw. Jakuba prosiæ
Boga o uzdrowienie oczu. Otrzyma³
tam ³askê przejrzenia nie tylko
swymi oczyma cielesnymi, ale tak¿e
³askê nawrócenia i ujrzenia swej
grzesznoœci. Postanowi³ wiêc zostaæ

rza³ ulice Vercelli i pobliskich
miejscowoœci, aby zebrane ja³mu¿ny
i dary w naturze przynosiæ do
klasztoru, w celu utrzymania wspól-
noty. Za pozwoleniem prze³o¿onych
wspomaga³ te¿ napotykanych bied-
nych. W ostatnich latach ¿ycia by³
furtianem klasztoru w Vercelli. Zda-
wa³ sobie sprawê z tego, ¿e brat
furtian jest niejako wizytówk¹ klasz-
toru, bo ludzie spotykaj¹ go jako
pierwszego, dlatego stara³ siê dawaæ
zawsze dobry przyk³ad, byæ grzeczny
i dyspozycyjny. Czyni³ to nie tylko

z pobudek czysto ludzkich, ile
raczej z motywów nadprzyrodzo-
nych, dbaj¹c o realizowanie we
wszystkim przykazania ewangelicz-
nej mi³oœci oraz staraj¹c siê o dobre
imiê zakonu, którego habit nosi³.
Dlatego te¿ ju¿ za ¿ycia uwa¿any
by³ za œwiêtego.

Zmar³ w klasztorze w Vercelli
3 marca 1508 roku, w siedemdzie-
si¹tym roku ¿ycia. Spontaniczn¹ s³awê
œwiêtoœci, która po jego œmierci usta-
wicznie wzrasta³a, potwierdzi³ sw¹
w³adz¹ apostolsk¹ papie¿ Grzegorz
XVI w 1845 roku. By³a to tzw. beaty-
fikacja równoznaczna, wyra¿aj¹ca
siê w zatwierdzeniu kultu b³. Jako-
bina, istniej¹cego „od niepamiêtnych
czasów”.

Wspomnienie liturgiczne b³ogos³awio-
nego obchodzono w dniu jego œmierci –
narodzin dla nieba, tj. 3 marca. Modlitwa
zaœ recytowa³a: O Panie, spraw, abyœmy
ciesz¹c siê wstawiennictwem b³. Jakobina,
tak jak on byli ludŸmi pielêgnuj¹cymi
ducha modlitwy i wyrzeczenia i w ten
sposób doszli do chwa³y w niebie.

osoborowa reforma liturgiczna z lat szeœædziesi¹tych XX wieku
usunê³a z kalendarza karmelitañskiego wspomnienia liturgiczne

b³ogos³awionych Franciszka ze Sieny i Jakobina z Vercelli, wpisuj¹c
ich imiona jedynie do kalendarzy Koœcio³ów lokalnych, tj. kalendarzy
w³oskich diecezji w Sjenie i w Vercelli.

P

pustelnikiem i przez 5 lat ¿y³ w jed-
nej z grot w pobli¿u Sieny. Potem
wst¹pi³ do karmelitów i oddawa³ siê
¿yciu pokuty i modlitwy. Zas³yn¹³
nie tylko w Sienie, ale i w okolicy,
jako cz³owiek œwiêty, do którego
przychodzi³y po rady duchowe bar-
dzo liczne osoby.

Zmar³ w opinii œwiêtoœci 11 kwiet-
nia 1291 roku. Jego kult zatwier-
dzi³ w 1670 roku papie¿ Klemens X,
a jego œwiêto obchodzono 11 grud-
nia.

W Modlitwie mszalnej ku czci
b³ogos³awionego proszono dobrego
Boga: Bo¿e, który Twoj¹ wszechmoc
objawiasz przede wszystkim w prze-
baczeniu i który doprowadzi³eœ b³. Fran-
ciszka ze Sieny, karmelitê, do królestwa
niebieskiego, prosimy Ciebie, spraw, abyœ-
my dziêki jego zas³ugom i modlitwie
byli wolnymi od doczesnych utrapieñ
i osi¹gnêli ¿ycie wieczne.

B£. JAKOBIN Z VERCELLI

Wywodzi³ siê z miejscowoœci Piasca
(Canepacis) w diecezji Vercelli
(pó³nocna Italia). Przyszed³ na œwiat
w 1438 roku. W domu rodzinnym
otrzyma³ chrzeœcijañskie wychowanie
i od najm³odszych lat ¿ywi³ szcze-
gólne nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.
W³aœnie to nabo¿eñstwo sprawi³o, ¿e
wst¹pi³ do maryjnego zakonu kar-
melitañskiego, w którym zaraz po
œlubach zosta³ kwestarzem. Przemie-
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szenia siê tak wielkim dobrem,
jakim jest Bóg, cz³owiek zostaje
poddany oczyszczeniu. Pojawiaj¹ siê
wówczas zniechêcenie, wstrêt, rezy-
gnacja, w¹tpliwoœci. W ksiêdze Nocy
ciemnej czytamy: Dusze te, nie kieruj¹c
siê rozumem lecz przyjemnoœci¹, pos-
têpuj¹ zupe³nie jak dzieci. W ci¹g³ej
trosce o te pociechy i upodobanie du-
chowe ustawicznie czytaj¹ ksi¹¿ki,
wybieraj¹ ró¿ne rozmyœlania, byle tylko
znaleŸæ pociechê w rzeczach Bo¿ych. Bóg
zaœ odmawia im tych uczuæ s³usznie,
sprawiedliwie i z mi³oœci. Gdyby bo-
wiem nie odmawia³ im tego, ich ³akom-
stwo duchowe i chciwoœæ wzrasta³yby
bez koñca. Dla takich dusz konieczn¹
jest rzecz¹, wejœcie w ciemn¹ noc, a¿eby
siê mog³y oczyœciæ z tych dziecinnych

przywar (NC 6,6). W podobnym tonie
wypowiada³ siê autor listu do He-
brajczyków: Wiele mamy o Nim mówiæ,
a trudne to jest do wyjaœnienia, po-
niewa¿ ociê¿ali jesteœcie w s³uchaniu.
Gdy bowiem ze wzglêdu na czas
po-winniœcie byæ nauczycielami, sami
potrzebujecie kogoœ, kto by was pouczy³
o pierwszych prawdach s³ów Bo¿ych,
i mleka wam potrzeba, a nie sta³ego
pokarmu. Ka¿dy, który pije [tylko] mleko,
nieœwiadom jest nauki sprawiedliwoœci
poniewa¿ jest niemowlêciem. Przeciwnie,
sta³y pokarm jest w³aœciwy dla do-
ros³ych, którzy przez æwiczenie maj¹
w³adze umys³u udoskonalone do roz-
ró¿niania dobra i z³a (Hbr 5,11-14).
Pos³uszeñstwo, które wyp³ywa z wiary
daje wówczas cz³owiekowi si³ê, aby
trwa³ przy tym, co najistotniejsze.

W pos³uszeñstwie wierze istotny
jest warunek pytania Boga, s³u-
chania, ws³uchiwania siê, zwierzania
siê z tajemnic i postêpowania w praw-

strojenie
pierwotny puls ³awic – dzieñ
eskaluj¹ce stukanie o zmroku
trzy momenty sublimacji
jak optymalny metronom ¿ycia
pokój – zapaœæ – istnienie

niepokonalna teraŸniejszoœæ
uleg³a barwom czasu
miêdzy ¿alem a nadziej¹
prosi o pokój
czyste wspó³brzmienie
a¿ do definitywnego koñca
zamkniêcia
kiedy upadn¹ ¿ywio³y i wydobêd¹
prawdziwy smak

wiêc musi byæ umieranie
warunek istnienia wstêpny
aba¿ur gasn¹cego œwiat³a
trzy tony cz³owieka

arche
znowu
cisza i t³o

Zenon Choma ocd

dzie. Pos³uszeñstwo to wys³uchiwanie
s¹dów Boga, a nie œlepy galop ku ur-
wiskom, z których roztacza siê piêkny
widok syc¹cy jedynie nasze zmys³owe czy
emocjonalne potrzeby – powiedzia³ o. Au-
gustyn Pelanowski. Nale¿y staraæ
siê ws³uchiwaæ w plan Boga, bo On
wie, którêdy wiedzie najlepsza droga
dla nas. Niekiedy droga Bo¿a nie
jest bogata w sympatyczne grzecz-
noœci, nawet czasami wydaje siê, i¿
nie jest wyrazem mi³oœci bliŸniego.
Wymiar pos³uszeñstwa roztacza siê
najpierw na S³owo Bo¿e, Pismo œw.
W tym wymiarze mieœci siê te¿
znajomoœæ aktualnej nauki Koœcio³a,
m¹droœæ œwiêtych, pouczeñ Ojców
i doktorów Koœcio³a. Wymiar pos³u-
szeñstwa obejmuje te¿ poddanie siê
pod os¹d prze³o¿onego, spowiednika,
czy przewodnika duchowego, w któ-
rym dopatrujemy siê w wierze same-
go Jezusa Chrystusa.

POS£USZEÑSTWO WIERZE

dokoñczenie ze str. 2

G ³ o s  S ³ o w a  ¯ y w e g o …
Szczêœliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro;
za¿ywaæ bêdzie owocu swych czynów.
Biada z³emu, bo z³o go spotka,
i wed³ug czynów jego r¹k mu odp³ac¹.

Ksiêga Izajasza 3,10–11

6 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 ulicami Prze-
myœla przejdzie Wielka Parada Anielska pod
przewodnictwem Trzech Króli pod¹¿aj¹c szlakiem
przemyskich muzeów.
Pocz¹tek Parady – parking przed Muzeum Historii
Miasta Przemyœla (Rynek 9).
Podczas Parady organizowany bêdzie konkurs na
najciekawszy strój anielski – do którego zapraszamy
wszystkich: i dzieci, i m³odzie¿, i doros³ych.
Przebierajcie siê za Anio³y!!!
Na zakoñczenie Parady
przewidziany jest kon-
cert kolêd i wspólne
kolêdowanie.
Nie mo¿e nas tam
zabrakn¹æ!!!

6 STYCZNIA 2013 ROKU –
– Wielka Parada Anielska

POD PRZEWODNICTWEM

Tr z e c h  K r ó l i
a

a

a

a

a

a
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O. PAWE£ FERKO OCD – SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE
(47)

Œ wiêta Rodzina jest wzorem
ka¿dej wspólnoty, gdzie œw.

Józef stoi na czele – jako g³owa,
opiekun, stró¿. Tak postrzega-
ny w Koœciele, tak postrzegany
w Karmelu – jest Opiekunem
i Patronem wielu wspólnot, wie-
lu œwi¹tyñ. Nie inaczej ma siê
rzecz z koœcio³em karmelitów
bosych w austriackim Linzu,
gdzie króluje w o³tarzu g³ównym
ciesz¹c siê obecnoœci¹ swej
Oblubienicy Maryi i Dzieci¹tka
Jezus. Bliskoœæ i wzajemne
odniesienie Cz³onków Œwiêtej
Rodziny uczy nas w³aœciwych
relacji w rodzinach, wspólnotach
opartych na mi³oœci, prostocie i po-
korze szukaj¹c zawsze dobra
drugiej osoby.

ROZWÓJ KARMELU
W AUSTRII

Dzieje Karmelu Bosego w Austrii
wi¹¿¹ siê z histori¹ Kongregacji
w³oskiej Karmelitów Bosych pow-
sta³ej po reformie w ³onie Karmelu
dokonanego za spraw¹ œw. Teresy
od Jezusa i œw. Jana od Krzy¿a (rok
1562 dla Karmelitanek i rok 1568
dla Karmelitów). W 1600 r. z Kon-
gregacji hiszpañskiej wy³oni³a siê
Kongregacja w³oska, która moc¹
breve papieskiego Klemensa VIII In
apostolicae dignitatis (z 13 listopada
1600 r.) otrzyma³a prawo zak³adania
klasztorów na ca³ym œwiecie, poza
Hiszpani¹ i jej koloniami. W b³yska-
wicznym tempie powstaj¹ klasztory
na terenie W³och, Polski, Francji,
Niemczech i Belgii. Pierwszym klasz-
torem austriackim sta³a siê fundacja
cesarza Ferdynanda II poczyniona
w Wiedniu w r. 1622. W 1624 r.
otrzymali od cesarza koœció³ po-
kalwiñski w Pradze, który otrzyma³
tytu³ MB Zwyciêskiej po s³ynnej
wygranej pod Bia³¹ Gór¹ przez
wojska katolickie. I jeszcze w tym
samym dziesiêcioleciu pojawiaj¹ siê

kolejne klasztory: w Wuerzburgu
(1627 r.), Grazu (1628), Monachium
(1629) i Augsburgu (1630). W ten
sposób wyodrêbni³a siê Prowincja
niemiecka Zakonu.

Kolejne fundacje w XVII w.
pozwoli³y na dalszy piêkny i prê¿ny
rozwój ducha Karmelu – Regens-
burg (1641), Mannersdorf (1644 r. –
erem), Gorz (1648), Wiener Neu-
stadt (1655), Koblencja (1656), Linz
(1674), Raab (ob. Gyoer – 1697)
i Skalica (1699). Stosowna iloœæ
klasztorów pozwoli³a w r. 1701 na utwo-
rzenie odrêbnej, austriackiej pro-
wincji Karmelitów Bosych – w liczbie
10 klasztorów mêskiej ga³êzi
i 6 ¿eñskiej. Wnet dosz³o jeszcze
kilka: Pacov (1708 r.) i St. Poelten
(1756) – po stronie mnichów oraz
St. Poelten (1705)
i Linz (1710) – ze
strony mniszek. Nies-
tety pod koniec XVIII
w. okres tzw. Józe-
finizmu (zapocz¹tko-
wany ju¿ wczeœniej
przez matkê cesarza
Józefa II, Mariê Te-
resê), czyli system ca³-
kowitego podporz¹d-
kowania Koœcio³a pañ-
stwu rzuci³ siê cieniem
na ¿ycie Karmelu
w Austro-Wêgrzech.
Rozpocz¹³ siê proces
kasat (odbierania) klasz-
torów i koœcio³ów za-
konom, zw³aszcza kon-
templacyjnym. „Z ³as-
ki” nieraz pozwolono
karmelitankom na szy-
cie koszul dla ¿o³-
nierzy, aby by³y „u¿y-
teczne” w³adzy. Jako
pierwszy zosta³ znie-
siony erem w Man-
nersdorf w 1783 r.
i w ci¹gu kilku lat ska-
sowane pozosta³e, tak
i¿ osta³y siê tylko 2:
w Linz i Raab (pa-

miêtamy, ¿e i w Gali-
cji pozamykano klasz-
tory karmelitañskie,
w tym i w Przemyœlu
w 1784 r.).

Odrodzenie przychodzi w po³owie
XIX w. W 1844 r. powracaj¹ za-
konnicy do Grazu i wraz z Linzem
i klasztorem w Raab rodzi siê trzon,
z którego odrodzi siê równie¿
i Prowincja polska. To w³aœnie do
Domu Prowincja³a w Linzu 14
lipca 1877 r. przybywa Józef
Kalinowski (póŸniejszy œw. o. Ra-
fa³ Kalinowski) prosz¹c o przyjêcie
do Zakonu. W Grazu odbywa swój
nowicjat, aby w Raab dope³niæ
studiów.

KARMELICI BOSI W LINZ

Klasztor Karmelitów zosta³ ufun-
dowany w roku 1674 przez barona
Ernsta Franza Stein, który póŸniej
s³u¿y³ jako O. Ildefons w Zakonie.
W 1679 r. zostaje wmurowany
kamieñ wêgielny pod budowê klasz-
toru, a w 1690 r. pod budowê
koœcio³a. Prace przy klasztorze

KARMEL ŒWIÊTORODZINNY

W LINZ

Koœció³ Karmelitów bosych w Linz
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ukoñczono w 1710 r. a nad ca³oœci¹:
koœció³ z fasad¹, wie¿a oraz krypty
ukoñczono w 1729 r. i wtedy te¿
bp Passawy Joseph Dominik von
Lamburg dokona³ konsekracji
œwi¹tyni, która w nied³ugim czasie
wype³ni³a siê dzie³ami sztuki na
najwy¿szym poziomie artystycznym.
Koœció³ wed³ug projektu Johanna
Michaela jest w¹ski, jednonawowy
z o³tarzem g³ównym i 6 bocznymi
oraz dwiema kaplicami pod chórem.
W o³tarzu g³ównym, dzie³o Martina

Altomonte – obraz Œwiêtej Rodziny.
W centrum siedz¹cy œw. Józef ogar-
niaj¹cy swymi ramionami Dzieci¹tko
Jezus, których oczy skierowane s¹ ku
górze, sk¹d z ob³oków Bóg Ojciec
przez poœrednictwo Ducha Œwiêtego
(w postaci go³êbicy) zsy³a swe b³o-
gos³awieñstwo, moc, opiekê wyra-
¿one w jasnym promieniu. Maryja
siedz¹ca obok wpatruje siê w swoich
umi³owanych. Towarzysz¹ tej scenie
wielkie zastêpy Anio³ów i anio³ków
z ró¿nymi atrybutami: g³ównie li-
lia. Id¹c od o³tarza g³ównego w stro-
nê wyjœcia napotykamy staj¹ce
naprzeciw siebie o³tarze: œw. Teresy
od Jezusa i œw. Jana od Krzy¿a.
Pierwszy jest dzie³em Johanna
Andreasa Wolfa i ukazuje œw. Teresê
w klasycznym ujêciu ekstazy Mis-
tyczki. W górnej czêœci Chrystus
Zmartwychwsta³y z ran¹ w boku
siedz¹cy na ob³okach z krzy¿em
i tabliczk¹ In vitam aeternam (Na
¿ycie wieczne), Duch œw. u jego stóp,
a w centrum Cherubin przeszywa-

j¹cy serce Œwiêtej grotem ognistej
strza³y, a Teresê omdla³¹ podtrzy-
muj¹ dwie inne mniszki. W zwieñ-
czeniu nastawy o³tarzowej obraz
mêczeñskiej œmierci o. Anio³a, a tu¿
nad tabernakulum ³askami s³yn¹cy
obraz MB z Pochylon¹ G³ow¹ (ko-
pia wizerunku z Wiednia, o którym
ju¿ by³a kiedyœ mowa). Drugi
autorstwa Johanna Deglera ukazuje
œw. Jana równie¿ w pozie eksta-
tycznej, kiedy to Jan ma widzenie
Chrystusa z Krzy¿em i propozycjê
chwa³y, nagrody (tu w postaci ko-
rony) – a Jan prosi o cierpienie
i wzgardê (czyli ostatnie miejsce).
W górnej czêœci nastawy obraz mê-
czeñstwa o. Atanazego, a w dole
figurka Praskiego Dzieci¹tka Jezus.
W œrodku nawy kolejne dwa na-
przeciw siebie postawione o³tarze:
jeden z wizerunkiem œw. Alberta
z Trapani, a drugi œw. Liboriusa
i bli¿ej chóru kolejna para o³tarzy:
dzie³o Carla Carlone ku czci œw.
Anny i Joachima oraz dzie³o
Carla von Reslfelda poœwiêcony
MB Szkaplerznej (tzw. wizja
szkaplerzna Szymona Stock’a).
Pod chórem dwie kaplice s³u¿¹ce
te¿ jako miejsce spowiedzi: MB
Bolesnej i œw. Jana Nepomucena
(mêczeñskiego patrona spowied-
ników).

KRYPTA – z 1690 r. (wpierw
miejsce pochówku dla fundatora
koœcio³a i jego rodziny, w czasach
nazistowskich s³u¿y³a za schron,
a koœci zmar³ych przeniesiono do

bocznych pomieszczeñ gdzie cho-
wani byli zakonnicy.

W 2000 r. rozpoczêto przebudo-
wê krypty i dziœ zosta³a tam stwo-
rzona przestrzeñ dla spotkañ religij-
nych i kulturowych.

BIBLIOTEKA – datowana na
rok 1681. Fundator ofiarowa³ wiele
cennych pozycji ze swojej biblio-
teczki oraz wy³o¿y³ 460 guldenów
na wyposa¿enie pomieszczeñ biblio-
tecznych i kilkaset guldenów na za-
kup ksi¹¿ek. Dzisiaj piêkna, stylowa
i okaza³a zachwyca koneserów.

KARMELITANKI BOSE
W LINZ

Klasztor Karmelitanek Bosych w Linz
zosta³ zbudowany w 1710 r. jako
fundacja cesarzowej Eleonory, ¿ony
Leopolda I, ale podczas rz¹dów ce-
sarza Józefa II zniesione w 1782 r.
Budynek zosta³ nabyty przez Bra-
ci Mi³osierdzia i zamieniony na
szpital.

Nowy Karmel w 1860 roku zos-
taje ufundowany przez Linzerin
Annê Sayer i obsadzony przez
mniszki przyby³e z Grazu. Przez
nazistów klasztor zosta³ skonfis-
kowany i sprzedany, a koœció³
zbombardowany. Po wojnie sios-
try buduj¹ ca³kiem nowy klasztor
i koœció³, który zosta³ poœwiêcony
w 1962 r.

DWIE RÓ¯NE HISTORIE
KARMELU
W TYM SAMYM MIEŒCIE

Jeden konwent, który ocala³ pod-
czas wszystkich zawieruch dziejo-
wych i zachowa³ tyle cennego dzie-
dzictwa oraz drugi, który doœwiad-
czy³ tak wiele upokorzenia, znisz-
czeñ a jednak wci¹¿ siê odradza³.
Dziœ znowu¿ zgodnie wspó³pracuj¹
na niwie Bo¿ej.

Przez wiele lat przy mêskim klasz-
torze zamieszkiwa³y polskie Karme-
litanki Dzieci¹tka Jezus, pos³uguj¹c
w koœciele i klasztorze. Wycofa³y siê
w 2010 roku.

cdn

Œwiêta Rodzina w o³tarzu g³ównym
w Linz

Matka Bo¿a z pochylon¹ g³ow¹
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KULT PRASKIEGO DZIECI¥TKA JEZUS

P

Fot. Alicja Bukalska

od koniec XVI w. do roz-
szerzenia kultu Dzieci¹tka

Jezus w Karmelu terezjañskim
przyczyni³ siê br. Franciszek od
Dzieci¹tka Jezus. Dwa lata po
jego œmierci o. Jan od Najœwiê-
tszego Sakramentu przeniós³ to
nabo¿eñstwo z Hiszpanii do Pol-
ski. By³ on pierwszym magistrem
nowicjuszy Karmelu w Polsce.

W kronice klasztoru Niepokalane-
go Poczêcia w Krakowie zapisano,
¿e figurkê Dzieci¹tka Jezus ubran¹
w piêkne szaty, mieli nowicjusze w swo-
jej kaplicy. Gdy klasztor by³ w po-
trzebie modlili siê przed t¹ figurk¹
i otrzymywali nadzwyczajne ³aski.
Na fasadzie tego koœcio³a, obecnie
pod wezwaniem Niepokalanego Po-
czêcia NMP i œw. £azarza, który
pe³ni funkcjê kaplicy szpitala kli-
nicznego przy ulicy Kopernika,
istnieje rzeŸba Dzieci¹tka Jezus.
W tym szpitalu pracowa³a i modli³a

siê w kaplicy S³uga Bo¿a Rozalia
Celakówna, aposto³ka Intronizacji
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
W jej wyznaniach czytamy o du-
chowych spotkaniach ze œw. Teres¹
od Dzieci¹tka Jezus, w których ta
œwiêta przedstawia Rozaliê jako mis-
trzyniê ma³ej drogi i cytuje s³owa
Ewangelii: Jeœli siê nie nawrócicie i nie
staniecie jako dziatki nie wejdziecie do
Królestwa niebieskiego. Kto siê uni¿y
jako dzieciê ten bêdzie wiêkszym w Kró-
lestwie niebieskim.

Pierwsze dzie³a poœwiêcone Dzie-
ci¹tku Jezus drukowa³ w Krakowie
w 1636 r. jezuita o. Marcin Hiñcza.
Figurka Dzieci¹tka Jezus czczona
by³a w Wilnie w klasztorze Ostro-
bramskim. W klasztorze Sióstr Kar-
melitanek Bosych w Przemyœlu, (fot.)

równie¿ czczone jest Dzieci¹tko
Jezus w cudownej Praskiej Figurce,
które przy budowie koœcio³a i klasz-
toru usuwa³o ogromne przeszkody
i otacza³o to dzie³o pomoc¹. £ask
doznawali równie¿ mieszkañcy Prze-
myœla. Pañstwo ¯ytkowie zawdziê-
czaj¹ Mu cudowne utrzymanie przy
¿yciu trojga dzieci po uprzedniej
œmierci siedmiorga.

Dzieci¹tko Jezus czczone jest
równie¿ w innych klasztorach kar-
melitañskich: w Krakowie przy ulicy

Rakowickiej, w Czernej, w Wado-
wicach i innych.

Wielkim czcicielem Dzieci¹tka
Jezus by³ karmelita bosy S³uga Bo¿y
o. Anzelm G¹dek. Urodzi³ siê w Mar-
szowicach, parafii Niegowiæ, 24 lu-
tego 1884 r. W 1902 r. z³o¿y³ pro-
fesjê zakonn¹ w Czernej, a 25 lipca
1907 r. w Rzymie zosta³ wyœwiê-
cony na kap³ana. Jego dewiz¹ by³o
Mieæ zawsze Dzieciê Jezus w sercu
swoim. Sta³o siê Ono jego mi³oœci¹,
jego wzorem, jego mistrzem, Królem
jego duszy, a w koñcu po prostu
wszystkim. Zosta³ Jego gorliwym
aposto³em. W 1914 r. za³o¿y³ Brac-
two Praskiego Dzieci¹tka Jezus
w Krakowie. W 1921 r. wspólnie ze
œwieck¹ karmelitank¹ Janin¹ Kiero-
ciñsk¹, urodzon¹ 14 czerwca 1885 r.,
której by³ duchowym kierownikiem,
zak³ada Zgromadzenie Sióstr Karme-
litanek Dzieci¹tka Jezus. Janina Kie-
rociñska 31grudnia 1921 r. przyjmuje
habit zakonny z r¹k o. Anzelma i imiê
siostry Teresy od œw. Józefa. Przej-
muje obowi¹zki prze³o¿onej Zgroma-
dzenia, które rozpoczyna dzia³alnoœæ
w Sosnowcu.

Charyzmatem Zgromadzenia jest
duch dzieciêctwa Bo¿ego. Mat-
ka Teresa zmar³a w opinii œwiêtoœci
12 lipca 1946 r. po d³ugich cierpie-
niach. Jej pogrzeb by³ manifestac-
j¹ religijno-patriotyczn¹. Obecnie
w Stolicy Apostolskiej trwa jej proces
beatyfikacyjny. O. Anzelm G¹dek
zmar³ 14 paŸdziernika 1969 r.
w £odzi w opinii œwiêtoœci. Po
przyjêciu sakramentu chorych w po-
¿egnalnym przemówieniu do wspó³-
braci wypowiedzia³ s³owa: Przez ca³e
¿ycie æwiczy³em siê w mi³oœci Dzieci¹tka
Jezus. Zosta³ pochowany z figurk¹
Dzieci¹tka Jezus.

Kult Dzieci¹tka Jezus w Polsce
rozszerzy³ siê równie¿ poza Karmel.
W wielu koœcio³ach i kaplicach
w Polsce Dzieci¹tko Jezus doznaje
czci od ludu polskiego. Niezliczone
s¹ ³aski udzielane Jego czcicielom.
Szczególn¹ czci¹ od ponad stu lat
otaczaj¹ Dzieci¹tko Jezus w Jod-
³owej w diecezji tarnowskiej, od
dwóch lat w Rzeszowie przy Farze,
a mamy nadziejê, ¿e wkrótce i u nas
w Przemyœlu.

W POLSCE

Karmelici Bosi w Przemyœlu
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STYCZEÑ  2013

Œw. Tomasz

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

po Mszy œw. wieczornej, zapraszamy
na Spotkania Biblijne.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.Wt. Uroczystoœæ Swiêtej Bo¿ej
Rodzicielki MARYI.

2. Œr. Œwiêtych Bazylego Wielkie-
go i Grzegorza z Nazjan-
zu, bp. i dok. Koœcio³a.

 3. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
 4. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
 5. So. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
6.Nd. Uroczystoœæ Objawienia

Pañskiego (Trzech Króli).
 9. Œr. Œw. Andrzeja Corsini, bpa.
13.Nd. Œwiêto ChrztuPañskiego.
Koñczy siê okres Bo¿ego Narodzenia.
16. Œr. Zaczyna siê dziewiêcio-œro-

dowa Nowenna do œw. Jó-
zefa.

21. Pn. Œw. Agnieszki, dz. i mêczen.
24. Cz. Œw. Franciszka Salezego, bpa

i dok. Koœcio³a.
W r. 2007 † O. Juliusz od
Jezusa Ukrzy¿owanego (Mar-
chewka). By³ prze³o¿onym
u nas w drugiej po³owie lat
80-tych.

25. Pt. Œw. Paw³a, aposto³a.
26. Sb. Œwiêtych bpów Tymoteu-

sza i Tytusa.
27. Nd. W r. 2007 † O. Bogdan od

œw. Teresy od Dz. Jezus.
28. Pn. Œw. Tomasza z Akwinu.
31. Cz. Œw. Jana Bosko.

omasz urodzi³ siê na zamku
Roccasecca niedaleko Akwi-

nu (W³ochy) w 1225 r. Jego
ojciec, rycerz Landulf, by³ z po-
chodzenia Lombardczykiem,
matka zaœ by³a Normandk¹.

Kiedy ch³opiec mia³ 5 lat, rodzice
oddali go w charakterze oblata do
opactwa na Monte Cassino. Opatrz-
noœæ wszak¿e mia³a inne zamiary
wobec m³odzieñca. Z niewyjaœnio-
nych przyczyn opuœci³ on klasztor
i uda³ siê do Neapolu, gdzie stu-
diowa³ na tamtejszym uniwersytecie.
Tam zapozna³ siê z niedawno za-
³o¿onym przez œw. Dominika Za-
konem Kaznodziejskim. Wst¹pi³ do
tego zakonu maj¹c ok. 20 lat. Spot-
ka³o siê to z dezaprobat¹ rodziny.
Wszelkimi sposobami, próbowano
zmieniæ jego decyzjê; bezskutecznie.
Prze³o¿eni wys³ali go na studia do
Rzymu, a stamt¹d oko³o roku 1248
do Kolonii, gdzie wyk³ada³ g³oœny

uczony dominikañski, œw. Albert
Wielki. Tam przyj¹³ œwiêcenia
kap³añskie. Po ukoñczeniu studiów
prze³o¿eni wys³ali Tomasza do Pa-
ry¿a, by na tamtejszej Sorbonie
wyk³ada³ teologiê. Zadziwia³ wszyst-
kich jasnoœci¹ wyk³adów, wymow¹
i g³êbi¹. Stworzy³ w³asn¹ metodê,
w której najpierw wysuwa³ trud-
noœci i argumenty przeciw danej
prawdzie, a potem je kolejno zbi-
ja³ i dawa³ pe³ny wyk³ad. Na sku-
tek intryg, jakie przeciwnicy domi-
nikanów rozbudzili na Sorbonie,
Tomasz po siedmiu latach powró-
ci³ do W³och. Na kapitule gene-
ralnej zosta³ mianowany kazno-
dziej¹ (1260). Przez pewien czas
prowadzi³ tak¿e wyk³ady na dwo-
rze papieskim Urbana IV (1261 –
– 1265). W latach 1265 – 1267
przebywa³ ponownie w domu ge-
neralnym Zakonu – w klasztorze
œw. Sabiny w Rzymie. W latach
1267 – 1268 przebywa³ w Viterbo

jako kaznodzieja papieski. Kiedy
ucich³a burza w Pary¿u, prze³o¿eni
ponownie wys³ali swojego czo³owego
teologa do Pary¿a (1269 – 1272). Po
trzech latach wróci³ do W³och i wyk-
³ada³ na uniwersytecie w Neapolu
(1272 – 1274). W tym samym czasie
kapitu³a generalna zobowi¹za³a go,
aby zorganizowa³ teologiczne studium
generalne dla Zakonu. Tomasz upa-
trzy³ sobie na miejsce tych¿e studiów
Neapol. W roku 1274 papie¿ b³.
Grzegorz X zwo³a³ do Lyonu sobór
powszechny. Zaprosi³ tak¿e Tomasza
z Akwinu. Tomasz jednak, maj¹c 48
lat, po krótkiej chorobie zmar³ w dro-
dze na sobór w opactwie cystersów
w Fossanuova dnia 7 marca 1274 r.
Reforma liturgiczna doroczne wspom-
nienie œwiêtego przesunê³a wyj¹tkowo
na 28 stycznia – dzieñ przeniesienia
jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.
Ws³awi³ siê szczególnie niewinnoœci¹
¿ycia oraz wiernoœci¹ w zachowy-
waniu regu³ zakonnych. W³aœciwe
Zakonowi zadanie, jakim jest s³u¿ba
S³owu Bo¿emu w dobrowolnym ubó-
stwie, znalaz³o u niego wyraz w d³u-
goletniej pracy teologicznej: w gor-

ŒWIÊTY TOMASZ Z AKWINU
(1225 – 1274), DOKTOR KOŒCIO£A

dokoñczenie na str. 12

T
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KIERUNEK LUBLIN
ludzi w klimat ka¿dej piosen-
ki, zachêca³ do wspólnego œpiewu
i tañca w czym pomog³y mu dwie
niebiañskie chórzystki. Nastrój
p³ynnie przechodzi³ z istnego sza-
leñstwa i radoœci po chwile g³ê-
bokiego wyciszenia. Zespó³ za-

prezentowa³ siê we wszelkiego ro-
dzaju gatunkach muzycznych i cie-
kawych aran¿acjach jakie mo¿na

dnia 24.11.2012 r. nasz zespó³
„Twoje Niebo” zawita³ w Lub-

linie z okazji corocznego festi-
walu XXX Tygodnia
Muzyki Chrzeœcijañskiej
„Cecylianka” organizowa-
nego przez Wy¿sze Semi-
narium Duchowne w Lub-
linie.

O godz. 9:30 wyruszyliœmy
spod klasztoru w oko³o czte-
rogodzinn¹ podró¿. Jazdê umi-
laliœmy sobie rozmowami i we-
so³ymi ¿artami.

Po przyjeŸdzie na miejsce
zostaliœmy gor¹co przywitani
przez gospodarzy festiwalu.

We wspólnym gronie zjed-
liœmy ciep³y posi³ek, po czym
zabraliœmy siê do æwiczeñ.
Mimo pocz¹tkowych trud-
noœci technicznych i opóŸnieñ
zespó³ zd¹¿y³ przygotowaæ siê
na czas i gotowy do dzia³ania
wyszed³ na scenê. Koncert

min¹³ w niesamowitej atmosferze
radoœci i zabawy, a tak¿e zadumy
i refleksji. O. Mariusz wprowadza³

KATARZYNA BOBER

us³yszeæ na niedawno promowanej
p³ycie pt. „Dzieñ po dniu”. 

Po wyœpiewaniu ca³ego repertuaru
i tradycyjnym przedstawieniu cz³on-

ków niebiañskiej dru¿yny,
publicznoœæ zaczê³a domagaæ
siê bisu. Po jego odœpiewa-
niu zespó³ otrzyma³ gromkie
brawa, po czym udostêpni³
scenê kolejnej grupie muzycz-
nej bior¹cej udzia³ w festi-
walu.

Zmêczeni, lecz bardzo za-
dowoleni w mi³ej atmosferze
zjedliœmy kolacjê, a nastêpnie
po ciep³ych i serdecznych
po¿egnaniach z gospodarzami
ruszyliœmy w drogê powrotn¹
do Przemyœla.

Kolejny, wspania³y koncert
„Twojego Nieba” by³ nie tyl-
ko zabaw¹ przy dobrej mu-
zyce, ale sta³ siê równie¿ nie-
typow¹ i niespotykan¹ form¹
modlitwy, gdzie przez wspól-
ny œpiew i taniec ludzie mog-
li prze¿yæ niesamowite spotka-

nie z Panem Bogiem. Ka¿demu chce-
my uchyliæ skrawek prawdziwego
NIEBA…
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„TWOJE NIEBO” W CZÊSTOCHOWIE

KATARZYNA BOBER

listopada 2012 r.
udaliœmy siê na Jas-

n¹ Górê w doœæ kameral-
nym sk³adzie (piêæ osób)
by móc promowaæ nasz
zespó³. Po doœæ d³ugiej podró¿y
zostaliœmy ugoszczeni u Kar-
melitanek Bosych. Siostry przy-
jê³y nas bardzo ciep³o, wspólnie
mogliœmy spêdziæ trochê czasu,
dziel¹c siê z nimi zdjêciami
i nagraniami wideo. Najbardziej
ujmowa³y je teledyski zespo³u,
szczególnie „Mi³oœci Pieœñ”, który
pokazywa³ uroki naszego miasta
i okolic.

Po poogl¹daniu wszelkich foto-
grafii mogliœmy ku zaskoczeniu
i uciesze sióstr zaœpiewaæ im kilka
naszych kompozycji. Zosta³y one
przyjête gromkimi brawami. Po tak
mile spêdzonym czasie ruszyliœmy
na Jasn¹ Górê w celu nagrania au-

Audycja nagrywana by³a w bardzo
weso³ej atmosferze, lecz nie zabrak-
³o tematów powa¿nych. Spotkanie
w radiu i wspólna rozmowa by³a dla
ka¿dego z nas ciekawym prze¿y-
ciem oraz czasem zdobycia cennego
doœwiadczenia. Po audycji po¿eg-
naliœmy siê z prowadz¹cymi Muzycz-
ne Dary, a nastêpnie zawitaliœmy
u przyjació³ zespo³u. Po wspólnej
kolacji i weso³ych rozmowach udaliœmy
siê w drogê powrotn¹ do Przemyœla.
Ta podró¿ dla ka¿dego z nas zos-
tawi³a wspania³e wspomnienia. Mog-
liœmy inaczej ni¿ zwykle spojrzeæ
na siebie i na swoj¹ dzia³alnoœæ jak¹
jako zespó³ prowadzimy. 

Bardzo gor¹co dziêkujemy wszyst-
kim tym, którzy przyczynili siê do
naszego wyjazdu. Nie by³a to zwy-
czajna podró¿ czy wycieczka, lecz
prawdziwe wyzwanie w misji ewan-
gelizacji jak¹ prowadzimy. Bóg zap-
³aæ serdecznie wszystkim, a tych
wszystkich, którzy nie mieli okazji nas
pos³uchaæ zapraszamy serdecznie na
stronê: www.muzycznedary.pl gdzie
jest mo¿liwe ods³uchanie audycji.

dycji w progra-
mie Gospel Box.
Czas tam spêdzo-
ny zosta³ mile
utrwalony w na-
szej pamiêci.

Wywiad prze-
prowadzany przez
£ukasza Soœniaka

min¹³ w bardzo ciep³ej atmosferze.
Po dosyæ ciekawej i spêdzonej w ra-
dosnym czasie rozmowie wyru-
szyliœmy w kierunku drugiego ra-
dia – Fiat, a dok³adniej do audycji
Muzyczne Dary.

W miêdzyczasie zawitaliœmy przy
o³tarzu Matki Bo¿ej sk³adaj¹c u Jej
Stóp wiele próœb i podziêkowañ.
Mogliœmy oddaæ siê chwili ciszy i za-
dumy przy Cudownym Obrazie.

Po uspokojeniu sko³atanych myœli
ruszyliœmy do radia. Tam zostaliœmy
gor¹co przyjêci przez Dariusza Ci-
szewskiego i Janusza Yaninê Iwañ-
skiego. Poznaliœmy siê równie¿ z in-
nymi muzykami tj. Rafa³em Bor-
kowym oraz Tomaszem Cholew¹ ze
Œl¹ska.
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liwym poszukiwaniu prawdy, któr¹
nale¿y nieustannie kontemplowaæ
i przekazywaæ innym. Dlatego wszyst-
kie swoje zdolnoœci odda³ wy³¹cznie
na s³u¿bê prawdy. Sam stara³ siê j¹
posi¹œæ, sk¹dkolwiek by pochodzi³a,
i ogromnie pragn¹³ dzieliæ siê ni¹
z innymi. Odznacza³ siê pokor¹ oraz
szlachetnym sposobem bycia. Kaz-
nodzieja, poeta, ale przede wszyst-
kim wielki myœliciel, cz³owiek niez-
wyk³ej wiedzy, któr¹ umia³ po³¹czyæ
z niemniej wielk¹ œwiêtoœci¹. Po-
wiedziano o nim, ¿e miêdzy uczonymi
by³ najwiêkszym œwiêtym, a miêdzy
œwiêtymi najwiêkszym uczonym.
W swej skromnoœci kilkakrotnie
odmawia³ propozycji zostania bis-
kupem.

Stworzy³ zwarty system nauki
filozoficznej i teologii katolickiej,
zwany tomizmem. Wywar³ g³êboki

wp³yw na ukierunkowanie zachod-
niej myœli chrzeœcijañskiej. Spuœcizna
literacka œw. Tomasza z Akwinu jest
olbrzymia. Wprost wierzyæ siê nie
chce, jak wœród tak wielu zajêæ
móg³ napisaæ dziesi¹tki tomów.
Zadziwia przy tym uniwersalizm
podejmowanych zagadnieñ i g³êbia
ich wyjaœnieñ.

Wyró¿nia³ siê umys³em nie tylko
analitycznym, ale tak¿e syntetycz-
nym. On jedyny odwa¿y³ siê daæ
panoramê ca³ej nauki filozofii
i teologii katolickiej w systemie
zdumiewaj¹co zwartym. Do najwa¿-
niejszych jego dzie³ nale¿¹: Summa
contra gentiles, czyli Apologia wiary
przeciwko poganom, Kwestie dysputo-
wane, Komentarz do Sentencji Piotra
Lombarda, Summa teologiczna i ko-
mentarze do niektórych ksi¹g Pisma
œwiêtego. Szczególn¹ czci¹ Tomasz
otacza³ Chrystusa Zbawiciela, zw³asz-
cza na krzy¿u i w tajemnicy Eu-
charystii, co wyrazi³ w tekstach li-
turgicznych do brewiarza i msza³u
na uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a, m.in.

znany hymn Zbli¿am siê w pokorze.
P³on¹³ synowsk¹ mi³oœci¹ do Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Jest patro-
nem dominikanów, ksiêgarni, studen-
tów i teologów; opiekun podczas
sztormów.

Papie¿ Jan XXII zaliczy³ go do
grona œwiêtych 18 lipca 1323 roku.
Papie¿ œw. Pius V og³osi³ go 11
kwietnia 1567 roku pi¹tym dok-
torem Koœcio³a zachodniego. Papie¿
Leon XIII ustanowi³ go 4 sierpnia
1880 r. patronem wszystkich uni-
wersytetów i szkó³ katolickich.

W ikonografii œw. Tomasz przed-
stawiany jest w bia³ym habicie do-
minikañskim, w czarnej kapie i bia-
³ym szkaplerzu. Jego atrybutami s¹:
anio³, go³¹b, infu³a u nóg, której nie
przyj¹³, kielich, kielich z Hosti¹,
ksiêga, laska, model koœcio³a, mono-
gram IHS, monstrancja, pióro pi-
sarskie, ró¿aniec, s³oñce na piersiach,
które symbolizuje jego Bosk¹ inspi-
racjê. Jego znakiem jest tak¿e
Chrystus w aureoli.

dokoñczenie ze str. 9

ŒWIÊTY TOMASZ...

olêdnicy – w tradycji polskiej
przebierañcy, którzy w okre-

sie Bo¿ego Narodzenia, chodzili
po wsiach od domu do domu
z ¿yczeniami pomyœlnoœci w No-
wym Roku. Zwyczaj jest za-
chowany jeszcze w niek-
tórych regionach, obcho-
dzony jest do Objawienia
Pañskiego, ale czasem
dodatkowo mo¿e byæ jesz-
cze obchodzony w Ostatki.
Takie kolêdowanie nazywa-
ne jest kolêd¹ lub zwycza-
jem chodzenia po kolêdzie.
Do dziœ w niektórych regio-
nach s¹ organizowane
przegl¹dy kolêdnicze, a sa-
m¹ tradycjê podtrzymuj¹
czêsto szko³y, domy kultury,
zespo³y regionalne.

Grupa kolêdnicza nosi³a maszkary,
którymi dla ¿artu straszono widzów.
Najbardziej popularn¹ by³ turoñ,
osadzony na kiju, z ruchom¹, k³api¹c¹
paszcz¹; ten rodzaj kolêdowania nosi³
nazwê chodzenia z Turoniem. Za-
miast Turonia wodzono niedŸwiedzia,
kozê, konia lub koguta. Maszkary te

maj¹ swoje Ÿród³a w przedchrzeœ-
cijañskich praktykach zaklinania
urodzaju na S³owiañszczyŸnie. Po-
pularne równie¿ by³y pochody z gwiaz-
d¹, wykonan¹ z kolorowego papieru,
podœwietlon¹ od œrodka, przymo-

cowan¹ ruchomo do drzewca. Ko-
lêdnik j¹ trzymaj¹cy nazywany by³
gwiazdorem lub gwiaŸdzichem. Cha-
rakterystycznymi postaciami w gru-
pach kolêdniczych byli: pasterze,
Trzej Królowie, Dziad, Baba (za
postacie kobiece przebierali siê rów-
nie¿ ch³opcy), ¯yd, Cyganka, mu-

zykanci. ¯yczenia sk³adano wierszem
albo kolêd¹, p³atano przy tym figle,
recytowano zabawne rymowanki, ca-
³emu widowisku towarzyszy³a atmos-
fera ogólnej weso³oœci. Chodzili te¿
szopkarze z szopk¹ i kukie³kami,
odgrywaj¹cy przedstawienia o naro-
dzinach Jezusa w Betlejem, jak
równie¿ Herody, zespo³y odgrywaj¹ce
je 

”
na ¿ywo”. W biblijn¹ opowieœæ

przyjœcia Jezusa na œwiat
wplatano ludowe w¹tki i tra-
dycje. W zamian za ¿yczenia,
przyjmowane jako pomyœlna
wró¿ba urodzaju i powodze-
nia, gospodarze obdarowywali
przebierañców œwi¹tecznymi
smako³ykami lub wykupywali
siê drobnymi datkami. Ob-
chód kolêdniczy by³ wycze-
kiwanym wydarzeniem, pomi-
niêcie domu uwa¿ane by³o za
z³y znak. Czy nie warto pod-
trzymywaæ tej tradycji? Tro-
chê wysiliæ siê i dobrze
przygotowaæ? A radoœci co nie

miara. Tak¹ inicjatywê podejmuj¹
w tym roku ss. Michalitki z Prze-
myœla zapraszaj¹c nas do wziêcia
udzia³u (i to aktywnego, twórczego)
w Wielkiej Paradzie Anielskiej pod
przewodnictwem Trzech Króli – 6 stycz-
nia 2013 r.

(szczegó³y – patrz str. 15)

HEJ KOLÊDA, KOLÊDA…

K

Nasi kolêdnicy misyjni z s. Mariett¹.
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listopadzie rekolekcjami dla
Œwieckiego Karmelu zainau-

gurowaliœmy dzia³anie naszego
Domu Goœcinnego Porta Fidei.
Jest to dla nas ogromna radoœæ,
¿e mo¿emy dzieliæ siê duchowym
klimatem naszego klasztoru z oso-
bami œwieckimi.

Jedno piêtro zosta³o udostêpnione
dla rekolektantów. Ka¿dy ju¿ dziœ
mo¿e przyjechaæ do nas i w at-
mosferze skupienia i modlitwy
prze¿yæ kilka dni w zamkniêtej
izdebce modlitwy.

W po³owie listopada (16–18.11)
wspólnota Œwieckiego Karmelu
z Rzeszowa prze¿y³a w naszym
domu swoje coroczne rekolekcje.
Œwieccy karmelici dali œwiadectwo,
tego jak praktycznie mo¿na za-
czerpn¹æ z bogactwa charyzmatu
karmelitañskiego, gdy tylko ku
temu udostêpni siê odpowiednie

INAUGURACJA
DOMU GOŒCINNEGO

PORTA FIDEI
pomoce. Swoje skupienie rekolek-
cyjne poœwiêcili na modlitwê i me-
dytacjê nad dzie³ami œw. Teresy od
Jezusa. Mia³em to szczêœcie, ¿e mog-
³em im w tym pos³ugiwaæ. Widzia-
³em w nich rozmodlenie i radoœæ ze

O. PIOTR ŒCIBOR OCD

Z ¯YCIA PARAFII:

II pó³rocze 2012 r.

C h r z t y :
Diana Maria KACKA
Kacper Ryszard PAS£AWSKI
Amelia Joanna BOBER
Hanna Jadwiga RYDZIK
Alexander Nickolas WALKER
Jakub Mateusz CZERNECKI
Micha³ KOMAN
Dominik Czes³aw SZA£AJKO
Hanna Sabina STECURA

Œ l u b y :
Pawe³ Kazimierz DELIKAT

i Joanna Jadwiga WÊGRZYN
Krzysztof HERNIK

i Kinga Izabela PASIERBSKA
Tomasz Stefan KUROWSKI

i Aneta Agnieszka POTOCKA

Jakub Maciej KURNIK
i Magdalena Karolina KOROL

Thomas JAMIESON
i Estera Marta PAWLISZ

Marc Nickolas Hopeton WALKER
i Kamila KOZIE£

Eugeniusz Antoni HRYCEK
i Anna WALAWSKA

Lech Józef KOTKOWSKI
i Barbara Joanna DUÑSKA

Z g o n y :
† Tadeusz MACHNIK
† Marianna BILO
† Irena ŒLIWA
† Janusz SZYMAÑSKI
† Rudolf GNUS

Niech odpoczywaj¹ w pokoju!

opr. o. Proboszcz

W

wspólnego spotkania wokó³ wa¿nych
spraw zwi¹zanych z ich powo³aniem.

Zapraszamy i zachêcamy, abyœcie
przekazali wszystkim zg³odnia³ym
obecnoœci Boga w swoim ¿yciu, ¿e
karmelici bosi z Przemyœla czekaj¹
na nich udostêpniaj¹c swoje klasz-
torne progi. Oczywiœcie pozostajemy
wierni zasadom zakonnej klauzury
tak wa¿nej dla to¿samoœci naszej
zakonnej wspólnoty. Nie szkodzi to
jednak, aby czêœæ klasztoru nazna-
czonego tak bogat¹ duchow¹ histori¹
mog³a s³u¿yæ tak¿e naszym œwiec-
kim braciom i siostrom.
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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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KOLÊDA rozpoczyna siê o godz. 16.00.
Zapraszamy Rodziny, przyjmuj¹ce kolêdê, na Mszê œw. 20.01.2013 r. (niedziela) o godz. 10.00

ul. Rakoczego 2,5,6,10
ul. Rakoczego 11,13,15

ul. Œnigurskiego 2,4,6
ul. Œnigurskiego 8,14,16

ul. Œnigurskiego 18,20
ul. W³adycze 2,4

ul. W³adycze 5,6,8,10
ul. W³adycze 11,12,14,15

ul. W³adycze 16,17,18
ul. W³adycze 19,20
ul. Basztowa 3,4,6,8

ul. Basztowa 10,12,14
ul. Basztowa 16,20,21,24,28,34
ul. Osiñskich 1,3,5

ul. Osiñskich 7
ul. KEN 1,3,5,7
ul. Karmelicka 5,7; ul. Tatarska 1;
ul. Bpa Pelczara 1,3,5,7,11

1 kap³an
2 kap³an

1 kap³an
2 kap³an

1 kap³an
2 kap³an

1 kap³an
2 kap³an
3 kap³an

1 kap³an
2 kap³an
3 kap³an

1 kap³an
2 kap³an
3 kap³an

2.01 (œroda)

3.01 (czwartek)

4.01 (pi¹tek)

5.01 (sobota)

7.01 (poniedzia³ek)

8.01 (wtorek)

9.01 (œroda)

WIZYTA DUSZPASTERSKA
Anno Domini 2013 – KOLÊDA OO. KARMELICI BOSI

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

6.01 (niedziela) – Objawienie Pañskie (Trzech Króli) – wolny

pocz¹tkiem grudnia b.r.
(1–3.12.2012 r.) mieliœmy

mo¿noœæ goœciæ u nas – w ramach
Karmelitañskiej Piwnicy Ducho-
wej Annê GIELAROWSK¥,
aktorkê ze Szczecina.

Wieczorem, 1 grudnia w koœciele
Trójcy Œwiêtej zaprezentowa³a wier-
sze ks. Jana Twardowskiego w wie-
czorku poetyckim zatytu³owanym
„Byæ kochanym” z akompania-
mentem o. Zenona Chomy z Karmelu
przemyskiego na gitarze akustycznej.
Kilkanaœcie utworów znanego kap-
³ana-poety ukazane w ró¿nych kon-
wencjach nastrojowych i wyœmieni-
tym przekazie s³owa, muzyki, ges-
tów i ruchu ca³ego cia³a p. Anny
przemówi³o do uczestników, tak i¿
po spektaklu zawi¹za³o siê wiele
rozmów. Anna Gielarowska by³a
naocznym œwiadkiem „odchodzenia”
ksiêdza Jana w szpitalu w War-
szawie. Z kilkoma jeszcze osobami
zaprzyjaŸnionymi z ks. Twardowskim
modli³a siê, rozmawia³a, mówi³a jego
ulubione strofy, dzieli³a siê prze¿y-

dokoñczenie na str. 16

Z

PIWNICA DUCHOWA ... Z POEZJ¥
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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!

w Po œwiêtach
Bo¿ego Naro-
dzenia sêdzia
pyta F¹farê:

– Dlaczego za-
mierza pan po tylu

latach po¿ycia rozwieœæ z ¿on¹?
– Bo daje mi do jedzenia: bar-

szczyk z uszkami, œledzia, karpia,
kluski z makiem...

– Proszê pana, przecie¿ wszyscy
na wigiliê jedz¹ takie potrawy!

– Mo¿liwe, ale moja ¿ona upar³a
siê i przyrz¹dza mi je codziennie
od dwudziestu piêciu lat!

w ¯yczê Ci, szczêœliwego No-
wego Roku!

– Zwariowa³eœ, w lutym?
– To ju¿ luty? Cholera, jeszcze

nigdy nie wraca³em tak póŸno z syl-
westra...

ciami w spotkaniach z ksiêdzem,
masowa³a mu stopy, dziêkowa³a za
jego wra¿liwoœæ i bezpoœrednioœæ
relacji z drugim cz³owiekiem i p³a-
ka³a ¿egnaj¹c „Ojca” (jak jej pozwoli³

siebie nazywaæ). Tym w³aœnie
p. Ania podzieli³a siê z nami – daj¹c
równoczeœnie swój zeszycik, do któ-
rego prosi³a o wpisy na temat jej
twórczoœci, jak odbieramy to, co ona
robi. Rozmowom nie by³oby koñca,
gdyby siostry nie musia³y pozamy-
kaæ koœcio³a. Komu by³o ma³o,
jeszcze raz mo¿na by³o spotkaæ siê
z poezj¹ ks. Twardowskiego w wy-
konaniu Anny Gielarowskiej, przy
akompaniamencie o. Zenona Chomy
OCD w niedzielê, 2 grudnia o godz.
18.30 w Artystycznej Piwnicy pod
NiedŸwiadkiem. Piêkny nastrój i akus-
tyka piwnic wprowadzi³y coœ nie-
powtarzalnego w klimat odbioru

poetyckich strof wierszy, u³o¿onych
w pewn¹ logiczn¹ ca³oœæ – ukazuj¹c
pewien proces zachodz¹cy w cz³o-
wieku, odkrywaj¹cym wartoœæ mi³oœci.
BYÆ KOCHANYM – to droga cz³o-
wieka do poznania Boga w przyro-
dzie, w drugim cz³owieku, w doœ-
wiadczeniach ¿yciowych i w sacrum.
Pe³en ekspresji i ró¿norakich œrod-

ków wyrazu uczuæ, nastrojów, zja-
wisk w przekazie s³ów i treœci za-
wartych w wierszach ks. Jana
pozwoli³y p. Annie szybko zjednaæ
sobie sympatiê widzów, którzy
owacyjnie dziêkowali za oryginalnoœæ
przedsiêwziêcia i osobliwe podzie-
lenie siê „znajomoœci¹” z ksiêdzem
Twardowskim i „znajomoœci¹” jego
twórczoœci, tego co i jak chcia³ prze-
kazaæ nam.

Na koniec, 3 grudnia w ponie-
dzia³ek – do po³udnia p. Ania za-
wita³a do Szko³y Podstawowej nr 11
im. Henryka Jordana, aby w ramach
bajko- i teatroterapii zaprezentowaæ
opowiadanie „O Zosi, która spad³a

PIWNICA DUCHOWA ...
z nieba”, na podstawie opowieœci
Bruno Ferrero.

W sali gimnastycznej poœród ok.
100 dzieci i grona nauczycielskiego
mogliœmy zobaczyæ jak powstaje
„teatr na ¿ywo”. Wybrane dzieci
z otrzymanymi rekwizytami wcieli³y
siê w postaci z bajki, której nar-
ratork¹ by³a p. Anna. A pozosta³e
równie¿ anga¿owane, raz po raz coœ
pokazywa³y, coœ naœladowa³y. Fajna
zabawa i dobra szko³a sztuki aktor-
skiej, z której dzieciaki wywi¹za³y
siê wyœmienicie.

Anna Gielarowska jeszcze raz
w styczniu odwiedzi nasze miasto,
z jeszcze bogatszym repertuarem.

Zapraszamy zatem na kolejn¹
ods³onê…

dokoñczenie ze str. 15

W Roku Wiary
od ¿³óbka Pana niechaj sp³ywa

na Ciebie Drogi

o. Mariuszu
ogrom Bo¿ych ³ask,

tak potrzebnych do pe³nienia
wielu ró¿norodnych pos³ug

i serca wielkiego, zdolnego przyj¹æ
i obdarowaæ dobrem ka¿dego

napotykanego cz³owieka.
¯yczymy Ci

radosnej inwencji twórczej
i wytrwa³oœci

w podjêtych dzie³ach
znajduj¹c si³ê, mi³oœæ, determinacjê

w ³onie Trójcy Œwiêtej
i pod opiek¹ Œwiêtej Rodziny.

Bracia i Przyjaciele


