
1

Nr 9 (2013) Str. 1N A  K A R M E L

NR 9 (203) (ROK XVII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŒLU WRZESIEÑ 2013 R.

W
roku 1981 – Ojciec Œwiêty
Jana Pawe³ II, po zamachu
na jego ¿ycie, w czasie œro-
dowego rozwa¿ania z oka-
zji Œwiêta Podwy¿szenia

Krzy¿a (14.09) i Matki Bo¿ej
Bolesnej (15.09), mówi³: Myœlê, ¿e
te dwa Œwiêta, te dwie tajemnice wia-
ry – Krzy¿ i MB Bolesna, bardzo
g³êboko wycisnê³y swe znamiê na naszej
religijnoœci, na naszej duchowoœci.
Dlatego s¹ to Œwiêta nam tak bardzo
bliskie, które wiele mówi¹ cz³owieko-
wi. Podwy¿szenie Krzy¿a – to jest
przedziwna tajemnica, jak cz³owiek
roœnie przez Krzy¿ Chrystusa. Matka
Bo¿a Bolesna uczy nas, jak rosn¹æ
przez ten Krzy¿. A z krzy¿em ³¹czy siê
zawsze Zmartwychwstanie.

15 wrzeœnia Koœció³ wspomi-
na Matkê Bo¿¹ Bolesn¹ chc¹c
uwra¿liwiæ nasze dusze na krzy¿
¿ycia codziennego, który Maryja
przyjmowa³a z pokor¹ i ca³-
kowitym poddaniem siê woli
Bo¿ej.

Czy jest boleœæ,
jako boleœæ moja? ŒWIÊTO MB BOLESNEJ –

Pieta, Micha³ Anio³, w Rzymie

– 15
WRZEŒNIA

Pieta,
Micha³ Anio³,
w Rzymie

Renowacja Misji Œwiêtych w naszej Parafii – w dniach 13 – 15 IX 2013 r.
o. Andrzej Rusza³a, Prowincja³ Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

W ¿yciu Matki Bo¿ej by³o siedem bolesnych wy-
darzeñ, które jakoby ostrymi mieczami wbi³y siê
w Jej serce:

1. Proroctwo Symeona (o mieczu który przeszyje Jej serce)
2. Ucieczka do Egiptu (przed siepaczami króla Heroda)
3. Poszukiwanie zagubionego dwunastoletniego Jezusa

w Jerozolimie
4. Spotkanie z Jezusem w drodze na Kalwariê (Droga

krzy¿owa)
5. Trwanie pod krzy¿em Jezusa na Golgocie (Stabat Mater

Dolorosa)
6. Zdjêcie cia³a Jezusa z krzy¿a i oddanie w rêce Matki (Pieta)
7. Z³o¿enie cia³a Jezusa do grobu.

Dla wszystkich nas MB Bolesna winna byæ Matk¹
Pocieszenia. Bezmiar Jej cierpieñ sprawi³, i¿ ludzie
chêtnie zwracaj¹ siê do Niej we wszystkich swoich
strapieniach i udrêkach dnia codziennego, wierz¹c, ¿e
Ta, która prze¿y³a tyle boleœci i zazna³a tyle goryczy,
przyjmuj¹c je wszystkie w pokorze i mi³oœci do Bo-
ga – zrozumie ka¿d¹ ludzk¹ niedolê i nigdy nie po-
zostanie obojêtna na wo³anie udrêczonego cz³owieka. To
z Jej pokornego fiat, z przyjêtego bólu sp³ywaj¹ na cier-
pi¹cych wszelkie ³aski Bo¿e. Maryja podnosi wszystkie
zbola³e dusze do Jezusa, wstawia siê za grzesznikami,

dokoñczenie na str. 5
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G³os
S³owa ¯ywego…
Pan ciê uchroni od z³a
wszelkiego,
Czuwa nad twoim ¿yciem.

Psalm 121, 7

iara starotestamentalna, tym
samym wiara biblijna, 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 obja-
wiaj¹cym siê Bogiem. Objawianie
siê Boga ma charakter stopnio-
wy. W swojej pedagogice Bóg
zawar³ przymierze z ca³ym na-
rodem ¿ydowskim czyni¹c z niego
Naród Wybrany. Zaœ jako fun-
dament tego zwi¹zku po³o¿y³
Prawo – Dekalog. Odt¹d S³owo
Boga stanowi centralny i istotny
element wiary.

Zanim przejdziemy do Nowego
Testamentu, w którym dokona³a siê
pe³nia objawienia, a przez jedno
s³owo Bóg wypowiedzia³ wszystko,
wróæmy do ksiêgi Nehemiasza i zwróæ-
my uwagê na wydarzenia tam za-
pisane. Mia³y one miejsce w Jerozo-
limie po powrocie repatriantów z nie-
woli babiloñskiej. Oprócz kwestii
odbudowy œwi¹tyni i przywrócenia
miastu obronnego charakteru, sta-
rano siê g³ównie o ponowne posta-
wienie Prawa w centrum ca³ej wspól-
noty. Wed³ug legendy ¿ydowskiej wszys-
tkie Pisma wraz z Tor¹ sp³onê³y w wiel-
kim po¿arze Œwi¹tyni, gdy Nabuchodo-
nozor zdoby³ Jerozolimê w 587 roku
(A. Œwiderkówna s. 61). Ezdrasz odtwa-
rza je pod szczególnym natchnieniem
Ducha Œwiêtego i niby drugi Moj-
¿esz na nowo przynosi Prawo swo-

jemu ludowi. Ów moment aklamacji
S³owa Bo¿ego mia³ uroczysty cha-
rakter. W ksiêdze Nehemiasza czy-
tamy: Gdy nadszed³ siódmy miesi¹c
wtedy zgromadzi³ siê ca³y lud, jak jeden
m¹¿, na placu przed Bram¹ Wodn¹.
Pierwszego dnia miesi¹ca siódmego
przyniós³ kap³an Ezdrasz Prawo przed
zgromadzenie, w którym uczestniczyli
przede wszystkim mê¿czyŸni, lecz tak¿e

kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli
zdolni s³uchaæ. I czyta³ z tej ksiêgi,
zwrócony do placu znajduj¹cego siê przed
Bram¹ Wodn¹, od rana a¿ do po³ud-
nia przed mê¿czyznami, kobietami i tymi,
którzy rozumieli; a uszy ca³ego ludu
by³y zwrócone ku ksiêdze Prawa (Ne
7,72b – 8,1;3). Teraz w czasach powy-
gnianiowych Tora sta³a siê sercem ju-
daizmu i summ¹ wszystkiego, w co
¯ydzi wierz¹ i wed³ug czego powin-
ni ¿yæ. Od tego te¿ momentu datuje
siê narodziny judaizmu.

W kontekœcie naszych rozwa¿añ
mo¿emy powiedzieæ, i¿ ponowne
postawienie Prawa Bo¿ego w sercu
wspólnoty by³o niejako odnowie-
niem przymierza, które z powodu
historycznych wydarzeñ, wojen i roz-
proszenia Izraelitów zosta³o w jakiejœ
mierze zapomniane. Powrót do przy-

mierza jest dla Izraela gwarancj¹ za-
chowania religijnej to¿samoœci i odrê-
bnoœci, co stanowi³o rzecz na tyle
istotn¹, ¿e nie dopuszczono Samary-
tan i innych ¯ydów z królestwa pó³-
nocnego, którzy zmieszali siê z poga-
nami do pe³nego uczestnictwa w kul-
cie œwi¹tynnym. S³owo Bo¿e sta³o siê
trwa³ym elementem przymierza, fun-
damentem na którym Izrael mo¿e
ponownie budowaæ jednorodn¹ wspól-
notê wiary.

Teraz mo¿emy przejœæ do przy-
mierza Nowego Testamentu, tutaj
dos³ownie tylko jedno s³owo – S³o-
wo Boga Ojca ogarnia wszystko

i w swojej treœci wyczerpuje wszy-
stko to, co Bóg chcia³ o sobie po-
wiedzieæ. Tym S³owem jest Syn
Bo¿y, Jezus Chrystus. Œw. Jan od
Krzy¿a napisa³ w drugiej ksiêdze
„Drogi na Górê Karmel”, i¿ Bóg
wypowiedzia³ w Nowym Przymierzu
tylko jedno s³owo i poprzez nie
wypowiedzia³ wszystko, tzn. doko-
na³a siê pe³nia objawienia. Jest to
w³aœnie owa pe³nia czasu, o której
czytamy w Liœcie do Galatów, czas
w którym realizuje siê Boski plan
zbawienia. Gdy jednak nadesz³a pe³nia
czasu, zes³a³ Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty (Ga 4,1). Syn
Bo¿y, Jezus Chrystus sta³ siê wcie-
lonym S³owem Boga. Bóg nie musi
odt¹d objawiaæ siê poszczególnym

O. ZENON CHOMA OCD

BIBLIJNE
ROZUMIENIE WIARY(3)

W

dokoñczenie na str. 11

Arboretum w Bolestraszycach k./Przemyœla
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WRZESIEÑ
DODATEK DLA DZIECI

EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA

T

P R A C A

Attycka amfora czarnofigurowa z VI wieku przed n.e. przed-
stawiaj¹ca Syzyfa dŸwigaj¹cego kamieñ.

W znoju bêdziesz z ziemi pokarm zdobywa³
po wszystkie dni twego ¿ycia.
Ciernie i chwasty bêdzie ci rodzi³a,
a jednak masz siê ¿ywiæ roœlinami polnymi.
W pocie czo³a bêdziesz chleb swój spo¿ywa³...

Ksiêga Rodzaju 3;17-19

ak rzek³ Bóg do Adama, gdy pos³uchawszy swej
ma³¿onki Ewy, zwiedzionej przez wê¿a, zjad³

owoc z drzewa wiedzy o dobru i z³u, które ros³o
w œrodku ogrodu Eden, i z którego owoców Bóg
zakaza³ im jeœæ.

I tak jest, ¿e po dziœ dzieñ cz³owiek w pocie czo³a
wykonuje swoj¹ pracê na Ziemi.

Praca przynosi zazwyczaj po¿ytek i dla tego, który
j¹ wykonuje, i dla tych, którzy z niej korzystaj¹.

Ale jest i inny rodzaj pracy, z którego nie ma
po¿ytku. Wykonywana stale i wci¹¿ mêczy robotnika
i nie przynosi nikomu radoœci. Tak¹ pracê nazywamy
syzyfow¹. Sk¹d ta nazwa?

Pos³uchajcie:

Dawno, dawno temu, ¿y³ Syzyf, król za³o¿onego
przez siebie miasta Efyra (dzisiejszy Korynt).
Bogowie sprzyjali Syzyfowi i zapraszali go na
swoje uczty na Olimpie, podczas których po-
dawano do sto³u boski napój ambrozjê, daj¹cy
nieœmiertelnoœæ. Syzyf podkrada³ nieco tego na-
poju i plotkowa³ na temat ¿ycia bogów. Pocz¹-
tkowo bogowie przymykali na to oko. Ale Syzyf
„urós³ w piórka” – jak to siê czasem mówi, i wpad³
w tak¹ pychê, ¿e zacz¹³ siê chwaliæ tym, ¿e sami
bogowie olimpijscy goszcz¹ go w swoich progach
i zapraszaj¹ do sto³u, by z nimi ucztowa³. Nie
doœæ na tym – posun¹³ siê w swej nieroztropnoœci
tak daleko, ¿e zdradzi³ ludziom tajemnicê Zeusa. Za
karê zosta³ wtr¹cony do Tartaru, krainy umar³ych.
Tam wykonuje niezwykle ciê¿k¹ pracê: Wtacza na
wierzcho³ek góry wielki kamieñ, który jednak
osi¹gn¹wszy szczyt, stacza siê do samego podnó¿a
góry. I tak bez koñca... Syzyf wtacza kamieñ na
górê, a on stacza siê na dó³...

Tak wiêc przyjê³o siê mówiæ, gdy ktoœ wykonuje
stale tê sam¹, mêcz¹c¹, nie maj¹c¹ koñca, bez
celow¹ pracê, ¿e jest to praca syzyfowa. Tak¹ pracê
wykonywali m.in. wiêŸniowie w obozach koncen-
tracyjnych podczas 2. Wojny Œwiatowej.

Jednak¿e ten mit grecki ma swoj¹ pozytywn¹
wymowê, poniewa¿ Syzyf jest tak¿e symbolem ludz-
kiego heroizmu i wytrwa³oœci. Uosabia te¿ trud i walkê
o godnoœæ ludzk¹.

Jest tak¿e chiñska wersja mitu o Syzyfie. Jej boha-
terem jest Wu Gang, który poszukiwa³ sposobu na
osi¹gniêcie nieœmiertelnoœci.

„Swoim aroganckim pragnieniem z³amania usta-
lonego porz¹dku œwiata rozwœcieczy³ bogów, któ-
rzy za karê umieœcili go na Ksiê¿ycu. Tam Wu Gang
wykonuje niekoñcz¹c¹ siê pracê przy œcinaniu drze-
wa cynamonowego. Kiedy tylko od³o¿y siekierê,
drzewo wyrasta na nowo”.

Wakacje siê skoñczy³y. Rozpoczynacie naukê w ró¿-
nych szko³ach. Niektórzy z Was, byæ mo¿e pozostali
na drugi rok w tej samej klasie. To doœæ przykre, bo
przypomina nieco pracê Syzyfa.

Ale nie nale¿y siê poddawaæ – tylko „zakasaæ rêka-
wy” i wzi¹æ siê do pracy. Tym zaœ, którzy przeszli do nas-
têpnej klasy – tak¿e radzimy „zakasaæ rêkawy” i wzi¹æ
siê do pracy od samego pocz¹tku roku szkolnego, by
nie znaleŸæ siê pod jego koniec u „podnó¿a gó-
ry” – czyli znowu w tej samej klasie na drugi rok.

Powodzenia!
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Z CYKLU:

MA£O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU
(52)

O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD

Wniedzielê 15 maja 2011 r.
w katedrze w Würzburgu

w Niemczech odby³a siê beaty-
fikacja ks. Georga Häfnera,
cz³onka Trzeciego (Œwieckiego)
Zakonu Karmelitów Bosych, mê-
czennika obozu koncentracyjnego
w Dachau. Motto beatyfikacji
brzmia³o: Prosty, wierz¹cy, konsekwen-
tny. Takim bowiem by³ wychowa-
ny w duchu karmelitañskim ks.
Georg Häfner OCDS.

Urodzi³ siê on w ubogiej rodzinie
w 1900 r. w Würzburgu. Od sa-
mego dzieciñstwa zna³ Karmel, gdy¿
mieszka³ w pobli¿u klasztoru sióstr
karmelitanek bosych, gdzie by³ mi-
nistrantem. W wieku 20 lat wst¹pi³
do Œwieckiego Zakonu Karmelitów
Bosych, i zgodnie z ówczesnym zwy-
czajem przyj¹³ te¿ imiê tercjarskie:
Alojzy od Najœwiêtszego Sakra-
mentu.

Kiedy w kwietniu 1924 roku
przyj¹³ œwiecenia kap³añskie, Mszê
œw. prymicyjn¹ odprawi³ we wspo-
mnianym klasztorze sióstr karmeli-
tanek bosych w Himmelspforten,
który nazywa³ „swoim”.

Jako kap³an by³ wikariuszem
w kilku parafiach pó³nocnej Bawarii,
a w 12 listopada 1934 roku zosta³
proboszczem w Oberschwarzach.
¯yj¹c zawsze duchowoœci¹ Karmelu,
za³o¿y³ tam bractwo szkaplerzne.
Podczas katechez i homilii zdecy-
dowanie przeciwstawia³ siê re¿imowi
nazistowskiemu. W 1941 roku udzie-
li³ sakramentów nawracaj¹cemu siê
na ³o¿u œmierci cz³onkowi hitlerows-
kiej partii NSDAP. Œledzony przez
Gestapo, na ¿¹danie by pozdrowi³
przyby³ych na rewizjê esesmanów
faszystowskim „Heil Hitler”, wy-
krzykn¹³: „Gelobt seit Jesus Chri-
stus!” (Niech bêdzie pochwalony

Jezus Chrystus!). Po tym wydarzeniu,
w paŸdzierniku 1941 roku zosta³
aresztowany i uwiêziony w Würz-
burgu. Nie pomog³y proœby biskupa
o jego uwolnienie, kierowane do
w³adz Trzeciej Rzeszy. Przeciwnie,
12 grudnia tego samego roku prze-
wieziono go do obozu koncentra-

B£. KS. GEORG HÄFNER (1900 – 1942)
MÊCZENNIK ZE ŒWIECKIEGO ZAKONU

cyjnego w Dachau. Tam, jako nu-
mer 28876, po uci¹¿liwych tortu-
rach, wyg³odzeniu i nadmiernej
pracy, do jakiej zmuszano wiêŸniów,
zmar³ ju¿ 20 sierpnia 1942 roku,
licz¹c nieca³e 42 lata, z których 18
w kap³añstwie.

W³adze Würzburga, z okazji beaty-
fikacji ks. Georga Häfnera OCDS,
nazwa³y jego imieniem plac na starów-
ce, nieopodal miejsca urodzenia no-
wego b³ogos³awionego. Zaœ papie¿
Benedykt XVI, pozdrawiaj¹c w nie-
dzielê 15 maja 2012 r. pielgrzymów
zgromadzonych w Rzymie na modli-
twie maryjnej „Regina Coeli”, zazna-
czy³, ¿e Koœció³ ma kolejnego œwiadka
Chrystusa wyniesionego do chwa³y
o³tarzy – kap³ana i mêczennika z czas-
ów drugiej wojny œwiatowej, Georga
Häfnera, z jego rodzinnej Bawarii.

Natomiast podczas beatyfikacji
kard. Angelo Amato podkreœla³, ¿e
b³. ks. Georg Häfner zwyciê¿y³ swoich
przeœladowców cichoœci¹ i przebacze-
niem. W rzeczywistoœci w liœcie po-
¿egnalnym z obozu, bêd¹cym nie-
jako jego testamentem, napisa³ on:
Nie przeklinajmy nikogo z ludzi, nie
¿ywmy ¿alu wobec kogokolwiek, sta-

rajmy siê byæ dobrzy z wszystkimi. [...]
Dla mnie wrogowie nie istniej¹!.

Liturgia wspomina b³. Je-
rzego w dniu jego œmierci –
– narodzin dla nieba, tj. 20
sierpnia.

Herb Karmelu zdobi urnê z prochami Mêczennika
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iêknym echem odbijaj¹ siê
wspomnienia z Nowenny

i Uroczystoœci szkaplerznych
(7–16 lipca 2013 r.). U sióstr
Karmelitanek Bosych homilie
nowennowe g³osi³ o. Przeor
z Przemyœla – O. PAWE£ FERKO,
a w naszym koœciele O. PIOTR
KRUPA. O. Pawe³ prowadzi³
rozwa¿ania w myœl przys³owia:
Szkaplerz noœ, na ró¿añcu proœ.
O. Piotr szed³ tropem Apokalipsy
i treœci listów skierowanych do
siedmiu koœcio³ów (wspólnot).
Koœció³ przepiêknie ustrojony,
a zw³aszcza o³tarz MB Szkap-
lerznej w bia³o-niebieskie i z³ote
dodatki ozdobiony gromadzi³
wielkie rzesze wiernych czcicieli
Maryi zapatrzonych i zas³ucha-
nych jak Ona w Bo¿e S³owo
i znaki. Ka¿dego dnia kilka, kilka-
naœ-cie osób przyjmowa³o Szkap-
lerz œw. powierzaj¹c siebie i swoje
¿ycie opiece i wstawiennictwu naj-
lepszej Matki.

16 lipca, w sam dzieñ Uroczys-
toœci mszy œw. odpustowej u sióstr
Karmelitanek przewodniczy³ abp
Józef Michalik (w asyœcie kap³anów
i kleryków z Seminarium), a u nas Gwar-
dian z Kalwarii Pac³awskiej – o. Piotr

Reizner. Pogoda dopisa³a i mogliœmy
w ho³dzie Bogu i Maryi wyjœæ z pro-
cesj¹ Eucharystyczn¹ na zewn¹trz
omadlaj¹c sprawy parafii, rodzin
i wspólnot oraz ca³ego miasta.

Codzienny œpiew Godzinek ku czci
MB Szkaplerznej oraz nabo¿eñstwa
przed Najœwiêtszym Sakramentem
z czytaniem próœb by³ jednym wiel-
kim wspólnym szturmem do nieba po
³aski dla spragnionych i udrêczonych
dusz pe³nych wiary i nadziei w mi-
³osierdzie, moc i hojnoœæ Bo¿¹.

W sobotê, 20 lipca pojechaliœmy

UROCZYSTOŒCI SZKAPLERZNE

W PRZEMYŒLU

tradycyjnie z pielgrzymk¹ do Czer-
nej na Ogólnopolskie Uroczystoœci
Szkaplerzne, a w niedzielê, 21 lipca na
zaproszenie ks. Proboszcza z Zagórza,
przy ruinach dawnego klasztoru Kar-
melitów Bosych o. Zenon Choma od-
prawi³ Mszê œw. i przyj¹³ do wspólno-
ty Szkaplerza œw. ok. 100 osób.

Maryja co roku przyci¹ga pod
swój p³aszcz, Szkaplerz œw. ufnych

w Jej poœrednictwo wiernych czci-
cieli i radosnych œwiadków.

Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê
Cz³onkiniom Bractwa Szkaplerza œw.
dzia³aj¹cego przy naszej parafii za
ca³y nowennowy trud œwiadectwa,
zaanga¿owania i pomocy œwiadczonej
przy uroczystoœciach. Bóg zap³aæ
wszystkim… o. Proboszcz

P

a dobry Bóg, zwa¿ywszy na Jej uni¿onoœæ i piêkno czystej mi³oœci,
nigdy nie odmawia proœbom swej Matki.

Od Matki Bolesnej powinniœmy siê uczyæ jak przyjmowaæ
cierpienie – dar Boga, który obdarza w tajemnicy wybrania tym
znamieniem. Wybrania, przez które cz³owiek mo¿e siê oczyœciæ,
uœwiêciæ, jeœli tylko przyjmie je faktycznie jako dar od Boga.
Cierpienie wtedy staje siê jakby odrodzeniem, drugim chrztem –
– z którego cz³owiek wychodzi oczyszczony, przemieniony, pe³en
pogody i hartu ducha oraz zadowolenia ze swego pos³annictwa
w œwiecie.

W Starym Testamencie prorok Jeremiasz wzywa³ swych rodaków
do rozwa¿ania bólu, który sta³ siê udzia³em Jeruzalem: „Wszyscy,
co drog¹ zd¹¿acie, przypatrzcie siê, czy jest boleœæ, jako boleœæ
moja?” S³owa te mo¿na równie¿ w³o¿yæ w usta Maryi, która swoim
bólem koi nasz ból. Jej ¿ycie uczy nas, ze przez ból prowadzi
droga do radoœci i zmartwychwstania w Chrystusie Jezusie.

o. Proboszcz

ŒWIÊTO MB BOLESNEJ –

Matka Bo¿a Bolesna z Radomyœla

dokoñczenie ze str. 1
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O. PAWE£ FERKO OCD – SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE
(55)

R

”DUCH KARMELU”
Z RATYZBONY

KARMELITENKLOSTER

Pierwszy klasztor karmelitów zostaje
za³o¿ony w Ratyzbonie w roku
1290, przy starym koœciele pod wez-

Regensburg – koœció³ œw. Józefa, Karmelitów Bosych

atyzbona, czyli po niemiecku Regensburg – to prastare bawarskie
miasto po³o¿one nad Dunajem u ujœcia doñ dwóch rzek Naab

i Regen. W roku 179 istnia³a ju¿ nad rzek¹ Regen rzymska
warownia „Castra Regina”, powsta³a za czasów cesarza Marka
Aureliusza. W VI w. sta³a siê pierwsz¹ oficjaln¹ stolic¹ Bawarii, by
wkrótce „Zamek nad Regenem” zosta³ siedzib¹ biskupstwa za
spraw¹ œw. Bonifacego (739 r.). A dziœ jej starówka – ze starym
Kamiennym Mostem (XII w.) i gotyck¹ katedr¹ – jest wpisana na
listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO (2006 r.). W d³ug¹
i piêkn¹ historiê Ratyzbony wpisuj¹ siê te¿ klasztory karmelitañskie,
a zw³aszcza znany w Niemczech (od XVIII w.) karmelitañski
specyfik zio³owy: Karmelitengeist – czyli „Duch Karmelu”.

waniem œw. Oswalda u ujœcia rzeki
Naab do Dunaju. Sta³o siê za spra-
w¹ Karola Fryderyka Auera, który
wybudowa³ te¿ przy koœciele szpital.
Miasto w tym czasie otrzyma³o od

cesarza status wolnego
miasta i zaczê³o siê gwa³-
townie rozwijaæ – poja-
wiaj¹ siê franciszkanie, do-
minikanie i augustianie,

rozpoczêto budowê katedry i wiele
innych przedsiêwziêæ. Niestety dosz³o
te¿ do powa¿nego konfliktu miêdzy
miastem a biskupstwem. Prawdo-
podobnie i karmelici 

”
podpadli” bis-

kupowi (Konradowi IV Haim), gdy¿
z bli¿ej nie wyjaœnionych powodów
przenieœli siê w 1367 r. do Straubing
(w pobli¿e Ratyzbony i s¹ tam do
dziœ). Nie pomog³y nawet wczeœniejsze
zapowiedzi pomocy i ochrony ofiaro-
wane Karmelitom przez papie¿a Jana
XXII (w 1319 r.) i cesarza Ludwika
(w 1330 r.), którzy przyczynili siê do
budowy nowego koœcio³a w pierw-
szej po³owie XIV w. Inne powody to
albo niebezpieczeñstwo ci¹g³ej powo-
dzi gro¿¹ce klasztorowi (bliskoœæ Du-
naju) albo kryzys i upadek miasta
spowodowany rozmachem budowanej
katedry (dosta³o siê w rêce ksiêcia
Bawarii). Od roku 1542 Ratyzbona
sta³a siê miastem ewangelickim.
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Podczas wojny trzydziestoletniej
Ratyzbonê zajêli Szwedzi, ale armia
cesarska i bawarska odbi³y miasto
i od 1633 r. do 1803 r. obradowa³ tu
Nieustaj¹cy Sejm Œwiêtego Cesars-
twa Rzymskiego. W tym czasie (rok
1634) cesarz Ferdynand II sprowa-
dza i zasadza w Ratyzbonie Karme-
litów Bosych. Pierwszymi zakonni-
kami s¹ Hiszpan o. Jan od Krzy¿a
i Niemiec br. Maciej. 24 sierpnia
1641 r. w dawnej kaplicy s¹du pod
wezwaniem œw. Kastulusa zostaje
w obecnoœci Cesarza Ferdynanda III
i jego ma³¿onki Marii odprawiona
pierwsza msza œw. Oni te¿ wmurowuj¹
kamieñ wêgielny pod nowy klasztor
Karmelitów Bosych (12 X 1641 r.).
W r. 1672 nastêpuje konsekracja
koœcio³a – który poœwiêcony zostaje
œw. Józefowi.

ST. JOSEF

Barokowy koœció³ karmelitañski
oddany pod opiekê œw. Józefa zosta³
wybudowany w latach 1641–1672
przez nieznanego w³oskiego archi-
tekta. Na fasadzie g³ównej w cen-
tralnej czêœci nad portalem wejœ-
ciowym widnieje postaæ œw. Józefa,
a w niszach po bokach figury œw.
Jana od Krzy¿a i œw. Teresy od Je-
zusa. Powy¿ej na wolutach widniej¹
postacie znamienne dla Bawarii i Ra-
tyzbony – œw. Henryk II (ksi¹¿ê
bawarski) i jego ¿ona Kunegunda

Luksemburska. Konsekrowany w 1693 r.
koœció³ posiada³ o³tarz g³ówny de-
dykowany œw. Józefowi i trzy bocz-
ne o³tarze. Jeden z nich posia-
da³ kopiê Praskiego Dzieci¹tka
Jezus, uznanego za ³askami s³y-
n¹ce. I œw. Józef i Praskie Dzie-
ci¹tko posiada³y w tym czasie roz-
budowane nabo¿eñstwa nowenno-
we, które œci¹ga³y wiernych z ca³ej
okolicy. Sekularyzacja pañstwa
w 1810 r. spowodowa³a zamkniêcie
koœcio³a i rozdysponowanie jego
maj¹tku: o³tarz g³ówny trafi³ do
Schaerding w Górnej Austrii. Przez

pewien czas koœció³ by³ stacj¹ myta
i c³a, a w klasztorze utworzono Hos-
picjum. Zosta³o tylko dwóch zakon-
ników ze wzglêdu na znajomoœæ re-
ceptury „Karmelitengeist”. W 1836 r.
nastêpuje zwrot Karmelitom utra-
conego mienia, choæ wyposa¿enia
koœcio³a nie uda³o siê odzyskaæ.
Obecny koœció³ Karmelitów ma dziœ
siedem o³tarzy. G³ówny w stylu ba-
rokowym posiada – tak, jak i po-
przedni – du¿y obraz œw. Józefa z Dzie-
ci¹tkiem, bardzo czczony w Ra-
tyzbonie (po sekularyzacji kult
szybko odrodzi³ siê). W górnej
czêœci mniejszy obraz „Widzenia
Szkaplerznego przez œw. Szymona
Stocka”, a po bokach figury: pro-
roka Eliasza i œw. Teresy od Jezusa.
Dwa pierwsze boczne o³tarze poœ-
wiêcone s¹: œw. Annie i MB Szkap-
lerznej; dwa nastêpne przedstawiaj¹:
œw. Teresê od Jezusa i œw. Jana od

Krzy¿a (przy nim portret œw. Teresy
Benedykty od Krzy¿a); kolejne to
o³tarz z obrazem œw. Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus i ³askami s³yn¹c¹ figur¹
Praskiego Dzieci¹tka Jezus oraz
o³tarz Wniebowziêcia NMP i obraz
Madonny p³acz¹cej. Czêœæ wyposa-
¿enia koœcio³a pochodzi z innych
rozebranych w czasie sekularyzacji
œwi¹tyñ (ambona, obrazy, figury).
Z dawnego koœcio³a karmelitañ-
skiego zachowa³y siê jeszcze dwie du-
¿e rzeŸby w drewnie œw. Józefa i œw.
Teresy od Jezusa oraz ruchoma
szopka, któr¹ mo¿na podziwiaæ przez
ca³y rok – wyeksponowana przy
wejœciu do koœcio³a. Najbardziej
rozbudowane nabo¿eñstwa karmeli-
tañskie od wieków propagowane
w Ratyzbonie, to – nowenna przed
Uroczystoœci¹ Bo¿ego Narodzenia
(16–24 grudnia) ku czci Praskiego
Dzieci¹tka Jezus; to równie¿ nowenna
szkaplerzna przed Uroczystoœci¹ MB
z Góry Karmel i wreszcie wieczysta
nowenna œrodowa ku czci œw. Józefa,
opiekuna sanktuarium – które gro-
madz¹ licznie wiernych.

Karme l i t en g e i s t

Karmelitengeist, czyli „Duch Kar-
melu” – to czysty destylat zio³owo-
-alkoholowy uzyskany z naturalnych
przypraw i zió³. Pomys³odawc¹ i wy-
konawc¹ jest Karmelita Bosy – o. Ul-
rich Eberskirch, z zawodu far-
maceuta, który od 1721 r. pod pilnie
strze¿on¹ receptur¹ rozpocz¹³ dystry-
bucjê owego spe-
cyfiku. Produk-
cji nie przerwa³a
nawet sekulary-
zacja klasztoru,
niezmiennie
dwóch mnichów
znaj¹cych recep-
turê od wieków
stoi na stra¿y
oryginalnoœci
i niepowtarzal-
noœci konsysten-
cji, smaku oraz dzia³ania leku. A zas-
tosowanie jest zarówno zewnêtrzne
jak i wewnêtrzne, przeciwbólowe i de-
zynfekuj¹ce. Mo¿na go i dziœ naby-
waæ sk³adaj¹c zamówienie w klaszto-
rze w Ratyzbonie – adres i telefon na
stronie internetowej klasztoru:

www.karmelitenkloster-stjoseph.de

Regensburg, sw. Józef

Regensburg – koœció³ œw. Józefa
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KALWA R I A  PAC£AWSKA W KILKU ODS£ON A C H

ANNA HAYDER

est miesi¹c sierpieñ, a w sier-
pniu idzie siê na Kalwariê.

Na Karmelu og³oszono mo¿-
liwoœæ zapisów i w ten sposób za-
wi¹za³a siê wspólnota, która prze-
bywa³a ze sob¹ 4-ry dni.

12. sierpnia
– Po Mszy œw. o godz. 6:30

zaczêliœmy siê organizowaæ do wy-
marszu. Pani Ala przygotowa³a wszys-
tko co trzeba. Dziêki niej pielgrzym-
kowicze mieli œpiewniki i identyfi-
katory. Niezawodni byli tak¿e po-
zostali uczestnicy. Pan Marek z ma³-
¿onk¹ Ani¹ zajêli siê sprzêtem na-
g³aœniaj¹cym, Gosia i Ania wziê³y
mikrofony, oprawê muzyczn¹ two-
rzyli na gitarach Panowie Kazio
i Adam, na grzechotce Pan Dawid.
Muzykowano tak¿e na flecie i tam-
burynie. Nad naszym bezpieczeñ-
stwem na drodze czuwali Panowie
Henio i Janusz. Po oddaniu baga¿y

pod opiekê Ojców, wyruszyliœmy
w kierunku Kalwarii. Grupa by³a bar-
dzo zró¿nicowana wiekowo, od 6-let-
niego Kubusia i 10-letniej Asi do 70-
-letniej babci Hani. Do bramy for-
tecznej odprowadzi³ nas sam O. Pa-
we³ – Przeor. W tym roku naszym
przewodnikiem duchowym w dro-
dze na Kalwariê oraz po dró¿kach
by³ O. Mariusz.

Dzieñ przywita³ nas piêkn¹ po-
god¹. Podmuchy wiatru odsuwa³y
zmêczenie, a nap³ywaj¹ce chmury
eliminowa³y ¿ar p³yn¹cy z nieba.
Z pieœniami na ustach pokonywaliœ-
my kolejne kilometry. Zgodnie z ¿y-
czeniem Pani Helenki wybierano do
œpiewu pieœni „pod nogê”, aby l¿ej by-
³o maszerowaæ. Podczas marszu od-
mawiano równie¿ ró¿aniec w inten-
cjach podawanych przez pielgrzy-
mów.

Na postoju w sadzie, O. Mariusz
wyg³osi³ konferencjê zwi¹zan¹ z Ro-
kiem Wiary: w kogo wierzymy, czym
jest wiara w moim ¿yciu, ¿e wiara
zaczyna siê chrztem, ¿e nale¿y j¹
rozwijaæ, ¿e trzeba swoim ¿yciem
dawaæ przyk³ad, wiara jest odpo-

wiedzi¹ na przyjaŸñ Boga, wiara to pa-
trzenie na œwiat oczami Boga, itd.

Po przybyciu na Kalwariê zosta-
liœmy przywitani przez franciszka-
nina, który odczyta³ odpowiedni¹
modlitwê i pokropi³ nas wod¹
œwiêcon¹. Nastêpnie udaliœmy siê
przed cudowny obraz, aby powitaæ
Maryjê pieœni¹: Dobrze jest byæ w do-
mu Twoim...

Pierwszy dzieñ zakoñczyliœmy Msz¹
œw. o godz. 18:00, której przewod-
niczy³ bp Stanis³aw Jamrozek. W ho-
milii przypomina³, ¿e Matka Bo¿a chce
pomagaæ wszystkim swoim dzieciom.
Wiemy z Ewangelii, ¿e nie patrz¹c na
swój stan, pospieszy³a do œw. El¿biety,
aby pomóc jej w prowadzeniu domu.

13. sierpnia
– Po porannej Mszy œw. o godz.

7:00 ruszyliœmy na dró¿ki pogrzebu
Matki Bo¿ej. Dzieñ by³ równie piê-
kny jak w poniedzia³ek. Grupa nam
siê rozros³a. Do³¹czy³y osoby, które
co roku modl¹ siê z nami na dró¿-
kach. Tak¿e diakoniê muzyczn¹

WITAJ NIEBIOS KRÓLOWO!...

J

dokoñczenie na str. 14

Na dró¿kach
kalwaryjskich
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WRZESIEÑ 2013

Œw. Micha³ Archanio³
(29 wrzeœnia)

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 Nd. XXII Niedziela Zwyk³a.
Urodzi³ siê w 1835 r. œw. Ra-
fa³ Kalinowski.

3. Wt. Œw. Grzegorza Wielkiego,
papie¿a i dra Koœcio³a.

5. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.
6. Pt. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.
7. Sb. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.
9. Pn. B³. Anieli Salawy.

12. Cz. B³. Marii od Jezusa, dz. NZ.
14.Sb. Œwiêto Podwy¿szenia

Krzy¿a Œwiêtego.
16. Pn. Œw.œw. mêczenników Korne-

liusza, papie¿a i Cypriana, bpa.
17. Wt. Œw. Alberta Jerozolimskiego,

bpa i prawodawcy.
18. Œr. Œw. Stanis³awa Kostki.
20. Pt. Œw.œw. mêczenników Andrze-

ja Kim Taegon, prezb. i Paw³a
Chong Hasang i tow.

21. Sb. Œw. Mateusza, aposto³a i ewan-
gelisty.

22.Nd. XXV Niedziela Zwyk³a.
Rozpoczyna siê Nowenna do
œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus.

27. Pt. Œw. Wincentego à Paulo.
29.Nd. XXVI Niedziela Zwyk³a.

Œwiêtych Archanio³ów Mi-
cha³a, Gabriela i Rafa³a.

30. Pn. Œw. Hieronima, prezbitera i dra
Koœcio³a.

nia 15 sierpnia, w Uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP
o godz. 11.30 mia³o miejsce w naszym koœciele

niecodzienne wydarzenie – otó¿ swoje Œluby Wieczyste
Jezusowi Oblubieñcowi sk³ada³a s. M. ALICJA MIKA – ze
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczêcia NMP. S. Alicja,
jako juniorystka pos³ugiwa³a w naszej œwi¹tyni przez rok
2009/2010 dbaj¹c o wystrój i piêkno koœcio³a. Tak poko-
cha³a to miejsce, ¿e teraz po kilku latach na uroczystoœci
Wieczystych Zaœlubin z Jezusem wybra³a w³aœnie ten
Przybytek Pañski i jego niepowtarzalny urok, akustykê, kli-
mat i atmosferê. Wielki to zaszczyt dla nas i radoœæ. Ze
Starej Wsi, z Prowincji i licznych klasztorów przyjecha³y
wspó³siostry, aby otoczyæ modlitw¹ – jakoby wieñcem S³u-
¿ebnicê Pañsk¹. Siostra organistka wraz z licznym chórem
Sióstr opraw¹ muzyczn¹ i œpiewem nada³y liturgii i ceremonii
zaœlubin dostojeñstwa i piêknego nastroju. Rodzice, rodzi-
na i zaproszeni goœcie z ³ezk¹ w oku ws³uchiwali siê w s³owa
Litanii do Wszystkich Œwiêtych i s³owa œlubowania s. Alicji.
I w prezbiterium zebra³o siê szerokie grono kap³anów
sprawuj¹cych ofiarê w intencji nowozaœlubionej Chrystuso-
wi – ks. proboszcz z Komborni, rodzinnej miejscowoœci s. Alicji,
ksi¹dz rodak z Komborni, zaprzyjaŸnieni kap³ani, ojcowie
z Karmelu i diakon. Przewodniczy³ ca³ej Liturgii i homiliê
wyg³osi³ Proboszcz i Przeor na Karmelu, o. Pawe³ Ferko.

Karmelita

ŒLUBY WIECZYSTE…
SIOSTRY ALICJI

D

ma³o artystyczna dedykacja

ci z natury urodzeni choæby nie wiedzieli – jak
maj¹ w sobie moc mo¿noœci w mig trafiaj¹ w dobry smak

ca³y œwiat za wielki dla nich z bliska widz¹ cudów blask
ta percepcja tak odmienna znios³a ich do ni¿szych klas

ty o kwiatach gwiazdach niebie i nie radzisz sobie z tym
on wzi¹³ kamieñ w swoje d³onie tak jak Bóg zobaczy³ byt

nie próbowa³ go upiêkszaæ daæ metafizyczn¹ treœæ
nie wyciskaæ z niego soków lecz w to bycie duszê wpleœæ

on ci te¿ nie wyt³umaczy ani to przypadek losu
bo artysta wie dog³êbnie to co wa¿ne jest dla oczu

– pozostaje niewidoczne

Zenon Choma ocd

Œwiêty Michale Archaniele broñ nas (mnie) w walce.
Przeciw niegodziwoœci i zasadzkom z³ego ducha b¹dŸ
nam (mi) obron¹. Niech mu rozka¿e Bóg, pokornie
prosimy, a Ty, Ksi¹¿ê wojska niebieskiego, szatana i inne
duchy z³e, które na zgubê dusz kr¹¿¹ po œwiecie, moc¹
Bo¿¹ str¹æ do piek³a. Amen.

Modlitwa Papie¿a LEONA XIII do œw. MICHA£A
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KASIA BOBER

Tak brzmia³ fragment hymnu
spotkania m³odych Rio na Œl¹sku.

dniach od 25 do 28 lipca
2013 r. nasza dru¿yna mia-

³a okazjê ubarwiæ czas minione-
go spotkania rytmami i melodiami
przemyskiego nieba.

W czwartek (25.07) o godzinie
ósmej wyjechaliœmy w kilkugodzin-
n¹ podró¿ na Œl¹sk. Trasa minê³a
spokojnie i jak zawsze w busie pano-
wa³a weso³a atmosfera. Po po³udniu do-
tarliœmy do celu naszego wyjazdu – Pie-
kar Œl¹skich. Na miejscu zostaliœmy
ugoszczeni w Domu Pielgrzyma, zjed-
liœmy ciep³y posi³ek, po czym wieczo-
rem nast¹pi³ czas prób i przygotowañ
do otwarcia spotkania m³odych.

W pi¹tek (26.07) od samego
rana tu¿ po œniadaniu ca³a ekipa
zebra³a siê by wspólnie poæwiczyæ
kolejne utwory na czas spotkania
oraz przygotowaæ pieœni na liturgiê.
Po po³udniu po wspólnym obie-
dzie ruszyliœmy na scenê by nauczyæ
uczestników hymnu spotkania,
a nastêpnie o godz.15:00 wspólnie
pomodliæ siê koronk¹ do Bo¿ego
Mi³osierdzia. Po modlitwie nast¹-
pi³y przygotowania do Eucharystii,
która mia³a miejsce o godz. 16:30.
Po Mszy Œw. uczestnicy brali udzia³
w kolejnych punktach, a miano-
wicie w koncercie zespo³u God’s
Property, telemoœcie ³¹cz¹cym m³o-
dych z Ojcem Œwiêtym na pla¿y
Copacabana, a tak¿e we wspólnej
Drodze Krzy¿owej oraz nawiedze-
niu obrazu Matki Bo¿ej Piekarskiej
i adoracji.

W sobotê (27.07) o godz. 9:00
poprowadziliœmy jutrzniê, nastêpnie
udaliœmy siê na œniadanie i kon-
ferencjê. Po niej reszta uczestników
uda³a siê na warsztaty zwi¹zane
z kultur¹ brazylijsk¹. W tym cza-
sie nasza TN-owska ekipa zebra³a

RIO NA  ŒL¥SKU

C h r y s t u s
nas zaprasza!

W

siê i wspólnie przeæwiczy³a utwory
i pieœni na liturgiê oraz resztê dnia.

O godz. 15:00 ponownie popro-
wadziliœmy koronkê do Bo¿ego Mi-
³osierdzia. Po obiedzie mieliœmy
okazjê zobaczyæ prezentacje warsz-
tatów, np.: tañce brazylijskie, œpiew
brazylijski, kuchnia brazylijska, itp.
Po zapoznaniu siê z twórczoœci¹
ka¿dej sekcji nast¹pi³y przygoto-
wania do Eucharystii, któr¹ ani-
mowaliœmy. Po niej zjedliœmy ko-
lacjê i udaliœmy siê na spotkanie
z panem Szymonem Ho³owni¹, a nas-
têpnie uczestniczyliœmy w koncercie
zespo³u New Life’m oraz telemoœcie
³¹cz¹cym nas z Papie¿em FRAN-
CISZKIEM, a tak¿e adoracji i mo-
dlitwie uwielbienia prowadzonej
przez nas wraz z udzia³em pani Ewy
Urygi oraz diakoni modlitwy.

W niedzielê (28.07) o godz. 8:30
poprowadziliœmy jutrzniê, a nastêpnie
ws³uchaliœmy siê w kolejn¹ konferencjê.

Po œniadaniu uczestnicy spot-
kania udali siê na mecz Polska – Bra-
zylia, my zaœ zaczêliœmy przygo-
towania do koncertu uwielbienia,
który mieliœmy poprowadziæ. ]
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osobom, lub wybranym ludom, gdy¿
w swoim Synu objawia siê wszys-
tkim, którzy siê do Niego zwracaj¹.
Ze spotkania cz³owieka z Jezusem
Chrystusem rodzi siê wiara nowo-
testamentalna.

Wiara rodz¹ca siê ze spotkania
z osob¹ Chrystusa podobne jak
w Starym Testamencie, tak i tutaj
posiada te same elementy, a wiêc:
objawienie siê Boga, obietnica oraz
pieczêæ przymierza.

W Jezusie Chrystusie Bóg ukaza³
swoj¹ ludzk¹ twarz. Objawienie
dotyczy tutaj zarówno cz³owieczeñ-
stwa Jezusa Chrystusa, ¿e by³ do nas
podobny we wszystkim, oprócz grze-
chu, a tak¿e przepowiadania Chry-
stusowego. Przepowiadanie Dobrej
Nowiny by³o g³oszeniem o Ojcu,
o Bo¿ej mi³oœci, przebaczeniu, mi³o-
sierdziu. W dzia³alnoœci Chrystusa
dopatrujemy siê wiêc sposobu, w ja-

ki Bóg odkrywa siebie i daje siê
poznawaæ, dzie³a Jezusa natomiast
s¹ poœwiadczeniem Jego s³ów, o czym
sam powiedzia³, ¿e dzie³a, które
Ojciec da³ Mu do wykonania œwiad-
cz¹ o Nim. Poniewa¿ w Chrystusie
otrzymaliœmy pe³niê objawienia, dla-
tego teraz cz³owiek mo¿e swoj¹
wiarê wyra¿aæ nie tylko przez wier-
noœæ przymierzu, jak to by³o w Sta-
rym Testamencie, lecz ma mo¿li-
woœæ przylgn¹æ bardziej do Boga.
Wiar¹ nazwiemy tutaj wiêŸ z osob¹
Jezusa Chrystusa, gdy¿ w Nim Bóg
sta³ siê nam nie tylko bliski, lecz
i widzialny.

W dalszej kolejnoœci wiara Nowe-
go Przymierza zawiera w sobie obiet-
nicê. Obietnica dotyczy ¿ycia wiecz-
nego. Akcent przeniesiony zosta³ ku
¿yciu przysz³emu, bardziej ni¿ to
mia³o miejsce w przypadku boha-
terów Starego Testamentu. Tam obiet-
nice dotyczy³y najczêœciej wymiaru
ich ziemskiego ¿ycia. Wierzymy ow-
szem, ¿e ³aska Bo¿a towarzyszy na-
szemu ¿yciu, wierzymy Bo¿ej Opa-

dokoñczenie ze str. 2

BIBLIJNE ROZUMIENIE WIARY
trznoœci, Bo¿ej ³asce, lecz bardzo
konkretnie wyra¿ona przez Chrys-
tusa obietnica dotyczy ¿ycia wiecz-
nego otrzymywanego przez wiarê
w Niego – Syna Bo¿ego. Pamiêta-
my Jego s³owa mówi¹ce, ¿e idzie
przygotowaæ nam miejsce w domu
Ojca, lub s³owa skierowane do Marty:
Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem.
Kto we Mnie wierzy, choæby i umar³,
¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki (J 11,25).

W koñcu trzeci element biblijnej
wiary, tj. pieczêæ przymierza. Pie-
czêci¹ przymierza Nowego Testamen-
tu jest Cia³o i Krew Chrystusa wy-
dane Ojcu w ofierze za zbawienie
œwiata. Centralnym wydarzeniem
jest Ostatnia Wieczerza, oraz okolicz-
noœci j¹ poprzedzaj¹ce, wreszcie sa-
ma mêka i ukrzy¿owanie na Golgo-
cie. W ten sposób ka¿da Eucharystia
staje siê wejœciem w rzeczywistoœæ
przymierza, które podobnie jak ka-
p³añstwo Chrystusa jest wieczne – i jak
napisa³ œw. Pawe³ – nieodwo³alne.

O godz. 12.30 animowaliœmy
Eucharystiê, której przewodzi³ ks. abp
Wiktor Skworc. Po Mszy Œw. udaliœmy
siê na obiad, po czym mia³o miejsce
po³¹czenie przez telemost z Ojcem
Œwiêtym. Nastêpnie o godz. 17:30 na-
desz³a pora by po Piekarach roznios³y

siê echem melodie przemyskiego
Nieba. Wraz z pani¹ Ew¹ Uryg¹ nasz
zespó³ poprowadzi³ koncert uwielbie-
nia, dziêkuj¹c Panu za tak wspaniale
spêdzony czas. Po koncercie zjedliœmy
kolacjê, po czym ka¿dy z nas uda³
siê do swych kwater by spakowaæ

siê na drogê powrotn¹ do domu.
Wieczorem zmêczeni, lecz nape³-
nieni ogromem pozytywnych wra¿eñ
ruszyliœmy w kolejn¹ kilkugodzinn¹
podró¿ by nad ranem o wschodzie
s³oñca przywitaæ nasz rodzinny Prze-
myœl.
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NASZA PIELGRZYMKA
DO CZERNEJ...

W

Witam Czytelników gazetki „Na
Karmel” i chcê powiedzieæ, ¿e z ra-
doœci¹ i wdziêcznoœci¹ wspominam
nasz¹ pielgrzymkê do Czernej.

piêkn¹, s³oneczn¹ sobotê 20
lipca 2013 r. wyjechaliœmy

z Przemyœla na coroczne, XV
ju¿ OGÓLNOPOLSKIE SPOT-
KANIE RODZINY SZKAP-
LERZNEJ. W tym roku do na-
szej karmelitañskiej grupy do³¹-
czy³a nowa rodzina szkaplerzna
z parafii Œwiêtej Trójcy, wiêc
ca³y autokar wype³nia³y wspólnie
œpiewane Godzinki Szkaplerzne,
modlitwy i rozmowy. Nieocenion¹
rolê spe³nia³ nasz duchowy opie-
kun – Ojciec przeor Pawe³ Ferko,
urozmaicaj¹cy podró¿ ciekawym
opowiadaniem historii czerneñ-
skiego klasztoru i sanktuarium.

Na miejscu przywita³a nas bardzo
piêkna i s³oneczna pogoda wraz z uro-
kami przyrody i ca³ego otoczenia. Od
razu radoœæ zakwit³a w naszych ser-
cach, kiedy zobaczyliœmy zmiany
w obrêbie klasztoru. O³tarz polowy
uzyska³ lepszy wygl¹d poprzez obni-

¿enie go do takiego poziomu, by
ludzie przebywaj¹cy na placu mogli
lepiej zobaczyæ przebieg nabo¿eñ-
stwa. Podziwialiœmy nowe obiekty

„Domu Pielgrzyma” oraz sprawn¹
organizacjê przyjmowania autoka-
rów z pielgrzymami. Du¿o nas by³o
w tym roku, co siê wi¹za³o z przy-
padaj¹c¹ 25. rocznic¹ koronacji wi-
zerunku Matki Bo¿ej Szkaplerznej
(17 lipca 1988 r.), prze¿ywanym
w Koœciele Rokiem Wiary a tak¿e
nowo powstaj¹cymi grupami szka-
plerznymi, szczyc¹cymi siê piêknie
wykonanymi sztandarami i innymi
znakami regionu.

Nasz pobyt w sanktuarium roz-
pocz¹³ siê od wys³uchania bardzo

piêknej, wype³nionej pouczenia-
mi konferencji Kustosza Sanktua-
rium – Ojca Ryszarda Stolarczyka,
staraj¹cego siê przybli¿yæ i wype³niæ
bogat¹ treœci¹ has³o tegorocznego
Spotkania: Szkaplerz œwiêty tarcz¹
w obronie wiary. Jako kap³an i te¿
oficer mundurowy, co sam zaznaczy³,
wezwa³ nas chrzeœcijan, ludzi no-
sz¹cych szkaplerz do apelu wobec
Królowej Szkaplerza Œwiêtego, ¿eby

swoje trzy postawy, wyra¿ane s³owami
„jestem, pamiêtam, czuwam”
wype³niæ odnow¹ ¿ycia osobistego,
ma³¿eñskiego, rodzinnego, chrzeœci-
jañskimi aspektami spo³ecznymi.
narodowymi, wiernoœci¹ wobec Boga,
Koœcio³a i Ojczyzny. Koñcz¹c
konferencjê Ojciec podsumowa³, ¿e
po to tu jesteœmy, ¿eby osobiœcie po-
wiedzieæ Matce Bo¿ej, jaki jestem,
o czym pamiêtam i jaka jest moja
czujnoœæ. Mamy wk³adaæ w te trzy
s³owa, jak najg³êbsz¹ treœæ naszej wia-
ry, nadziei i mi³oœci, wtedy  zobaczy-
my, ¿e nie bêdzie to czeœæ oddawana
tylko Matce Bo¿ej, która króluje

TERESA SZCZEPANIEC

Jubileusz 25-lecia koronacji obrazu Matki Bo¿ej czerneñskiej

Abp Celestino Migliore, nucjusz papieski
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w tym sanktuarium od pokoleñ, ale
¿e ten apel stanie siê dobrym ra-
chunkiem sumienia, inspiracj¹ do
dzia³ania, Ÿród³em prawdy o nas sa-
mych i w œwietle wiary odpowiedzi¹
dan¹ ze strony Boga.

Zaraz po konferencji kustosza ze
skupieniem wziêliœmy udzia³ w uro-
czystej Eucharystii, której przewod-
niczy³ Ks. Arcybiskup Nuncjusz Celestino
Migliore wraz z koncelebransami:
ojcem Prowincja³em Andrzejem Rusza³¹,
kustoszem sanktuarium ojcem Ryszar-
dem Stolarczykiem, innymi ojcami
Karmelitami oraz wieloma ksiê¿mi
przyby³ymi z pielgrzymami.

W homilii Celebrans zaznaczy³, ¿e
Maryja zwyciê¿y³a z³o i cierpienie dziê-
ki wewnêtrznej uleg³oœci Bogu i kie-
rowaniu siê Jego s³owami. Szkaplerz
Œw. zobowi¹zuje nas do ¿ycia tak,
jak ¿y³a Maryja, zgodnie z zachowa-
niem w naszym ¿yciu ka¿dego s³owa
Bo¿ego i przekszta³cania naszych serc
na wzór tego s³owa.

Ksi¹dz Arcybiskup poda³ proste
sposoby ¿ycia wed³ug wybranego
choæby jednego s³owa z cotygodnio-

wej niedzielnej Ewangelii. Ono ma
w ci¹gu tygodnia nas oœwiecaæ, we-
ryfikowaæ i korygowaæ nasze myœli,
inspirowaæ i dodawaæ odwagi w trud-
niejszych chwilach, poprawiaæ nasze
relacje z bliŸnimi, umo¿liwiæ pop-
rawnie odczytywaæ wiadomoœci po-
dawane przez media. Zbieraj¹c po

kolei te s³owa i ¿yj¹c nimi mamy
mo¿liwoœæ stawania siê chrzeœcija-
nami, dobrymi jak nasz Pan – Jezus
Chrystus.

Przywo³a³ Arcybiskup te¿ drugi
sposób rozwijania naszego ¿ycia
chrzeœcijañskiego, porównuj¹c
noszenie przez nas szkaplerza do
stroju skrojonego z ró¿nych ka-
wa³ków s³ów Ewangelii, których
siê mo¿na nauczyæ, przemyœleæ,
prze¿yæ i prze³o¿yæ na praktykê
swojego codziennego ¿ycia. S³o-
wa te s¹ z cz³owiekiem tak zwi¹-
zane, ¿e stanowi¹ jego ubiór.
Ka¿de s³owo jest jak kawa³ek ma-
teria³u o ró¿nych kolorach i ró¿-
nych wymiarach. Jedno s³owo ma
temat mi³osierdzia, inne o bra-
terstwie, kolejne o adoracji Boga,
jeszcze inne dotyczy pokory.
I tak s³owo do s³owa, doœwiad-
czenie do doœwiadczenia i jes-
teœmy ubrani jak przysta³o na
chrzeœcijanina. Koñcz¹c dostojny
Kaznodzieja zachêci³ nas, aby za
rok przybyæ na Spotkanie Szkap-
lerzne w chrzeœcijañskiej szacie
uszytej z 52. kawa³ków niedziel-
nej Ewangelii us³yszanych w ci¹-
gu najbli¿szego roku.

Przed b³ogos³awieñstwem koñ-
cz¹cym Mszê Œw. ojciec Prowincja³
Andrzej Rusza³a wyrazi³ wdziêcznoœæ
Bogu i Matce Bo¿ej za Spotkanie
Rodziny Szkaplerznej, podziêkowa³
Ks. Nuncjuszowi za Celebrê, a wszyst-
kim pielgrzymom za obecnoœæ, zaœ
gospodarzom miejsca za przygoto-

wanie uroczystoœci. Nie zapomnia³
zaprosiæ uczestników do udzia³u w ko-
lejnym Spotkaniu za rok.

Po po³udniu odby³o siê uroczyste
na³o¿enie szkaplerza osobom, które
po raz pierwszy go przyjmowa³y,
nabo¿eñstwo z piêknie odœpiewan¹
Godzin¹ Mi³osierdzia Bo¿ego po³¹-
czone z adoracj¹ Najœwiêtszego Sakra-
mentu i odnowieniem przyrzeczeñ
szkaplerznych.

Przed koñcz¹cym nasze Spotkanie
uroczystym nabo¿eñstwem  mieliœmy
czas na indywidualn¹ modlitwê przed
Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej
Czerneñskiej, relikwiami Œw. Rafa³a
Kalinowskiego, zwiedzanie klasztoru
wraz z cmentarzem, na którym poja-
wi³y siê nowe tablice z marmuru upa-
miêtniaj¹ce bohaterskich Karmelitów,
którzy poœwiêcili swoje ¿ycie walcz¹c
za wiarê i wolnoœæ Ojczyzny.

Koñcz¹c opis naszego Spotkania
w Czernej pragnê podziêkowaæ za tê
wspóln¹ obecnoœæ i ca³¹ pielgrzymkê.
Tyle by³o we wszystkich radoœci i ty-
le wiary oraz si³y m³odoœci starszych
ju¿ osób, ¿e a¿ serce siê uœmiecha.
Panu Bogu i Matce Bo¿ej Szkap-
lerznej dziêkujemy za piêkn¹ pogodê
i opiekê nad nami podczas ca³ego
pobytu i szczêœliwego powrotu.

Bardzo dziêkujemy naszym Ojcom
Karmelitom, którzy zawsze nas ser-
decznie przyjmuj¹. Niech Pani Czer-
neñska i Królowa Szkaplerza Œw.
uprosi Im jak najwiêcej ³ask i du¿o
radoœci.

Nasze wielkie BÓG ZAP£AÆ!

Uroczystoœci szkaplerzne w Czernej

O. Prowincja³ Andrzej Rusza³a, Abp Celestino
Migliore i o. Ryszard Stolarczyk, kustosz sanktu-
arium
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wzmocni³a Pani Danusia. Przygo-
towane rozwa¿ania odczytywane by-
³y przez kolejne osoby – tak¿e dzie-
ci, a O. Mariusz dodawa³ jeszcze swoje
przemyœlenia. Przy stacji „Ukoronowa-
nie Najœw. Maryi Panny” wys³uchaliœmy
Jego konferencji o cnocie cierpliwoœci
i jej zwi¹zku z wiar¹, nadziej¹ i mi-
³oœci¹. Jako wzór do naœladowania pokaza³
nam œw. Teresê od Dzieci¹tka Jezus. ¯y-
cie przynosi³o jej wiele zmartwieñ.
Ca³e ¿ycie szuka³a swojej drogi powo-
³ania i wreszcie znalaz³a. Stwierdzi³a,
¿e jej powo³aniem jest mi³oœæ.

Wieczorem podczas Mszy œw. o godz.
18:00 bp Adam Szal wyg³osi³ ho-
miliê, w której Kalwariê Pac³awsk¹
nazwa³ Jasn¹ Gór¹ Podkarpacia.
Twierdzi³ m.in. ¿e odpust kalwaryjski
i rozwa¿ania dró¿ek to teologia dla
wszystkich. Homiliê zakoñczy³ s³o-
wami: niech Maryja nauczy nas têsknoty
za niebem i za Bogiem.

Na koniec dnia modliliœmy siê
jeszcze przy brzozowym krzy¿u, któ-
ry w poprzednich latach by³ œwiad-
kiem naszych modlitw wieczornych.
Panowie Janusz i Marek ustawili go
ponownie w ogrodzie. W tej wieczor-
nej modlitwie spontanicznej piêknie
zaprezentowa³a siê nasza m³odzie¿,
a s. Marzena – karmelitanka misjo-
narka, dziêkowa³a za 10 lat ¿ycia za-
konnego. Modlitwê zakoñczyliœmy
Apelem Jasnogórskim.

14. sierpnia
– Dzieñ rozpoczêliœmy Msz¹ œw.

przy o³tarzu z cudownym obrazem.
Homiliê wyg³osi³ O. Mariusz. Wzru-
szy³ nas histori¹ dwóch przyjació³ek.
Wzmocnieni Najœwiêtszym Sakra-
mentem ruszyliœmy na dró¿ki Pana
Jezusa. W tym roku nawiedziliœmy
wszystkie stacje. Wys³uchaliœmy tak-
¿e konferencji o tym, jak¹ wartoœæ
ma mêka Pana Jezusa. Kiedy przyj-
mujemy Najœw. Sakrament Pan Jezus
umiera, zmartwychwstaje, gdy Jego
mi³oœæ nas zmienia. Opowiedzia³
nam te¿ historiê stygmatyczki Marty
Robin, która ¿y³a 50 lat nie przyj-
muj¹c pokarmów, jedynie Komuniê
Œwiêt¹. Na pó³ umar³a umia³a dawaæ
jeszcze ludziom nadziejê. Ten dzieñ
by³ ostatnim dniem pos³ugi O. Ma-
riusza dla nas, bo w czwartek cze-
ka³y go inne obowi¹zki. By³o ser-

deczne podziêkowanie oraz b³ogos³a-
wieñstwo indywidualne dla ka¿dego
uczestnika

Wieczorem Mszy œw. o godz. 18:00
przewodniczy³ abp Józef Michalik.
W homilii nawi¹za³ do czytañ. Arka
przymierza – miejsce przechowy-
wania X przykazañ warunkowa³a
przymierze cz³owieka z Bogiem.
Twierdzi³, ¿e ka¿dy z nas jest w³¹-
czony w dzie³o zbawienia. Pyta³, czy

s³uchamy S³owa Bo¿ego? Potem na-
wi¹za³ do kolejnej rocznicy 1920 r.
Wtedy naród by³ zjednoczony i dla-
tego odniós³ zwyciêstwo. W dalszej
czêœci wypomina³ obecne wady
naszego narodu. Na zakoñczenie
dnia kontynuowane by³y modlitwy
wieczorne przy krzy¿u ustawionym
obok naszej noclegowni.

15. sierpnia
– O godz. 6:00 przyjechali Oj-

cowie Karmelici po nasze baga¿e,
a o 7:00 wys³uchaliœmy Mszy œw.
m.in. w naszej intencji. Czas wracaæ do
Przemyœla. Tym razem naszej grupie
przewodniczy O. Zenon. Jak dawniej
podj¹³ równie¿ trud akompanio-
wania na gitarze. Nad naszym bezpie-
czeñstwem na drodze czuwali Pa-
nowie Henio i Kazio. Na czele znak
– krzy¿, który nosili wszyscy – nawet
ma³e dzieci przy pomocy dziadków.
Muszê jednak podkreœliæ, ¿e naj-
wiêcej krzy¿ nosi³ lektor Wojtek.

Podczas powrotu pogoda by³a bar-
dzo dobra. Ch³odny wiaterek owie-

WITAJ NIEBIOS KRÓLOWO!...
dokoñczenie ze str. 8

wa³ nasze umêczone cia³a tak, ¿e ma-
szerowa³o siê nam doskonale. Nasze
niestrudzone „pieœniarki” propono-
wa³y kolejne pieœni, nawet ró¿aniec
by³ czêœciowo odœpiewany.

Na postoju przy koœciele w Pi-
kulicach mieliœmy mi³¹ przygodê.
M³oda para udawa³a siê na œlub. Po-
witaliœmy j¹ œpiewanymi ¿yczenia-
mi, a starosta obdarowa³ nas s³ody-
czami.

Przy bramie fortecznej na ul. S³o-
wackiego oczekiwa³ nas O. Przeor
z parafianami i naszymi rodzinami.
Ze œpiewem na ustach dotarliœmy
do naszego koœcio³a. Tu zaskocze-
nie – znowu œlub, a raczej po œlu-
bie. Nowo¿eñcy te¿ musieli wys³u-
chaæ nasze ¿yczenia. Jeszcze tylko
modlitwa na zakoñczenie pielgrzym-
ki, poœwiêcenie zió³ i pora wracaæ
do domu.

W tym miejscu pragnê podziê-
kowaæ za zorganizowanie pielgrzym-
ki Ojcom karmelitom i Pani Ali.

Na Kalwarii podzieliliœmy siê spo-
strze¿eniem, ¿e ka¿dy z nas czeka
w sierpniu na moment wyjœcia na
pielgrzymkê. Ka¿dy zna swoje miej-
sce i odpowiada za swój odcinek.
Ze strachem myœlê co by siê sta³o, gdy-
by choæ jednej osoby zabrak³o w tym
zespole. Czy bêd¹ nastêpcy?

Parafiê reprezentowa³ w naszej
grupie jedynie Pan Rysio z ma³¿on-
k¹. B¹dŸmy jednak dobrej myœli, ¿e
dzie³o rozpoczête w 1992 r. bêdzie
nadal trwa³o.
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WARSZTATY PLASTYCZNE
I PROMOCJA KSI¥¯KI

Wramach tegorocznych obcho-
dów „Wincentiady”, dni Pa-

trona Miasta Przemyœla – œw. Win-
centego, Mêczennika z II w. w so-
botê, 24 sierpnia w koœciele Fran-
ciszkanów zagra³ i zaœpiewa³ zespó³
„Twoje Niebo”, a w niedzielê 25
sierpnia na Karmelu mia³y miejsce
dwa wydarzenia – od godz. 15:00
dzieci i m³odzie¿ pod opiek¹ p. Zo-
fii Bator, o. Paw³a Ferko – Przeora
i cz³onków Towarzystwa Mi³oœników
Sztuki Sakralnej z Przemyœla i Jaro-
s³awia rysowa³y i malowa³y Matkê
Bo¿¹ Wniebowziêt¹. Trzy grupy wie-
kowe dzieci i trzy ró¿ne przedsta-
wienia Maryi oraz techniki artystycz-
nego wyrazu do wyboru. W praw-
dziwym plenerze – w ogrodach kar-
melitañskich z asystencj¹ rodziców
b¹dŸ dziadków oraz artystów plas-
tyków po krótkim wprowadzeniu
w tematykê prac rozpoczê³y siê praw-
dziwe warsztaty malarskie. Pogoda
dopisa³a, choæ czasem znienacka psi-
kusy p³ata³ wiatr. Ponad 30-cioro
dzieci i m³odzie¿y wziê³o udzia³
w tej edycji warsztatów, zarówno
z Przemyœla i okolic, jak i z dal-

szych stron: Jaros³aw i £añcut, a na-
wet goœcinnie z Bielska-Bia³ej i Ka-
towic-Panewnik. Dwie i pó³ godziny
pasjonuj¹cych zajêæ i wspania³e efek-
ty: pasja i radoœæ dzieci, zadowolenie
rodziców, pochwa³y organizatorów
i zaproszenie na 7 paŸdziernika na
wystawê najciekawszych prac w ra-
mach II Miêdzynarodowego Festi-
walu Sztuki Sakralnej Pogranicza.
Inicjatywa godna podziwu rozwija
siê i nabiera rozmachu, a dzieci py-
taj¹ o kolejne mo¿liwoœci „wy¿ycia
siê artystycznego” i zmierzenia siê
z nowymi podobnymi tematami.

Tu¿ po zakoñczeniu warsztatów
malarskich w Sali Rycerskiej odby³a
siê promocja ksi¹¿ki „Sztuka Sak-
ralna Pogranicza”.

Z inicjatywy p. Zofii Bator i To-
warzystwa Mi³oœników Sztuki Sak-
ralnej oraz w kooperacji z Mi³oœ-
nikami Sztuki z Ukrainy zbieraj¹c
pisemne materia³y referatów wyg³o-
szonych podczas I Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Sztuki Sakralnej
Pogranicza, zorganizowanego w 2011 r.
powsta³a pokaŸna publikacja ksi¹¿-
kowa (z ilustracjami) omawiaj¹ca wie-

le ciekawych zagadnieñ historycz-
nych, kulturowych, architektonicznych
i artystycznych Pogranicza, Polski
i Ukrainy. Przy wsparciu wielu in-
stytucji i sponsorów uda³o siê zre-
alizowaæ zamierzony cel i w jednej
ksi¹¿ce pozbieraæ ca³oœæ wyst¹pieñ
(tu w formie pisanej) œwieckich i du-
chownych prelegentów, znawców
wielu dziedzin sk³adaj¹cych siê na
zagadnienia Sztuki Sakralnej. Piêk-
nie opracowana i wydana ksi¹¿ka
sta³a siê znowu¿ przyczynkiem do
przyjacielskiego spotkania zaintere-
sowanych t¹ tematyk¹ osób i do po-
dzielenia siê wra¿eniami o Festi-
walu, o jego znaczeniu, mo¿liwoœci
dalszej wspó³pracy Polsko-Ukra-
iñskiej i przygotowañ do II Miê-
dzynarodowego Festiwalu Sztuki Sa-
kralnej Pogranicza zaplanowanego na
paŸdziernik tego roku. Maj¹cy wk³ad
w powstanie publikacji otrzymali
w ramach podziêkowania od p. Ba-
tor po 1 egzemplarzu, a inni zain-
teresowani mogli nabyæ sobie po
prezentacji omawian¹ ksi¹¿kê. Oce-
ny z wielu ust pada³y bardzo po-
chlebne (m.in. wiceprezydent Prze-
myœla, p. Wojciech B³achowiak) i jest
nadzieja na szerokie zainteresowanie
wœród czytelników po obu stronach
granicy (publikacja jest dwujê-
zyczna).

o. Przeor
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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!

NieŸle trzyma-
j¹cy siê osiem-
dziesiêciolatek pos-
tanowi³ o¿eniæ siê
z ³as¹ na pieni¹-
dze siedemnasto-

letni¹ blondynk¹. Na ich widok ksi¹dz
mówi:

– Chrzcielnica jest po drugiej stro-
nie koœcio³a.

– Co tu ma do rzeczy chrzcielni-
ca? – pyta siê czerstwy staruszek.

– Bardzo przepraszam – mówi
ksi¹dz z niewzruszon¹ twarz¹ – ale
uzna³em, ¿e przyprowadzi³ pan wnucz-
kê do chrztu.

– Wszystkie sakramenty ustanowi³
sam Bóg – mówi katechetka.

– Jakimi s³owami ustanowi³ sakra-
ment ma³¿eñstwa?

Jedna z uczennic cokolwiek zak³o-
potana: – Wprowadzam nienawiœæ
miêdzy ciebie a niewiastê.

S A L E Z J A Ñ S K I E  L AT O  –  2 0 1 3
W NASZYM KOŒCIELE

od koniec lipca – 30 lipca o godz. 19.30 – w ramach
XIII Miêdzynarodowego Przemyskiego Festiwalu

„Salezjañskie Lato – Przemyœl 2013” zagra³a w naszym
koœciele w koncercie fina³owym Polska Orkiestra XVIII w.
Zaprezentowa³a oryginaln¹ sk³adankê Muzyki Cesar-
skiego Wiednia pod kierownictwem Tomasza Œlusarczyka,
dyrektora artystycznego i wspó³organizatora tego zacnego
od lat przedsiêwziêcia kulturalno-religijnego dla miasta
Przemyœla. By³o to jakby widowisko muzyczne zapowiadaj¹ce
walkê, wprowadzaj¹ce w nastrój potyczki wojennej, prze-
prowadzaj¹ce przez poszczególne etapy dzia³añ wojennych
o zró¿nicowanym napiêciu, akcentuj¹ce czas modlitewny
i refleksji oraz wieñcz¹cy wszystko hymn chwa³y po odnie-
sionym zwyciêstwie. Pojawi³y siê zatem utwory XVII-w.
kompozytorów: Girolamo Fantiniego, Heinricha Ignaza
Franza von Bibera, Johanna Heinricha Schmelzera i Pavla
Josefa Vejvanovskyego. A wszystko za spraw¹ kilkunas-

Polska Orkiestra XVIII wieku – fot. br. Maciej OCD

P toosobowej Polskiej Orkiestry XVIII wieku powsta³ej
w 2007 r. w Krakowie z inicjatywy trêbacza Tomasza
Œlusarczyka. Licznie zebrana publicznoœæ gromkimi bra-
wami wyrazi³a swoje podziêkowania i gratulacje za
wspania³y dobór utworów, mistrzowskie wykonanie i atmos-
ferê wieczoru – mo¿liwoœæ spotkania i porozmawiania
z artystami (najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ klawe-
synista Marcin Œwi¹tkiewicz i graj¹ca na violini Koreanka
Seojin Kim). Gor¹ce podziêkowania dla wspó³organiza-
torów: wspominanego ju¿ p. Tomasza Œlusarczyka,
ks. Stanis³awa Mierzwy, proboszcza parafii Salezjañskiej
i p. Renaty Nowakowskiej, Dyrektor PCKiN „Zamek” za
wybranie po raz kolejny naszej œwi¹tyni na miejsce
koncertu muzyki dawnej, tak piêknie koreluj¹cej z wystro-
jem barokowego koœcio³a. Deo gratias…

Melomanka


