Ojciec Proboszcz Paweł Nejman udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w Niedzielę Wielkanocną – bez udziału wiernych,
12 kwietnia 2020 r.
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PISMO PARAFII ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE – do użytku wewnętrznego
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Drodzy parafianie i czytelnicy – wracamy!
Po kilkunastu miesiącach wracamy
i spróbujemy nawiązać porwane nici
między czytelnikami Kalasancjusza
Rzeszowskiego. Chiński wirus, zamknięcie większości z nas w domach
i mieszkaniach, strach i zachorowania
na chorobę bezobjawową, wywarły
wpływ na wielu ludzi. Wszechwymagalne maski, choć z niewielką skutecznością (bardzo niewielką – porów-

nując rozmiar wirusa z otworkami w
tkaninie maski), zmieniły wygląd ludzi
– do tej pory obowiązywał zakaz zakrywania twarzy, teraz niełatwo było
się rozpoznać w rozmaitego koloru
i kroju maseczkach. Uczyliśmy się po
lekarsku myć ręce przez trzydzieści
sekund, używać rozmaitych przyłbic
i używać roztworów octowych i/lub
spirytusowych do spryskiwania twarzy

i ubrań. Potraktowano kościoły jak wyjątkowo groźne miejsca zarażeń i przewidziano najwyżej pięć osób do wypełnienia i katedry rzeszowskiej i naszego
kościoła. Wówczas pojawił się pomysł
wyrzucenia ławek i wprowadzenia autobusów do wnętrza kościoła – wówczas byłoby prawie stu dwudziestu
wiernych w autobusach wewnątrz kośMsza święta w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2020 r.

Msza święta niedzielna w niemal pustym kościele 29 marca 2020 r.

KALASANCJUSZ

RZESZOWSKI

cioła, zamiast pięciu osób. Biskup
Rzymu pojawił się przed zamkniętą katedrą Świętego Piotra, bo episkopat
włoski zamknął wszystkie kościoły Italii, a w Polsce i w innych krajach dostaliśmy dyspensę od uczestniczenia
w Eucharystii, na rzecz przekazu Mszy
Świętej w telewizji, radiu, internecie –
msza, ale za szybką. Nigdzie nie podano liczby osób zarażających się covidem w supersklepach czy autobusach,
ale skrupulatnie wyliczano kolejne

Eucharystia Wielkiego Czwartku 9 kwietnia 2020 r.

w ramach zdalnego nauczania, tylko
po prostu iść do szkoły.

Liturgia Wielkiego Czwartku 9 kwietnia
2020 r.

kościoły zamknięte z powodu zarażenia księży, choć ich zarażenie nie
miało zwykle żadnego związku z pięcioosobową Mszą Świętą. Wakacyjne
odmrożenie zakazów pozwoliło odetchnąć, ale następna druga fala miała
groźne skutki, niestety również dla
ludzi chorych na inne choroby, które
nie miały takiej siły przebicia w szpitalach, jak covid. Najwięcej chorowało
seniorów, a rodzina ze względu na zagrożenie covidem, nie mogła odwiedzić bliskich, mimo że czasem były
to ich ostatnie chwile na tym świecie.
Nierzadko ksiądz do umierającego
człowieka dojść nie mógł, a rodzina
mogła żegnać zmarłego tylko w pięcioosobowej grupie. Teraz wracamy do
normalności dzięki szczepionkom
zmuszającym nasz system immunologiczny do bezustannego produkowania przeciwciał – dla naszego dobra
i bezpieczeństwa. Leki przeciw covidowi są ciągle badane, choć w naszym
województwie prawie każdy zna kogoś, któremu pomogła amantadyna.
Lekarze pierwszego kontaktu mogą
nas badać nie tylko telefonicznie,
dzieci po chyba trzynastu miesiącach
już nie muszą kilka godzin patrzeć
w ekrany tabletów, notebooków itp.

Nie wszyscy wrócili do Kościoła –
jedni, bo zastraszeni, inni – bo odwykli, jeszcze inni – bo dali się omamić
prawom wyboru kobiet – prawu do
zabijania własnych dzieci. Trwa atak na
chrześcijan w imię wolności ponad
wszystko. Celem jest – jak zawsze w ruchach lewicowych: Bóg, wierni i kapłani, bo jeśli odstąpimy od Boga, to Rodzina, Naród, Ojczyzna – przestanie
być ważna. Prof. Andrzej Nowak pyta –
Jeśli przyjmiemy, że ludzie są tak
różni, to jak zatem człowiek może być
miarą wszystkiego? Oznaczałoby to
tyle miar, ilu ludzi, a więc zanikłaby
jakakolwiek możliwość zbudowania
w stosunkach między ludźmi obiektywnego ładu.
Stanisław Alot

Wigilia Paschalna bez udziału wiernych...

Adoracja Krzyża w Wielki Piątek
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Wydarzenia, które zdarzyły się w naszej parafii, ale nie znalazły – jak sądzimy –
masowego (odpowiedniego) odbioru i uczestniczyło w nich niewielu parafian
(liczniki odwiedzin stron są bezwzględne)
Marzec AD 2020
13 marca ks. Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski ogłosił Dyspensę – od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy
Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym
wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad
nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
14 marca o. Paweł Nejman, Proboszcz naszej parafii ogłosił,
że z powodu wydania roporządzeń państwowych i kościelnych, w kościele jednorazowo może przebywać nie więcej
niż 50 osób; w auli pod kościołem kolejne 50 osób; znak
pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk; przyjmowanie Komunii Świętej na rękę –
w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie
ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed
kapłanem; rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą
święconą; nie zbieramy ofiar na tacę; kapłani w dalszym
ciągu będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.
Odwołane zostały zajęcia w Centrum Kultury Calasanz, spektakle teatralne, indywidualne błogosławieństwa.

Ojciec Proboszcz błogosławi w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wiernych zgromadzonych w domach – przez łącze internetowe, 12 kwietnia 2020 r.

26 marca rząd ograniczył liczbę wiernych w kościele do pięciu osób. Zaczęliśmy transmitować przez internet msze z naszego kościoła.

Msza święta niedzielna w niemal pustym kościele 29 marca 2020 r.

Wielkopostne rekolekcje internetowe
Mało znane, a zorganizowane bardzo szybko, przez naszych, „bezrobotnych pijarów”, z własną ścieżką dźwiękową, czołówką – odpowiedź na zawieszenie tradycyjnych
rekolekcji. Brawo!
Zapowiedź rekolekcji głosiła, że będą się pojawiać o godzinie 20.00 przez trzy kolejne dni – od poniedziałku
30 marca do środy 1 kwietnia. Zachęcała nas do rekolekcji tak:
Koronawirus pokazuje, że wszyscy jesteśmy narażeni i płyniemy tą samą łodzią. Wirus spowodował, że z dnia na dzień
przestało się liczyć konto, wykształcenie, super zdrowie,
plany na święta, długi weekend majowy. Każdy się obawia:
dziecko, młody człowiek, ksiądz, lekarz. W obecnej sytuacji
Bóg pokazuje, że jesteśmy równi. Nie ma lepszego ani gorszego.
Dziś najlepszym antidotum na koronawirusa jest mocna
relacja z Żywym Bogiem i bycie mądrym.
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Pierwsze rekolekcje – Chłopak z Biedronki rozpoczął
o. Dariusz Bakalarz:
Wspominając Ewangelię Św. Jana o kamienowaniu kobiety
cudzołożnej, mam tutaj dwa kamienie, małe, bo zaczynamy
od małego kamyczka w głowie, później przez nasze postawy,
myśli, zachowanie, kulturę – kamienie rosną i trafiają do ręki
– i rzucamy. Zobaczcie, dzisiaj musimy dostosować się do
różnych wymagań, by zachować zdrowie i jeszcze przy tym
nie oszaleć z przerażenia. Od dawna nie było takiej sytuacji,
że wirus zatrzymał całe nasze społeczeństwo, naszą pracę,
naukę, wypoczynek. W świetlicy nie ma dzieci, w kawiarence
nie ma młodzieży, kościół pusty – tylko 5 osób może przyjść
na modlitwę. Jesteśmy wszyscy, jako pijarzy, na bezrobociu.
W obecnej sytuacji Bóg zaprasza nas do modlitwy, zaprasza
nas, byśmy w tym czasie umieli być Bratem i Siostrą.
Opowieść o młodym człowieku, któremu starsza kobieta podała rękę, była częścią drugą programu o. Dariusza.
Drugi dzień rekolekcji – Odczarowany Karmel prowadziła Matka Renata Bąk, Przełożona Karmelu:
Próbujemy wczuć się w waszą sytuację, by zrozumieć jak
sobie radzicie z życiem pod zamknięciem. My wybrałyśmy
to zamknięcie, ale to nie znaczy, że jest takie łatwe dla nas.
(…) Kluczem i dla was i dla nas, żeby żyć w tych trudnych
czasach, jest Pan Bóg, jest zjednoczenie z Jezusem. Bez Pana
Boga nigdzie nie da się wytrzymać, nie da się rozwijać, nie
można z miłością do drugiej osoby podejść, bo nasze trudności, nasze słabości – tylko w Nim możemy rozwiązać
i unieść to wszystko, przyjąć drugą osobę. Ważne jest, by nie
zagubić Pana Boga w tej naszej codzienności. Żeby zwrócić
się do Niego o pomoc, o siłę, o mądrość w przeżywaniu
trudnych sytuacji, zwłaszcza nietypowych, które nas nieFigura Jezusa Zmartwychwstałego wystawiona podczas Mszy św. rezurekcyjnej 12 kwietnia 2020 r. Jezus zmartwychwstał, prawdziwie
zmartwychwstał!

oczekiwanie zaskoczyły. (…) Jesteśmy tu wiele lat i staramy
się objąć diecezję modlitwami, tak jak potrafimy. (…) Nie
bać się zarazy, która nam może pokrzyżować plany, bo jesteśmy tak naprawdę w rękach Boga – nie w rękach wirusów,
systemów, lęku, czy możliwości ludzkich. Dziś widzimy, że
one wszystkie nas zawodzą, że naprawdę – nie możemy nic
zrobić. Nie mamy nad niczym władzy. (…) Nagle okazuje się,
że jestem z prochu i w tamtym kierunku idę. Więc jeżeli nie
zatrzymam się przy Bogu, to nic to życie nie jest warte. Pamiętamy o was w modlitwach, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Nie ulegajcie bezsile, smutkowi, bo wiemy, że to Pan Bóg
jest panem życia i śmierci. Nic nam nie grozi, jeśli jesteśmy
w Jego rękach. Spróbujmy z Nim porozmawiać, pobyć,
troszkę więcej niż normalnie.

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały, ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha! Panie
nasz i Boże, uzdrów nasze życie!
Rezurekcja, 12 kwietnia 2020 r.

Trzeci dzień rekolekcji − Ze śmierci do życia − na tle
drzwi do naszego kościoła prowadził o. Paweł Nejman, proboszcz:
Niektórzy przychodząc do drzwi kościoła boją się dotknąć
klamki, a jednak przychodzą i Bogu dzięki, że przychodzą.
Inni słysząc apele – zostają w domu – dziękuję jednym i drugim. (…) Są i pozytywy – ludzie mają więcej czasu dla siebie,
dla rodziny, mogą zrobić to, co odkładali czasem całe lata.
Niektórzy mają więcej czasu na modlitwę i dobrze, że tak
wykorzystują swój czas do spotkań z Panem Bogiem, choć
nie w świątyni, ale w domach. Są rodziny, które teraz dopiero razem się modlą, bo wcześniej jakoś nie mogli się na
to zdobyć. Są ludzie, którzy modlą się przez internet, również grupy modlitewne naszej parafii. Pan Bóg potrafi prosto pisać po krzywych liniach życia. Warto, żebyśmy
z zaufaniem zwrócili się do Pana Boga, i próbowali Go pojąć:
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Maj AD 2020
W Chile też epidemia, a ponieważ również ogłoszono zamknięcie wszystkiego, więc skokowo przybyło rodzin bez
środków do życia, a część emigrantów z Wenezueli postanowiła wrócić do siebie. List o. Janusza Furtaka opublikowany został 21 maja

Jezus Ukrzyżowany spogląda na pusty kościół w dniu Wigilii Paschalnej 11 kwietnia 2020 r.

przez Rozum – byśmy rozumowo podchodzili do tych zasad
i traktowali je poważnie, przez Wiarę – i płynące z niej zaufanie do Pana Boga, przez Spokój – w sercu i co do warunków życia dziś i obaw na przyszłość. (…) Nie jest naszym
celem radosne życie tutaj, ale naszym celem jest być z Panem
Bogiem na wieki.
Wirusa nie widzimy, ale to on stał się dla nas najważniejszy
w tych dniach, ale dużo ważniejsze są nasze relacje i z Panem
Bogiem i z ludźmi, z ludźmi w naszych domach, w rodzinach, gdzie czasem relacje się polepszyły, a czasem pogorszyły, bo za dużo czasu spędzamy razem, a nie jesteśmy do
tego przyzwyczajeni. Ważne, abyśmy kierowali się w tych relacjach sercem i patrzyli sercem.
Czwarty dzień rekolekcji – Trędowaci spod „8” − wygłosił o. Dariusz Bakalarz o wytykanych palcami dzieciach
alkoholika i o Miłosierdziu:
Wiecie, lubimy być miłosierni – szkoda, że tylko dwa razy do
roku: Na Boże Narodzenie – tydzień i na Wielkanoc tydzień,
czyli Złote Tygodnie Miłosierdzia, a reszta roku – to sezon
suchy. (…)
Niech Miłosierdzie owocuje częściej, cały rok, a daj Bóg
i przez całe życie, zwykłymi, dobrymi uczynkami, przez
słowo, przez modlitwę, przez czyn. Życzę sobie i wam,
żebyśmy byli bogaci w miłosierdzie takie, którego może nikt
nie zobaczy, lewa ręka niech nie wie, co czyni prawa ręka –
jak mówi Jezus w Piśmie Świętym. Miłosierdzia, którego nie
zobaczy kamera, nie dowiedzą się i nie przyjdą na wywiad
dziennikarze, ale takie, które zapisze Pan w swoim Dzienniczku – Twoje czyny miłosierdzia jakich dokonałeś w historii swojego życia.

„JA KUPUJĘ TORBY, A PAN BÓG JE NAPEŁNIA”
Drodzy Przyjaciele Misji Pijarskich.
Ostatnio pisałem Wam, że w Chile są zamieszki społeczne,
strajki, podpalenia, kradzieże. Wirus wszystko wyciszył, choć
nie zupełnie. Jako że teraz wszyscy chodzą w maskach, więc
dla złodziei jest na rękę i napadają z bronią w ręku na sklepy
i pojedyncze osoby.
Sytuacja z wirusem w Chile do niedawana wydawała się być
w miarę opanowana, ale od kilku dni gwałtownie przybywa
zakażonych. Co dzień jest ponad 3,5 tysiąca nowych zakażeń, a w sumie ponad 50 tys. zakażonych. Kraj jest liczebnie nie duży, około 17 mln ludzi. Od 2 miesięcy w nocy
obowiązuje godzina policyjna. Zakaz wychodzenia w ciągu
dnia był częściowy, w zależności od występowania ognisk zakażeń. W naszej części, jako że to jest centrum miasta, zakaz
obowiązuje od 1,5 miesiąca. Normalnie kościoły są pozamykane, nie ma Mszy z ludem, jedynie przez internet. Tu
wielu księży, kapelanów, proboszczów jest w podeszłym
wieku. Mało która parafia ma wikarego. Więc jakiekolwiek
odwiedziny chorych z sakramentami czy pogrzeby robią
tylko księża młodsi, jeżdżąc po całym mieście. Ja też przeszedłem przeszkolenie, jak postępować w przypadku osoby
zarażonej.
Nasza Kaplica Wieczystej Adoracji jest otwarta, mimo trudności. W sytuacji pandemii zrodziło się z Łaski Bożej wiele
inicjatyw. Jezus Eucharystyczny posługuje się dobrymi ludźmi i pomaga najbardziej potrzebującym. Śmieję się mówiąc, że ja tylko kupuję puste torby, a Pan Bóg je napełnia,
posługując się Wami! W przedsionku kościoła wystawiliśmy
duży kosz wiklinowy na produkty spożywcze. Kto może,
dzieli się tym, co ma. Jest też stolik na chleb. Z pobliskich
sklepów i piekarni znosimy chleb z poprzedniego dnia i wolontariusze wkładają go do torebek papierowych, aby zapobiec dotykania chleba i zakażeniom. Wolontariusze przygotowują też kilka porcji śniadania dla ludzi z ulicy. Obecnie,
kiedy już jest zimno zbieramy używaną odzież, buty, koce
i rozdajemy potrzebującym. Świetlica dla dzieci fizycznie nie
funkcjonuje, ale z dziećmi, które mają internet wolontariusze robią zajęcie on-line i wspieramy rodziny paczkami żywnościowymi. Zapotrzebowanie na paczki żywnościowe
wzrosło ponad pięciokrotnie. Dużo ludzi straciło pracę. Przy
ambasadzie wenezuelskiej w Santiago koczuje na ulicy już
od 3 tygodni około 500 osób: w tym dzieci, kobiety w stanie
błogosławionym, osoby starsze. Włączyliśmy się też w akcje
ich dożywiania. Mają oni problemy z dokumentami, nie mają
pieniędzy na bilet i czekają. Rząd Wenezueli domaga się 120
dolarów za bilet, a nikt z nich ich nie ma. Tu, w Chile, imigranci potracili pracę, a zatem i mieszkania, więc wolą wrócić do swojego kraju. Jeśli ktoś umiera na wirusa, to państwo
zajmuje się pochówkiem bez kosztów, natomiast jeśli ktoś
umiera z innego powodu, już nie ma wsparcia, więc parafia
usiłuje pomóc pochować umarłych, spełniając uczynek
miłosierdzia co do ciała, „aby umarłych pogrzebać”.
W niektórych dzielnicach jest problem z zakupem żywności,
sklepy poniszczone, przemieszczać się nie wolno. Wielu
ludzi żyje z dnia na dzień, więc teraz utracili środki do życia.
Co będzie? To dopiero się okaże. Ufamy, że wszyscy jesteśmy
w rękach Dobrego Boga!
Serdecznie Was pozdrawiam!
Z modlitwą o. Janusz SP
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Lipiec AD 2020
Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby na jeden dzień,
z okazji czterdziestolecia NSZZ „Solidarności” do naszej parafii, jak i do innych w Diecezji Rzeszowskiej w ramach Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności,
trafiły artefakty tak mocno związane z najnowszą historią Polski, a tak mało znane. Cóż, wiedza o nich nie trafiła
pod strzechy, nie trafiła też pod dachy szkolne. Z rozmów
po prezentacji w naszym kościele wynikało, że dla ogromnej większości parafian były to fakty absolutnie nowe
Z Matką Odkupiciela – mocni Nadzieją
Pod takim hasłem do parafii w poniedziałek 13 lipca 2020 r.
trafił obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, miniatura
Krzyża Nowohuckiego i relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
patrona NSZZ „Solidarność”. Związek obchodzący w tym
roku czterdzieści lat istnienia chciał przypomnieć minione
lata, lata walki o niezależność, o wolność, o prawo do wyznawania Boga.
Kiedyś w PRL, państwie komunistycznym, socjalistycznym,
robotniczym – głównym wrogiem narzuconej nam z ZSRR
władzy – był Bóg, kościół, kapłani, ludzie wierzący. Konstytucja PRL na papierze oczywiście przyznawała równe prawa
ludziom wierzącym i niewierzącym – ale w PRL obowiązywała główna zasada wszystkich sił lewicowych – wiara
w Boga ma zniknąć. Po latach zamykania do więzień kapłanów, zabijania ich, konfiskaty majątku kościelnego, zwłaszcza szkół, szpitali, przedszkoli, procesów pokazowych
rzekomych szpiegów – kapłanów i biskupów, uwięzienia Prymasa – przyszedł czas złagodzenia prześladowań ludzi
wierzących. Prymasa uwolniono, wrócili katecheci do szkół,
zaczęto zezwalać na budowę nowych kościołów.
W Nowej Hucie, zbudowanej wokół kombinatu metalurgicznego, zbudowano miasto socjalistyczne, gdzie nie prze-

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”

widywano ani jednego kościoła. Nowy sekretarz PZPR,
Wiesław Gomułka, zezwolił na budowę kościoła w Nowej
Hucie-Bieńczycach, u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego.
Abp krakowski E. Baziak w 1957 r. poświęcił plac, robotnicy
postawili ośmiometrowy drewniany krzyż i zaczęli zbierać
datki na budowę kościoła. „Wyrozumiałość” Gomułki trwała
dwa lata, katechetów ze szkół usunięto, zgodę na budowę
nowohuckiego kościoła w socjalistycznym mieście cofnięto
i 27 kwietnia 1960 r. ekipa robotników z koparką zjawiła się
przed krzyżem, by go usunąć. Zbiegły się kobiety, młodzież,
robotnicy – czuli się oszukani i potraktowani jak śmieci.
Przecież dostali zgodę na budowę kościoła! Ekipę wykopującą krzyż przegoniono, krzyż wyprostowano, a oddziały
milicji i wojska odpędzono od krzyża. Władze nie darowały
– do północy trwały polowania na „obrońców krzyża”, bicie
ludzi na ulicach, bez wyjątku, aresztowania, wkrótce wyrzucenia z pracy, kary grzywny, więzienia. Ilu pobito – nie wiadomo, strach było zgłaszać się do szpitala. Ks. bp Karol
Wojtyła stanął w obronie bitych ludzi, w obronie prawa do
wyznania zapisanego w Konstytucji.
Kościół tam nie powstał, dopiero po siedmiu latach robotnicy zaczęli budować Arkę Pana, pierwszy kościół w Nowej
Hucie, „mieście bez Boga”, ok. 800 metrów od krzyża, którego fragmenty zostały wmontowane w kotwicę na dachu
Arki Pana. Powstała replika pierwszego krzyża, bo robotnicy
nadal pragnęli tu właśnie zbudować świątynię. W 1979 r.
w Mogile, kościele pocysterskim, Jan Paweł II powiedział:
Dziękuję Chrystusowi Ukrzyżowanemu za to, że znów jestem w Jego mogilskim sanktuarium w Nowej Hucie. Za to,
że znów jestem tutaj wspólnie z wami, z którymi połączyły
mnie całe lata wspólnego budowania Nowej Huty na fundamencie Krzyża. (…) Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się
nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego milenium.
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Nowa Huta stała się wkrótce jednym z bastionów „Solidarności”, zwłaszcza w stanie wojennym, a kościół na miejscu
krzyża pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa powstał dopiero
w 2001 r. Sześć lat później odsłonięto metalowy pomnik
Krzyża nowohuckiego, którego miniatura trafiła do naszej
parafii.
Obraz „Matki Bożej Robotników Solidarności” powstał
w czasie stanu wojennego. Miał ukazać oczywisty związek
Polski z Matką Boską Częstochowską, związek walki o niepodległość z walką o Boga. Artur Chaciej stworzył obraz
w trzech rozmiarach – największy, zakryty innym obrazem,
pojechał na II Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Średni
obraz otrzymał ks. H. Jankowski od Św. Brygidy w Gdańsku,
a najmniejszy – trafił do ks. Jerzego, który nadał mu dziś
znaną nazwę. To ks. Jerzy poszedł z hutnikami na Jasną Górę
w 1983 r. rozpoczynając Pielgrzymki Ludzi Pracy kontynuowane do dziś przez NSZZ „Solidarność”.
Ks. Jerzy Popiełuszko dziś miałby 73 lata. Musiał odbyć wojsko w kompaniach kleryckich i nie zdjął medalika, wierny
Bogu. Jako wikary gromadził wokół siebie ludzi, którym pomagał, a 31 sierpnia 1980 r. jako pierwszy ksiądz wszedł do
Huty Warszawa, by odprawić mszę, by spowiadać strajkujących robotników. 19 maja 1983 roku w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbył się pogrzeb
zakatowanego maturzysty Grzegorza Przemyka, którego
winą było to, że jego mama pracowała w Komitecie Prymasowskim pomagając prześladowanym w stanie wojennym.
Ksiądz Jerzy kupił wiele białych kwiatów i prosił ludzi w kondukcie: Jeśli zacznie unosić was złość, nienawiść, unieście
białe kwiaty i nie krzyczcie o waszej stracie. Kilkanaście tysięcy ludzi, w tym uczniowie, maturzyści i studenci przeszli

milcząc. Właśnie dlatego ksiądz Jerzy był zagrożeniem dla
junty gen Jaruzelskiego, bo prosił uczestników Mszy za Ojczyznę: Jeśli przebaczycie waszym prześladowcom, będziecie się za nich modlili, wyrzucicie z siebie nienawiść – to
Polska zacznie się zmieniać, złych ludzi będzie mniej, zło
dobrem zwyciężymy. Za taki program dla Polaków został
przez rządzących w PRL skazany na okrutną śmierć – w muzeum u św. Stanisława Kostki można zobaczyć zdjęcia z autopsji zmasakrowanego ciała ks. Jerzego (rodzina miała
kłopot z identyfikacją). Na pogrzebie ks. Jerzego w 1984 r.
było osiemset tysięcy ludzi, może więcej, ludzi z całej Polski,
a jego grób, przy którym do dziś pełnione są warty, odwiedziło już 23 miliony pielgrzymów z całego świata.
I wtedy, i dziś, wszystkie „postępowe”, lewicowe ruchy, które
chcą nam urządzić raj na ziemi, zaczynają od niszczenia
wiary w Boga, ludzi wierzących, rodziny. Można i trzeba
z tym walczyć – bez nienawiści. Również takie przesłanie
przypomina ta peregrynacja.
Stanisław Alot
Wrzesień AD 2020
Wywiady z nowicjuszami są tradycją Kalasancjusza, podobnie jak relacje ze złożenia przez nowicjuszy ślubów prostych i obłóczyn. Nie wiedzieliśmy, że wywiad z dwoma
polskimi nowicjuszami i ich śluby w zasadzie zamykały
dzieje Nowicjatu Pijarów w Rzeszowie. Ślubów prostych
w 2021 roku w Rzeszowie nie będzie, Nowicjat zostanie
przeniesiony do Bolszewa, a kandydaci do nowicjatu
przejdą prawie roczną formację w naszej rzeszowskiej parafii.

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności niosą członkowie Męskiej Grupy św. Andrzeja Boboli
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Nowicjusze: Łukasz – od św. Pawła
i Karol – od św. Jana Chrzciciela
Na zakończenie formacji w rzeszowskim Nowicjacie
OO. Pijarów z Łukaszem i Karolem o drodze do pijarów, o rozpoznawaniu powołania, o nowicjacie – rozmawia Stanisław Alot
Stanisław Alot – Skąd to Bóg prowadził naszych nowicjuszy? Czy jacyś koledzy z dawnych lat pozostali?
Łukasz Fabijański – Pochodzę z Poznania, dokładnie z Plewisk – to prawie dzielnica Poznania, choć wieś. Mam starszego o trzy lata brata. Od pierwszej klasy podstawówki
chodziłem do pijarów w Poznaniu, jako pierwszy rocznik
nowej szkoły. Chodziłem tam dziewięć lat – wraz z gimnazjum, bo liceum kończyłem inne – Ósme LO w Poznaniu im A. Mickiewicza w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, a po maturze dwa lata studiowałem informatykę.
Karol Mystkowski – Pochodzę z Elbląga, mam o trzy lata
młodszą siostrę. Chodziłem do państwowych szkół –
u mnie na osiedlu. W połowie gimnazjum przepisałem się
do pijarów i właściwie wtedy poznałem ten zakon; maturę
zdałem też u pijarów. Moim profilem był język polski i historia, a szczególnie interesuję się mediewistyką.
Łukasz – Z jednym kolegą przesiedziałem w ławce 12 lat!
Karol – A ja utrzymuję kontakt z jednym kolegą z podstawówki, a ze szkoły pijarskiej przyjedzie na moje śluby proste grupa kolegów z pijarskiej szkoły, bo tam szybko
zaprzyjaźniliśmy się – taka panuje tam atmosfera.
Oprócz nauki w szkole, wyjeżdżaliście na wycieczki.
Ciekawe i zapamiętane, czy zwykłe szkolne?
Łukasz – Pijarzy słynęli z dobrze zorganizowanych wyjazdów. W ciągu roku szkolnego wyjeżdżaliśmy z klasą, a na
wakacjach – z rodzicami. Chyba po piątej klasie wyjechałem

Nowicjusz Łukasz Fabijański (obecnie kleryk)

Nowicjusz Karol Mystkowski (obecnie kleryk)

na wycieczkę z o. Łukaszem Adamusiakiem, wówczas klerykiem, który właśnie wrócił z Rzymu; pojechaliśmy do
Łapsz Niżnych. Teraz o. Łukasz sobie nie bardzo mnie przypomniał.
Pewnie się bardzo zmieniłeś lub nie dałeś się we znaki
klerykowi
Łukasz – Pewnie tak, ale z pijarami chcieliśmy jeździć. Pod
koniec gimnazjum byłem w Taizč, a dwa razy na Europejskich Spotkaniach Młodych – w Strasburgu i Pradze. Trafiłem – przez przypadek, na ul. Pijarską w Krakowie, na
rekolekcje powołaniowe. Po pierwszej klasie LO, o. Radosław Torba poprosił mnie, bym został animatorem dla
gimnazjalistów na wyjeździe integracyjnym. A po pierwszym roku moich studiów pojechałem jako wychowawca
wraz z nim na obóz dla dzieci z Warszawy.
Czy coś z pobytu w Taizč utkwiło ci w pamięci?
Łukasz – Choć byłem wtedy w młodszej grupie, ale zapamiętałem wspólnotę młodych ludzi, którzy razem się modlili pomimo różnych wyznań i byli dla siebie braćmi
i siostrami. Wspaniałe.
A ty, Karolu, wyjeżdżałeś na jakieś obozy w trakcie
nauki w szkole?
Karol – Na wycieczki szkolne tak, ale cztery lata jeździłem
na Spotkania Młodzieży Pijarskiej (SMP), na pijarskie Sylwestry, na obóz w Korbielowie z o. Rafałem Petkowiczem.
Spotkania młodzieży pijarskiej łączyły młodych ludzi z całej
Polski. Przyjaźnie, zabawy chrześcijańskie, a u mnie rekolekcje powołaniowe, do których zachęcił mnie ksiądz diecezjalny, Sławomir Milde, duszpasterz powołaniowy
diecezji – przypadkiem z mojej parafii. Organizowane były
w seminarium w Elblągu dwa razy do roku i były dobrze

10

KALASANCJUSZ

RZESZOWSKI

robione. Ale też dwa razy udało mi się być na rekolekcjach
prowadzonych przez o. Piotra Reckiego.
Czy ktoś w czasach licealnych, może już gimnazjalnych, był tym, który dostrzegł, albo zachęcił do rozważania powołania?
Łukasz – U mnie to raczej zrodziła się myśl na jednym ze
spotkań SMP w końcu gimnazjum. Nikomu o tym nie mówiłem, chyba tylko rodzicom. Myśl była ze mną aż do studiów, zaowocowała i dlatego tu jestem. Rozmawiałem
z o. Radosławem Torbą i on zaczął coś podejrzewać. Początkowo chodziło mi o relację z Bogiem, miałem stałego
spowiednika w Poznaniu, księdza diecezjalnego, z którym
wyjechałem do Argentyny na wyjazd misyjny. Poprowadził
mnie, pomógł, ale to raczej rozwijało się we mnie.
A skąd się wzięła Argentyna i misje?
Łukasz – Nie mówi się o tym, ale z Poznania dużo młodych
ludzi wyjeżdża na wolontariaty misyjne w czasie wakacji.
Ksiądz-opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
zorganizował pierwszy chyba parafialny zespół misyjny
i dzięki kontaktowi z bernardynami polskimi w Argentynie
mogliśmy się przygotować na taki wyjazd do pomocy
w bernardyńskiej parafii. Problemem Ameryki Łacińskiej
jest to, że dużo osób wierzy, ale mało praktykuje. Wierzą –
między innymi w Boga – o wielu twarzach. Wraz z księdzem
pojechało nas siedmiu; jechałem jako nastolatek – wróciłem jako osiemnastolatek.
A co z językiem hiszpańskim?
Łukasz – Uczyliśmy się pół roku wcześniej, a na miejscu
pomagaliśmy sobie gestami i słownikami w komórkach.
Trafiliśmy niedaleko Wandy, miasta założonego przez Polaków 80 lat przed naszym przyjazdem – obchody roczni-

cowe pamiętam do dziś, jak i spotkania ze starszym panem,
który podchodzi do nas i pięknym polskim językiem rozpoczynał rozmowę, albo pana w stroju ludowym polskim.
I radości wiele i pierogów takich, jakie kiedyś mama uczyła
lepić, podziękowania za polskie powietrze, które przywieźliśmy. W Buenos Aires, skąd odlatywaliśmy, odwiedziliśmy
bernardynów w Maciaszkowie, dzielnicy nazwanej od nazwiska bernardyna – założyciela. Dwóch zakonników przeżyło pięćdziesiąt lat na misjach w Argentynie i do dziś
wspominam rozmowy z jubilatami misji.
Jeśli była obchodzona osiemdziesiąta rocznica założenia miasta, to byli to uchodźcy z II RP.
Łukasz – Tak, Argentyna otworzyła granice, aby przyjmować uchodźców, ale chodziło raczej o Niemców, wzbogaconych łupami wojennymi. Polaków zostawiono na brzegu,
by radzili sobie sami. Jeden z nich, geometra, wsławił się
rzetelnym wyznaczaniem działek rolnych, drugi z młodszego pokolenia – zbiera eksponaty do Muzeum Polskiego
we własnym domu.
Ty, Karolu, po maturze wybrałeś nowicjat pijarów?
Rodzice byli jakoś uprzedzeni o Twoich zamiarach?
Karol – Rodzice wiedzieli wcześniej, nawet bardzo wcześnie, bo po raz pierwszy chciałem zostać księdzem zaraz po
Pierwszej Komunii (śmiech). Dobrze, dobrze – powiedzieli wtedy. Po maturze posługiwałem jako wicekościelny
i w trakcie jednej z Adoracji uklęknąłem i rozważałem swą
przyszłość u Pijarów. Miałem zamiar studiować historię, ale
11 czerwca 2019 roku napisałem do o. Piotra Reckiego, że
chcę wstąpić do pijarów, rozmawiałem z nim przez telefon.
Potem powiedziałem rodzicom i przyjęli to bardzo spokojnie, wspierają mnie – „My ciebie wychowaliśmy, a ty decy-

Karol i Łukasz podczas Nieszporów odprawianych we wspólnocie zakonnej z Generałem Zakonu Pijarów 4 grudnia 2019 r.
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Nowicjusze z o. Łukaszem i o. Pawłem podczas wspólnego kolędowania z młodzieżą z teatru ATMOSFERA 26 grudnia 2019 r.

dujesz o własnej przyszłości”. To moje słowa, ale dobrze
oddają sens słów rodziców.
Karol – Pierwszym księdzem który wywarł na mnie duży
wpływ, był ks. Adrian Woźniak – przyjął mnie do służby liturgicznej ołtarza. To ważne doświadczenie – w tej wspólnocie rozwijałem się aż do zastępowania przez dwa
miesiące kościelnego, byłem wicekościelnym (śmiech). Następcą ks. Adriana był ks. Adam Skrzyński – zafascynował
mnie życiem służby liturgicznej, życiem Kościoła, zacząłem
czytać, pogłębiać wiedzę liturgiczną, a było to już w gimnazjum. Potem rekolekcje powołaniowe – chyba z siedem
zaliczyłem. Pierwszym katechetą w szkole pijarów był
o. Rafał Petkowicz i dzięki niemu poznałem i zaprzyjaźniłem się z grupą starszych kolegów. Przez trzy lata liceum
uczył mnie religii o. Rafał Roszer, dyrektor szkoły elbląskiej
i wywarł na mnie duży wpływ. A jeszcze większy wpływ miał
przykład pijarów i kleryków, o. Emila Grochowskiego
i Łukasza Czuba. Z o. Emilem potrafiłem długo rozmawiać
– przychodziłem do świetlicy, gdzie o. Emil pracował i wiele
godzin zajmowały mi rozmowy – rozeznawanie powołania
też.
A Ty, Łukaszu, poszedłeś najpierw na studia. Czemu na
informatykę?
Łukasz – W liceum łatwo przychodziła mi wiedza o komputerach, nie miałem z nimi problemów, ciekawiło mnie to.
I po dwóch latach zrezygnowałeś. Dlaczego?
Łukasz – Podjąłem decyzję o życiu zakonnym, wziąłem
urlop dziekański i wybrałem nowicjat.
Teraz dziekanka się kończy, studia były w Poznaniu,
rodzice też wtedy się dowiedzieli o Twojej decyzji?

Łukasz – Tak. Nawet trochę wcześniej. Pierwszą informację
mieli ode mnie po gimnazjum, że rozważam życie zakonne.
Drugi impuls po maturze, ale wówczas poszedłem na studia i w połowie drugiego roku musiałem coś z tym zrobić.
I przez dwa lata studiów był urlop od pijarów i urlop
od księży, również diecezjalnych?
Łukasz – Nie, zupełnie nie. Wyjazdów było bardzo dużo,
byłem w międzyuczelnianym Poznańskim Kole Misjologicznym (PKM), a członków tego Koła zapraszali często na rekolekcje szkolne w szkołach; wygłaszaliśmy konferencje,
mówiliśmy o patronce PKM, Wandzie Błeńskiej, której proces beatyfikacyjny w Poznaniu rozpoczyna się 18 X 2020 r.
[W. Błeńska, członek PKM w II RP, misjonarka i lekarka trędowatych w Ugandzie przez 40 lat; JP II w 1983 r. nazwał
Wandę Błeńską „ambasadorem misyjnego laikatu”]. Warto
poczytać o niej. Miałem jechać z Kołem do Ziemi Świętej, do
sióstr elżbietanek na Górze Oliwnej prowadzących Dom
Dziecka, by przez miesiąc pomagać w remontach, a wylądowałem w nowicjacie (śmiech).
Wiem, że rodzice – siedząc – przyjęli Twoją decyzję.
Kiedy im powiedziałeś?
Łukasz – Rodzice dowiedzieli się chyba w maju – powiedziałem przed mszą wieczorną i poszedłem szybko na mszę
(śmiech). Zostawiłem ich z tym – przyjęli moją decyzję
i wspierają mnie. Pytali o studia, czy nie chciałbym skończyć.
Powiedziałem, że zakończę drugi rok i wtedy wezmę dziekankę, a gdyby coś nie poszło, to wrócę na uczelnię, na
trzeci rok.
A co na to rodzeństwo?
Łukasz – Mój brat studiuje medycynę, teraz szósty rok za-
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Nowicjusze podczas Patrociunium 30 listopada 2019 r. Pierwszy
z lewej Michał Hreczuk, który nowicjatu nie ukończył

czyna, też na swój sposób jakoś to przeżył – że mnie nie
będzie, że więcej musi przy domu pomagać, ale też wspierał. Dowiedział się tego samego dnia, co rodzice, od nich.
A zanim do nowicjatu trafiliście, byliście kiedyś w Rzeszowie, a może w Bieszczadach?
Karol – Nigdy tu nie trafiłem, nie po drodze z Elbląga
(śmiech). Koledzy, którzy na śluby przyjadą, też coś
o końcu świata mówili. Po roku w Rzeszowie jestem zauroczony i pięknem miasta, spokojem i terenami wokół –
blisko Przemyśl, Bieszczady i ludzie, zwłaszcza parafianie –
wspaniali.
Łukasz – Planowaliśmy kiedyś wyjazd w Bieszczady, ale
z Poznania to 12 godzin jazdy, więc bliżej było w inne góry.
W Rzeszowie, w Bieszczadach nie byliście, ale tu trafiliście. Było was w Nowicjacie więcej.
Karol i Łukasz – Tak.
Możecie powiedzieć coś o was, nowicjuszach z 2019,
bo zamieszczaliśmy zdjęcie czterech młodych ludzi
rozpoczynających nowicjat.
Łukasz – Każdy z nas to przeżył. Michał odszedł, ale to była
jego decyzja. Zostawiliśmy to jemu. Dla nas to oznaczało,
tak przyziemnie mówiąc, więcej obowiązków. Ustaliliśmy
podział, zaczęło to działać i od początku Wielkiego Postu
musieliśmy obowiązki podzielić między trzech.
Karol – Jeszcze choroba pani Zosi dołożyła nam kolejne
obowiązki. Potem Szymon odjechał na Słowację i było jeszcze więcej pracy. Ale teraz udało nam się wszystko posprzątać i przekazujemy Nowicjat następcom. A odejście
Michała? On dawał się lubić i nawet teraz utrzymujemy
kontakt telefoniczny. Odejście było ciężkie, bo przez pół

roku razem dzieliliśmy trudy nowicjatu, żyliśmy razem, poznawaliśmy świat zakonny. Po drodze były śmieszne gafy, jak
wszędzie. Nie jesteśmy tak dobrymi opowiadaczami historii
nowicjatu jak ojcowie z rocznika o. Rafała Roszera, o. Grzegorza Misiury, czy o. Piotra Jałako, którzy przez dwie godziny
potrafili rozbawiać gości na ślubach seminarzystów.
Łukasz – Na pewno po latach inaczej na ten czas popatrzymy.
A jak było z Szymonem?
Łukasz – Szymon ma brata starszego o trzy lata, pochodzi
z wioski Božčice, skąd najbliższym miastem są Koszyce.
Karol – Szymon przez dwa i pół roku był w seminarium
koszyckim, diecezjalnym, a pijarów – jak sam mówił – poznał przez internet, bo chciał pracować z dziećmi. Był rok
w przednowicjacie w Nitrze i kontynuował trzeci rok studiów teologicznych, prowadził grupę ministrantów i miał
zajęcia w szkole. Potem trafił tutaj, trochę uskarżał się na
język – wszyscy wokół mówią inaczej niż on – na odrębności kulturalne, inne zwyczaje. Ale bardzo szybko nauczył
się języka polskiego.
Łukasz – Został mu jeszcze akcent, ale sam mówił, że on ze
wschodniej Słowacji też traktowany był w kraju trochę jak
góral wśród Polaków, co mu pomagało, bo wiele słów jego
dialektu było bliższe językowi polskiemu niż słowackiemu.
Ale pytano się, jak długo uczy się języka polskiego i dziwiono się, że dopiero od sierpnia 2019 r., a już takie
postępy.
Czyli jak w przysłowiu – Polak – Węgier, dwa bratanki,
a przecież Polacy spotykali za granicą węgierską takich Szymonów ze Słowacji, a nie Węgrów, bo tu była
granica, ale do Węgrów daleko. I Szymon będzie tam
pijarem?
Łukasz – Tak, pójdzie w Nitrze na czwarty rok teologii, będzie miał grupę ministrantów, zajęcia w szkole i w parafii.
I pewnie zacznie jeszcze inne studia – mówił o biologii.
Karol – Chciał uczyć konkretnego przedmiotu w szkole.
A jak ze śpiewem? (śmiech)
Łukasz – Szymona czy naszym (śmiech)
Szymona…
Łukasz – Miał problemy ze śpiewaniem, ale bardziej z wymową, zwłaszcza dwuznaków; stąd często po prostu sylabizował.
Karol – A na początku kłopotliwy wyraz ściszał bardzo
(śmiech).
Łukasz – Radził sobie.
Karol – Nawet nazwisko miał trudne: Chrzaser i to z dźwięcznym „h”. Czasem bał się użyć słowa po słowacku, by
nie wyszło to śmiesznie, ale najczęściej okazywało się, że te
słowa przypominają staropolskie archaizmy.
Czy zapamiętaliście jakieś wydarzenia z nowicjatu,
zwłaszcza wesołe?
Karol – Są śmieszne rzeczy, na przykład moje przejęzyczenia. W przednowicjacie miałem powiedzieć fragment
z Apokalipsy św. Jana – przystrojone jak oblubienica
zdobna w klejnoty dla swego męża, ale wyszło mi – przystrojone jak oblubienica zdobna w kajdany dla swego
męża.
Łukasz – Fragment brewiarzowy omawialiśmy – Roztropna
dziewica odeszła do Chrystusa, rano zaspałem, nie doczytałem do końca i przeczytałem – Roztropna dziewica odeszła od Chrystusa i nawet nie zauważyłem, że tu coś nie
pasuje.
Kiedyś to byłoby bardzo źle oceniane, bo zmieniony
został tekst Pisma Świętego
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Karol i Łukasz przed pierwszymi ślubami zakonnymi 12 września
2020 r.

Karol – Od starszych roczników pochodzi opowieść
o błogosławieństwie – Pan z wami, a jeden z nowicjuszy poprzednich roczników odpowiedział – I z Duchem Świętym.
Czy przez ten rok w nowicjacie, oprócz programu,
który przewidział i zrealizował o. Łukasz, Magister Nowicjatu, mieliście czas dla siebie i znaleźliście coś
ważnego – może jakiś materiał w internecie, może
film, może przeczytaliście jakąś książkę, która została
zapamiętana jako zdobyta w Nowicjacie?
Karol – Zapamiętam z Nowicjatu Tomasza Mertona, najbardziej znanego trapistę dwudziestego wieku. Czytałem
jego „Znak Jonasza” i „Modlitwę kontemplacyjną” – książki
ciekawe i dużo mi dały. A filmy – to raczej w ramach rekreacji co jakiś czas o. Magister pozwalał nam obejrzeć komedie, filmy z dobrym zakończeniem. Poza tym w Nowicjacie
po raz trzeci obejrzałem film „Najlepszy” – o Double Ironmanie, który, kiedyś uzależniony od narkotyków, walczył
i wyszedł z nałogu, stworzył lepszego człowieka. Ważny film
z dobrym przesłaniem.
To prawdziwa historia, choć wcale nie tak częsta, jak
by się chciało.
Karol – Jeśli chodzi o filmy, to o. Mariusz Kożuchowski, Ojciec Duchowny, puścił nam „Wielką ciszę”…
Łukasz – O kartuzach. Takich filmów jest mało.
Szkoda, że takich filmów, o duchowości, tak mało. Kiedyś, w Cannes, nagrodzono film o Joannie d’Arc – dziś
to raczej nie do pomyślenia. A to się stało za mojego
życia. A u Ciebie, Łukaszu, coś zostało w pamięci spoza
programu Nowicjatu?
Łukasz – Myślę, że plan nauki w nowicjacie zakłada duży
wkład własny. Książki, filmy mają umożliwić samorozwój;
tylko trzeba chcieć. Mnie mocno zapadły w głowę „Dzieje
duszy” Małej Tereski [Świętej Teresy (z Lisieux) od Dzie-
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ciątka Jezus] i „Dzienniczek” Świętej Faustyny, właśnie czytam ostatnie strony. Duży wpływ wywarły na mnie te pozycje. Ale spodobały mi się „Listy starego diabła do
młodego” Clive’a S. Lewisa – czytam je drugi raz. Zwróciło
moją uwagę już przy pierwszym czytaniu, że są takie rzeczy,
na które trzeba uważać, o których się często zapomina. To
mi dużo dało.
Karol – Jeszcze dodam, że mieliśmy roczny plan czytania
Pisma Świętego – to propozycja Ojca Magistra. To dużo
daje, a mnie zostały jeszcze ostatnie księgi Starego Testamentu. To wspaniałe – był czas na przeczytanie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.
A jak wyobrażacie sobie własne działanie już po seminarium, w parafii, gdzie będziecie mieli praktykę,
w sytuacji ataków na księży, na ludzi wierzących,
po prostu na wartości chrześcijańskie. Jak to Wy oceniacie, na razie z dystansu, bo byliście w Nowicjacie raczej oddzieleni od świata otaczającego, swoją pracę
duszpasterską wśród takich zróżnicowanych środowisk.
Łukasz – Może to być niełatwe. Stawiałbym za przykład
własne życie – trzeba pokazać postępowaniem, słowami,
życiem, że ja tak widzę i realizuję Kościół. Swoją postawą,
taką otwartą, chcę przekonać, zagarnąć ludzi do Kościoła,
do wspólnoty. Nie chcę nikogo wykluczać – to brzmi
dobrze, ale wiadomo, że są postawy, których nie można tolerować w Kościele. Zależy mi na jedności, jedności ludzi
z Kościołem, na budowaniu wspólnoty.
To dobra myśl, ale słyszeliśmy w niedzielę fragment
Ewangelii św. Mateusza: Jeśli zgrzeszy twój brat
względem ciebie, idź, zwróć mu uwagę sam na sam.
Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata; a jeśli
nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch,
aby każda sprawa miała potwierdzenie w wypowiedzi dwóch lub trzech świadków. Jeśli także ich nie
posłucha, przedstaw [to] Kościołowi; a jeśli i Kościoła
nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i poborca.
Nie można zbudować jedności z każdym, za wszelką
cenę.
Łukasz – Tu zgoda. Już samo doprowadzenie do jedności
jest trudnym zadaniem, mam tego świadomość. I musi być
oparta na Ewangelii.
A Ty, Karolu, jak widzisz powrót do czynnego udziału
w życiu ludzi, których część wręcz atakuje księży
i ludzi wierzących?
Karol – Po pierwsze myślałem o tym, by dawać świadectwo własnym życiem, własnym przykładem, jak powiedział
jeden z księży – „Żyć tak, aby ciebie pytali o Jezusa”. Idziesz
w habicie, widzą cię, modlisz się i jesteś widziany jako
człowiek związany z Bogiem i świadczący o wierze. Po drugie, potrzebna jest bardzo solidna katechizacja; mam doświadczenie ze szkoły państwowej, słyszałem od innych, że
katechizacja w szkołach nie jest na dobrym poziomie,
szwankuje w wielu miejscach – a to ksiądz się nie przygotował do lekcji, a to puszcza filmy zamiast objaśniać, lekcje
luźne, bez wymagań; i wiedza o wierze u późniejszych dorosłych – leży. Chciałbym naprawiać takie błędy, racjonalizować wiarę tam, gdzie brak wiedzy, bo wiara musi być
wsparta rozumem. Trzeba wyjaśniać i prostować półprawdy, fałszywe przekonania, nawet utrwalone, choć
kłamliwe mity o Inkwizycji, o krzyżowcach, o średniowieczu. Prowadziłem rozmowy z kolegami i choć nie wiem,
jak bardzo zmienił się ich sąd o dyskutowanych, odkłamywanych przeze mnie faktach, to wiem, że zmienił się ich
stosunek do mnie, jako do człowieka wierzącego, odczułem ich szacunek.
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Czy przez czas pobytu w nowicjacie udało wam się odwiedzić inne zakątki Podkarpacia? Może Sandomierz,
może Przemyśl, może właśnie Bieszczady?
Łukasz – Myśmy mieli przez wakacie tak zwane Dni Pustyni
i wtedy albo pieszo, albo na rowerach jeździliśmy po okolicy; ja najczęściej lądowałem w Borku Starym i bardzo
dobrze poznałem to Sanktuarium, byłem w Jarosławiu,
wraz z rodzicami, którzy do mnie przyjechali, i w Łańcucie.
Tyle zobaczyłem.
Karol – Były Dni Pustyni, które były związane z modlitwą
i wykorzystałem je do wypraw na piechotę: przeszedłem
w górę Wisłoka i przez miasto wróciłem do Nowicjatu, drugim razem Park Papieski, Trzecim razem poszedłem na
piechotę do Łańcuta i wróciłem autobusem, Byłem na Magdalence i w Chmielniku, nawet dwa razy. A z Rodzicami odwiedziliśmy Muzeum Dobranocek, Rynek, Stare Miasto
i Markową, czyli Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.
Co zapamiętaliście z Nowicjatu, z rzeszowskiej parafii
pw. św. Józefa Kalasancjusza, ze spotkań z młodzieżą?
Czy nastrój nowicjuszy był związany z atmosferą
wokół was stworzoną przez parafian? W końcu już wyjeżdżacie, więc możecie powiedzieć jak wam było, co
zostało w Waszej pamięci? (śmiech)
Karol – Jeszcze muszę powiedzieć coś o tutejszej szkole,
bo zaangażowaliśmy się w jej działalność – co środę byliśmy
w świetlicy – były zabawy z dziećmi, śmieszne sytuacje. Dla
mnie, nowicjusza, było to szczególnie ważne – miałem
styczność z pijarskim charyzmatem już teraz i był to czas
rozeznawania powołania i czas wytchnienia od Nowicjatu.
W jednej z pierwszych rozmów z Magistrem Nowicjatu mówiłem, że brak mi kontaktu ze szkołą.
Łukasz – Moje pierwsze wrażenie potwierdziło słowa Magistra – że będzie dobrze, ale z powodu epidemii byliśmy

zamknięci i mieliśmy mniej kontaktów z ludźmi; dużo wydarzeń zostało odwołanych, ale teraz, gdy kończymy pobyt,
rozmawiamy i spotykamy się, widzę, jak byliśmy ciepło
przyjęci – ludzie chcą z nami rozmawiać, są ciekawi, co
u nas, jakie mamy przeżycia, pomagają bardzo chętnie,
pani Lucynka pomogła przy habitach. Co roku na Boże Narodzenie każdy rocznik uczy się od pani Lidii osadzać choinki, dostaje siekierę i jakoś każdy nauczył się docinać
choinki do stojaków. Odczuliśmy wdzięczność parafian za
to, że tu jesteśmy i za nasze zaangażowanie. Nigdzie nie
spotkałem się i nie słyszałem, żeby gdzieś ludzie za Nowicjuszy tak się modlili…
Karol – Ja mogę się dołączyć do słów Łukasza. Staraliśmy
się zaangażować w życie parafii, ile mogliśmy, pomagaliśmy
pani Lidzi szykować kościół, czy to na święta, czy to ogólnie. Czasem byliśmy proszeni o pomoc. Na pewno to,
co zapamiętam, to bardzo ciepłe przyjęcie przez parafian,
i to rozmodlenie. Zapamiętam postawę służby liturgicznej
w stosunku do nas: na koniec była taka sytuacja, że my zorganizowaliśmy przed odejściem, odjazdem na Słowację
Szymona – specjalnie dla służby liturgicznej, w podziękowaniu dla nich, za ten rok współpracy – grilla. Chcieliśmy
pobyć trochę razem, pointegrować się. Otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc od parafian, od pani Agnieszki pomoc
w odplamianiu ubrań. Duszą nowicjatu była pani Zosia,
nasza kucharka, „Matka Formatorka” – półżartem tak o niej
mówimy, ale to jest dużo prawdy w tym przydomku. Ile
pani Zosia nas nauczyła, nie tylko w kuchni, ale takich
spraw życiowych, choć czasem były ochrzany, niemiłe sytuacje, bo czasem trzeba nakrzyczeć na nowicjuszy, żeby się
poprawili (śmiech).
Dziękuję za rozmowę, życzę utrzymania się na drodze
powołania i do następnych spotkań – z parafianami
i w parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza. Szczęść Boże!
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Karol składa pierwsze śluby zakonne na ręce Ojca Prowincjała
Mateusza Pindelskiego

Śluby proste Karola i Łukasza
12 września 2020 r. w naszym kościele odbyły się
śluby proste dwóch nowicjuszy z Polski, (trzeci – wrócił do Słowacji). Łukasz Fabijański i Karol Mystkowski
poprosili o. Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Pijarów: Po zakończeniu czasu próby
prosimy o dopuszczenie nas, chociaż niegodnych, do
złożenia ślubów czasowych w waszej wspólnocie
Prowincjał w swojej homilii zwrócił się do Łukasza i Karola:
A wy – Łukaszu i Karolu – wybraliście sobie wielkich patronów życia zakonnego. Mógłbym o nich mówić wiele, ale

nie bójcie się, nie powiem. Powiem tylko to, co jest ważne
dla nas, Pijarów. Święty Paweł, bo Łukasz jest od Świętego
Pawła, jest mistrzem modlitwy, bardzo specjalnej modlitwy.
Święty Józef Kalasancjusz w 44 numerze swoich Konstytucji, kiedy poleca zakonnikom medytacje, modlitwę myślną,
mówi – More Divino Paulo – „Na sposób Świętego Pawła”,
nie tylko na wzór. Mamy kontemplować Chrystusa i to
Chrystusa ukrzyżowanego. To wysoko postawiona poprzeczka. Karolu, jak Tobie już powiedziałem w naszej rozmowie, Święty Jan Chrzciciel nie jest obecny w duchowości
pijarskiej, w takim bezpośrednim sensie, ale pojawia się

Łukasz po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych

Karol po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych

16

KALASANCJUSZ

RZESZOWSKI

w naszych Konstytucjach współczesnych
w niezwykle ważnym momencie – mianowicie na początku 8 rozdziału poświęconego posłannictwu pijarskiemu znajdują
się słowa, które Jan Chrzciciel powiedział
o Jezusie i o sobie: Potrzeba, aby On
wzrastał, a ja się umniejszał. I powiem
wam, że kiedyś w pewnym momencie
mojej drogi zakonnej zwróciłem uwagę na
te słowa, i zrozumiałem, że one są drogą
każdego wychowawcy, każdego powołania
wychowawczego w Kościele. Wobec Jezusa, którego odkrywamy w naszych podopiecznych mówimy: Potrzeba, aby On
wzrastał, a ja się umniejszał. Jest to droga
wielkiej świętości. Skoro już wiecie, do
czego macie dążyć, to teraz – ruszajcie.
Przygotujcie się do złożenia pierwszych
ślubów.
Po obłóczynach odbyło się również Odnowienie Ślubów Zakonnych i uroczystość
zakończyła się między kościołem, plebanią
a Nowicjatem spotkaniami – z kolejkami
parafian, gości i kleryków do obu najmłodszych pijarów, z dobrym słowem, z upominkami, ze zdjęciami.
Stanisław Alot
O. Prowincjał i o. Magister witają Karola i Łukasza we wspólnocie zakonnej

Karol i Łukasz po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych z Ojcem Prowincjałem Mateuszem Pindelskim i Ojcem Magistrem Nowicjatu
Łukaszem Adamusiakiem
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Od 6 grudnia do 9 grudnia 2020 r. mieliśmy szansę na
wysłuchanie rekolekcji ogólnych, rekolekcji dla dzieci,
wziąć udział w Szkole Modlitwy i Apelu, i to wszystko
od 6.30 do 22.00 – z przerwami rzecz jasna. Sprawcą
był rektor kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie, wcześniej Asystent Prowincjała ds. Ewangelizacji
i Powołań, a w Rzeszowie Ojciec Duchowny w Nowicjacie i duszpasterz młodzieży. A rekolekcje były jednymi
z najciekawszych w naszym kościele. Prezentujemy
kilka fragmentów większej całości. Uczestniczyli:
w kościele 44 (na pewno nie mniej) osób dozwolonych
i reszta za tą szybką –w sumie zbyt mało…
I co z tym swoim życiem zrobiłeś?
W czasach ostatecznych, podczas Paruzji, przyjścia Chrystusa, staniemy przed nim – On spojrzy na nas – i pewnie zapyta – I co z tym swoim życiem zrobiłeś? Pokaż.
Otrzymaliśmy i w czytaniach i w Ewangelii taką jasną wskazówkę – mamy się przygotować. No to róbmy to! Przygotowujmy się! Przeżyjmy ten czas pięknie. Otwórzmy swoje
serca, głowy, uszy, na łaskę, która przyjdzie z nieba. Bo Bóg
przygotowuje nam zawsze – a jestem o tym przekonany, no
bo sam tak przeżywam. (…) Mamy komfort, bo mamy mało
czasu, a ja chcę was zachęcić do spotkania z Łaską Bożą, bo
Bóg przygotował dla nas bardzo konkretne dary – dla
każdego z Was. Skoro my robimy krok w Jego stronę, to jestem przekonany, że On też wychodzi w naszą stronę.
I coś dla nas ma. Dlatego jeśli macie w sobie pragnienia, czujecie, że chcielibyście coś od Boga otrzymać, to czas Rekolekcji jest czasem właśnie na to – by Mu o tym powiedzieć.
Modlitwa jako strata czasu
Czasem słyszymy, że modlitwa jest stratą czasu. Jak to? Po
głębszych rozmyślaniach widzimy, że tak, modlitwa jest stratą
czasu – stratą czasu dla Boga, jest poświęceniem czasu dla
Boga. Ja Jemu ten czas poświęcam, ja dla Niego tracę ten
czas. (…) Trudno jest skupić się na modlitwie, bo ciągną się
za nami tysiące spraw
z zabieganego świata.
Czujemy się zobowiązani wobec tych spraw naszego życia, nie chcemy
niczego zaprzepaścić.
Ale jak łatwo możemy
zaprzepaścić więź z Bogiem, który za nami
tęskni i czeka na naszą
rozmowę – modlitwę?
W Ewangelii według
św. Łukasza jest takie
zdanie w 9 rozdziale, 24
wers – Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Często kurczowo łapiemy każdą chwilkę naszego życia, każdą okazję, poświęcamy temu
całą uwagę, bo jest dla
nas bardzo ważna. A okazuje się, że najważniej- Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z czuwaniem modlitewnym 9 grudnia 2020 r.
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na to wszystko mamy to ogarnąć! Jak z tym żyć? Młodzi
mówią bardzo wyraźnie – „Skoro to tak wygląda, to ja dziękuję za taki Kościół! Skoro ryba psuje się od głowy, to mi to
nie pasuje!” A popatrzcie na „Strajk Kobiet” – jak bardzo Polska się podzieliła, jak boleśnie to przebiega. Konflikt
społeczny, agresja. Nie ma co rozpaczać, bo Kościół za rok
będzie inaczej wyglądał i pewnie za kilka lat będzie jeszcze
inaczej wyglądał. Nie ma co rozpaczać. Ale też nie ma co
mówić, że jest dobrze. Bo nie jest. Więc w takim czasie przychodzi nam przeżyć rekolekcje. Myślę, że pojawiać się zaczyna taki „ateizm płynny”, który tak delikatnie wkracza
w nasze życie. To nie jest twardy ateizm, to nie jest ateizm
związany z marksizmem, czy z nacjonalizmem niemieckim,
nie, to nie jest taki ateizm przemocowy. To jest taki ateizm
trudny do uchwycenia. On tak bezszelestnie miesza się
z tym, co religijne, co niereligijne, i tak delikatnie, poprzez
obojętność otacza nas i wycofuje nas z Przestrzeni Bożej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu 9 grudnia 2020 r.

sze są te chwile, które tracimy dla Boga i czas, który Jemu
poświęcamy. Każda modlitwa jest odpowiedzią na zaproszenie Boga, jest odblaskiem słów, które do nas kieruje. Jeśli
się wyciszę, odsunę wszystkie te sprawy obecnego życia od
siebie, robi się miejsce dla Boga, ta modlitwa ma smak!
I wtedy ja wcale nie muszę mówić do Boga, nie muszę wypowiadać jakichś słów, formuł – ja zaczynam czuć Boga. To
najpiękniejszy rodzaj modlitwy, kiedy staję przed nim wyciszony, skupiony, i ja Go czuję. Nic nie muszę mówić. To
najpiękniejszy moment modlitwy, rzadki w naszym życiu,
bo tak trudno tracić te chwile dla Niego, bo ciągle coś
trzeba zrobić.
W tej godzinie apelowej chciałbym zachęcić Was,
żebyście tracili czas dla Boga, bo jest to odpowiedź na jego zaproszenie do pójścia za nim.
Ateizm płynny
To jest bardzo dziwny czas; pokolenia będą to
wspominać jako „czas pandemii”, czas, który zamknął kościoły w marcu. Jaką my przeżywaliśmy
Wielkanoc? Dziwną. A teraz? To trwa, wciąż trwa.
Ograniczenie w naszym kościele do 44 osób; no
i dzięki Bogu jest nas akurat 44 osoby. Pierwszy
rok bez kolędy. „Za Niemca była!” Ale co jeszcze
trudniejsze i bardziej bolesne? Zobaczcie – ludzie
przestają praktykować Wiarę. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy o 6.30 się z nami łączą (pozdrowienia do kamery). Kto odpływa od Boga?
Młodzi, młodzież. To jest dziwny czas. Ale dalej
popatrzcie, nie tylko pandemia, nie tylko lęk
związany ze zdrowiem, może nawet z życiem. Zobaczcie, jak dużo teraz mówi się o trudnościach
w Kościele, o skandalach; biskupi są zdejmowani
z urzędów! Reportaże, artykuły, materiały w internecie… Jak my, zwykli ludzie, katolicy, patrząc

Modlitwa pięciu palców
Czy słyszeliście o „Modlitwie pięciu palców papieża Franciszka?” Zanim został papieżem, jako arcybiskup Buenos
Aires często ją praktykował, a każdy palec o czymś mu przypominał. Zaczyna się od kciuka.
Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie, zacznij więc
modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to
osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za
tych, których kochamy, to słodki obowiązek. A może kocham
ich za mało? Palec wskazujący – sąsiedni. Pomódl się za
tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują
wsparcia i mądrości, by prowadzić innych we właściwym kierunku. W czasie covidowym potrzebują naszej modlitwy bardziej niż kiedyś. Niech stale będą obecni w Twoich modlitwach. Palec środkowy jest najwyższym z palców, przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących,
o tych, którzy mają władzę. Ci, którzy mają władzę, potrzebują Bożego kierownictwa, więc modlimy się i za tych. Palec
serdeczny; zaskakujące – jest naszym najsłabszym palcem.
Przypomina, by modlić się za słabych, chorych, strapionych
i obciążonych problemami, za najuboższych. Oni potrzebują
naszej modlitwy. Palec mały; najmniejszy ze wszystkich. Powinien przypominać ci o modlitwie za siebie samego. Kiedy
skończysz modlić się za poprzednie cztery grupy, ujrzysz siebie we właściwej perspektywie i będziesz gotów modlić się
za siebie w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny; za siebie
– na końcu.
Stanisław Alot
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Msza Święta Pasterska i Pokłon Trzech Króli zamiast Orszaku…
W 2020 roku mogliśmy świętować Boże Narodzenie w stosunkowo niewielkim reżimie sanitarnym (to takie nowe
określenie z arsenału nowomowy – jak demokracja socjalistyczna), nawet udało się naszemu Chórowi Wielopokoleniowemu – pod kierownictwem niezawodnej Gabrieli
Wąsacz – zaśpiewać kolędy, i to bez maseczek… Było wiele
radości ze wspólnego przebywania i wspólnego tworzenia
czegoś ważnego, dla nas i dla parafian.
Po raz pierwszy w historii Orszaków Trzech Króli, Mały
Chór św. Józefa Kalasancjusza nie zaśpiewał podczas tego

święta, bo Orszaku 6 stycznia 2021 r. po prostu nie było –
oczywiście z powodu tak zwanych obostrzeń epidemicznych. Namiastkę orszaku mogliśmy odczuć w naszym kościele, słuchając kolęd w wykonaniu Małego Chóru i oglądając sceny Pokłonu Trzech Króli, przygotowane specjalnie
przez Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA. To tak dla przypomnienia, bo czas ucieka, a nowe fale i nowe reżimy się czają,
ale my – skoro w Boga wierzymy, to chyba się byle czego nie
boimy?
Redakcja

Chór Wielopokoleniowy z Ojcem Proboszczem Pawłem Nejmanem po Mszy Świętej Pasterskiej 25 grudnia 2020 r.

Pokłon Trzech Króli, czyli wspólny śpiew parafian i Małego Chóru św. Józefa Kalasancjusza dla Świętej Rodziny – 6 stycznia 2021 r.
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Triduum Paschalne 2021
W 2020 roku nie mogliśmy uczestniczyć w obrzędach Triduum Paschalnego, kościoły zostały zamknięte. Najstarsi
Polacy nie przypominali sobie takiej sytuacji, bo przecież
nawet w czasie trwania wojen światowych czy w okresie
stanu wojennego w 1982 r. kościoły były pełne wiernych,
którzy właśnie w tych najtrudniejszych momentach dziejowych szczególnie żarliwie modlili się z nadzieją otrzymania
duchowej pociechy. W 2021 roku wierni mogli już modlić
się w kościele podczas Wielkiego Tygodnia; co prawda
nadal obowiązywało maskowanie, dystans, dezynfekcja
i ograniczenie ilości osób w kościele, ale w porównaniu
z rokiem ubiegłym – był to początek powrotu do starej normalności.
Redakcja

Ojciec proboszcz Paweł Nejman z Paschałem rozświetlającym
mrok – wejście w obrzędy Wigilii Paschalnej
W Wielki Czwartek 1 kwietnia 2021 r. Mszy św. przewodniczy
o. Bartłomiej Koszyk

Mszy świętej w Wigilię Paschalną przewodniczy o. Paweł Nejman

O. Emil Grochowski przewodniczy Liturgii Wielkiego Piątku

Procesja rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
jeszcze w reżimie sanitarnym: tylko wokół kościoła i w maseczkach…
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Msza czterech Jubilatów
Srebrny Jubileusz kapłaństwa w Rzeszowie? Czemu
nie, jeśli trzech z czwórki kapłanów pełniło, lub pełni
posługę w rzeszowskiej parafii, więc dogrywka po
krakowskiej uroczystości mogła się odbyć 18 maja
2021 r. tylko tu
Po śpiewie Scholi o. Paweł Nejman, proboszcz, zabrał głos:
Drodzy, bardzo serdecznie witam w naszej świątyni na
tej jubileuszowej Mszy Świętej dokładnie 25 lat po tamtym dniu, kiedy nasi czterej współbracia przyjęli święcenia kapłańskie. Serdecznie witam ich przy ołtarzu: ojca
Mariana Galasa, dyrektora naszej szkoły pijarskiej w Katowicach, dalej – chyba dobrze rozpoznaję – tak, to ojciec
Tomasz Jędruch (śmiechy, oklaski), jest proboszczem naszej parafii przy ul. Wieczystej [w Krakowie] i asystentem
prowincjalnym do spraw parafii pijarskich, potem ojciec
Wojciech Wojda, którego też dobrze znacie (oklaski), teraz
rektor w Bolszewie, i ojciec Józef Matras, nam miłościwie
panujący (śmiech, oklaski). Cieszymy się z tego Jubileuszu, zwłaszcza, że Jubilaci tu, w Rzeszowie będą sprawowali Mszę Św. Dziękczynną.
Grzegorz Pelczar, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej,
złożył Ojcom życzenia: Drodzy nasi ojcowie! Ogromna
łaska spłynęła na nas i za to Wam dziękujemy i Panu
Bogu, że możemy razem świętować ten dzień, dzień
sprzed 25 lat. Powiedzieliście – Tak – Panu Bogu i podążyliście za nim. Bardzo za to dziękujemy, a na tę dalszą
drogę Waszej kapłańskiej posługi życzymy opieki i wstawiennictwa Waszych świętych patronów, aby Wam towarzyszyli w głoszeniu Słowa Bożego. Prosimy Matkę Bożą,
by Was przytulała do serca i okrywała płaszczem, chroniąc od złego, obdarowywała zdrowiem i wytrwałością w posłudze kapłańskiej. Życzymy opieki św. Józefa
Kalasancjusza, aby Wam błogosławił w trudzie kalasantyńskim. Polecając Was opiece Matki Bożej modlimy się
za Was: Pod Twoją obronę… (wspólnota parafialna ochoczo i głośno włącza się w modlitwę). A na dalsze świętowanie przyjmijcie od nas skromny prezent – z kalasantyńskiej ziemi, której soki od dawna były wypijane,
a dziś trafią do Was. Szczęść Boże!

Jubilaci, od lewej: o. Tomasz Jędruch, o. Wojciech Wojda,
o. Marian Galas, o. Józef Matras

Ojciec Marian Galas, wygłaszający homilię, powiedział
m.in.: – Wyobraźcie sobie taki obraz – jeden kapłan, który
posługiwał w dużym kościele, ale wśród ławek nie można
było znaleźć wielu wiernych, i drugi, nieopodal, w małym
kościółku, w którym się nie mieścili wierni, a jeszcze wokół
kościoła było ich wielu. I kiedy spotkali się na odpuście,
ten z dużego kościoła, który nie miał wiernych, pyta się
drugiego: – Jak ty to robisz, że do ciebie przychodzą ludzie?
Zapytany, z przepełnionego wiernymi kościoła, odpowiedział: – Chcesz wysłuchać mojej, na poważnie, odpowiedzi? Kiedy wrócisz z odpustu, z obiadu odpustowego, kiedy
wejdziesz na swoją wielką plebanię, do swojego pokoju,
zwiń dywan, narysuj kredą koło, wejdź do tego koła i módl
się do Ducha Świętego nie wychodząc z tego koła, dopóki
Duch Święty nie obdarzy Cię wszystkimi swoimi darami.
Bo jak mówił Jezus do św. Faustyny: – (…) ze względu na
ciebie udzielam łask całej okolicy, ale powinnaś Mi dziękować za nich, bo oni mi nie dziękują za dobrodziejstwa,
które im świadczę; na mocy twojej wdzięczności błogosławić im nadal będę. Będę błogosławił temu miejscu, tej
placówce, tej parafii, ojczyźnie. Jak dobrze, gdybyśmy my,
kapłani, mogli ofiarować całych siebie Bogu. A ta Wasza
obecność świadczy wiele o pracy moich współbraci. I będę
tu może bardziej obiektywny niż oni, ponieważ jestem jedynym, który nie pracował w Rzeszowie. Oni – tak, byli pośród Was. I powiem to, co w jakiś sposób moje uszy
zasłyszały o was – mam nadzieję, że nie popadniecie w
dumę, ale widocznie takie jest wasze serce, że mogą oni
powiedzieć o was – wielka przyjemność być dla was, dzielić się z wami – sobą, bo chyba o to najbardziej w życiu chodzi. Wdzięczni są za wspólną obecność, za wszystkie słowa
motywujące ich, które pochodziły z waszego serca – nie
tylko ust. Wdzięczni są za wiele ciepłych komentarzy, za
osobiste kontakty i za modlitwę. Ja sam proszę – za siebie
i za moich współbraci – módlcie się za nas.
Potem były spotkania, rozmowy, fotografie i obrazki
od każdego z Jubilatów. Życzymy im, by mogli w komplecie obchodzić Złoty Jubileusz, tak jak w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach
27 czerwca 2021 r. o. Jacek Raczek, o. Jan Taff i o. Eugeniusz Śpiołek.

Kwiaty od parafian dla Jubilatów...

Stanisław Alot
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Boże Ciało 2020 w reżimie – wokół kościoła
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Boże Ciało 2021
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Bierzmowanie 2020 z biskupem Janem Wątrobą
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Bierzmowanie 2021 z biskupem
Edwardem Białogłowskim
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Drzewo Życia
Spektakl teatru ATMOSFERA
– czerwiec 2021 r.
Drzewo życia
Rzym przyciąga turystów z całego świata rozmachem Koloseum, dostojeństwem Watykanu i „zniewalającymi” cenami.
Skupiając się na diamentach pokaźnych rozmiarów, bardzo
często można pominąć – ukryte gdzieś w cieniu charakterystycznych dla Wiecznego Miasta sosen pinii – skromne
perełki. Jedną z nich jest średniowieczna Bazylika św. Klemensa. Na zewnątrz przypomina jedną z wielu, niewyróżniających się szczególnie barokowych świątyń. Jednak,
gdy tylko przekroczy się próg kościoła, oczom zwiedzających ukazuje się XII-wieczna mozaika „Triumf krzyża”
umieszczona w górnej części absydy. Znak zbawienia został
tutaj przedstawiony nie jako surowe narzędzie śmierci, lecz
jako kwitnące drzewo życia (lignum vitae). Pośrodku
złotego tła, z życiodajnego źródła wyrasta krzyż, z którego
rozchodzą się kolejno zielone pędy dające schronienie
zwierzętom i ludziom. Krzyż, który według starożytnych
podań został wykonany z pnia drzewa rajskiego, zrodził
nowy owoc – Jezusa Chrystusa. Paradoksalnie, jak w Edenie owoc sprowadził na człowieka śmierć, tak Owoc Jezusa
przynosi ludzkości życie. Taka perspektywa patrzenia na
krzyż była bardzo często powielana w sztuce chrześcijańskiej i w wielu kościołach można spotkać tzw. „krucyfiksy
gałęziowe”. Jezus – Nowy Adam – umierając na krzyżu obdarzył człowieka Nowym Życiem. Jak przestępstwo jednego
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak
czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich
ludzi usprawiedliwienie dające życie. (Rz 5, 18)

Michał Kubrak w roli Judasza

Drzewo krzyża

Dawid Stawicki wcielił się w postać św. Piotra

Jak pisze abp Grzegorz Ryś, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dokonuje się w życiu każdego człowieka za każdym
razem, gdy ten podejmuje prawdziwe nawrócenie, gdy
umiera w nim stary człowiek, a rodzi się nowy, gdy ze
śmierci grzechu wstaje on do życia. Pasja Jezusa staje się
udziałem każdego z nas, czego w sposób namacalny doświadczamy podczas każdej Eucharystii. Jezusowa Pasja
oczekuje osobistej odpowiedzi. Ewangelia ukazuje różne
postawy wobec męki i śmierci Chrystusa. Spektakl pt.
„Drzewo Życia” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru
AMOTSFERA przedstawia duchowe doświadczenia bohaterów drugoplanowych Misterium Paschalnego. Bohaterów, którym Ewangeliści poświęcają nieraz kilka zdawkowych zdań. Bohaterów, którzy niczym nie odbiegają od
współczesnych Uczniów, Barabaszy, Piłatów, Matek, dlatego
mogą być nam tak bardzo bliscy w rozumieniu i przyjęciu
Pasji. Każda z postaci przeżyła ostatnie godziny Jezusa na
swój własny, indywidualny sposób, zaś ich prawdziwe wewnętrzne doznania i zmagania pozostawiają spore pole dla
wyobraźni. Widzowie przedstawienia mogli być świadkami
skrajnych emocji, jakie wywoływało u bohaterów spotkanie z cierpiącym Jezusem: nienawiść i miłość, rozpacz i nadzieja, obojętność i odpowiedzialność. Te sprzeczności,
kontrasty zostały złączone przez Chrystusa w drzewie
krzyża (lignum crucis), które połączyło wschód z zachodem, północ z południem, niebo z ziemią. Albowiem
w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. (2 Kor 5,19)

KALASANCJUSZ
Drzewo miłości
Najpiękniejszy obraz ludzkiej jedności przedstawia związek
małżeński i w taki też sposób ojcowie Kościoła próbowali
zrozumieć miłość między Bogiem a człowiekiem. Ta pełnia
miłości rozlała się na krzyżu, w którym św. Augustyn widział
łoże małżeńskie Chrystusa i Kościoła: Chrystus Oblubieniec
wyszedł ze swojej weselnej izby. Podszedł do małżeńskiego
łoża Krzyża i położywszy się, dokonał (konsumował) swoje
małżeństwo. A kiedy spostrzegł drżenie stworzenia, pełen
miłości ofiarował siebie samego swojej oblubienicy i w ten
sposób złączył się z nią na wieki. Każdy z nas ma swój udział
w potomstwie, które wzięło swój początek z paschalnego
łoża. Motyw Miłości Oblubieńczej między Bogiem a człowiekiem jest szczególnie wyeksponowany w Biblii dzięki Pieśni
nad Pieśniami. Przy okazji Narodowego Dnia Czytania Pisma
Świętego (18 kwietnia 2021 r.) młodzież Teatru ATMOSFERA
przygotowała wersję czytaną „Pieśni najdoskonalszej” na
trzech aktorów (retransmisja z tego wydarzenia jest dostępna na kanale YouTube: Teatr ATMOSFERA). Jednymi
z najbardziej znanych cytatów tej Księgi są słowa: jak śmierć
potężna jest miłość (PnP 8,6). Chrześcijanin wypełnianie
tych Słów odnajdzie w Jezusie przybitym do krzyża. W Jezusie, którego miłość była gotowa na śmierć i silniejsza niż
śmierć. Bóg umarł po to, bym ja mógł żyć. Patrząc z tej perspektywy na drzewo miłości, widzimy w nim swoją kolebkę,
miejsce narodzin, miejsce początku, do którego potrzeba
nam, chrześcijanom, nieustannie wracać. Potrzeba nam kontemplować krzyż (nie tylko w Wielkim Poście), bo to właśnie
z nim – jak pisał św. Józef Kalasancjusz – Jezus związał praw-

RZESZOWSKI

27

dziwe szczęście. Szczęście to nie jest przeznaczone tylko dla
wybrańców, jest przygotowane dla każdego, największego
nawet grzesznika: dla ucznia, który ucieka przed Mistrzem;
dla Piotra, który zdradził Przyjaciela; dla Barabasza, który boi
się odpowiedzialności; dla Piłata idącego na konformizm;
dla Judasza niewidzącego nadziei; dla Matki pełnej zaufania
pomimo bólu. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze
obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje
królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie
przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. (Rz 5,20-21)
Damian Ruszel

Obsada spektaklu pt. „Drzewo Życia”:
Młodzieniec – Jakub Tyzak
Piotr – Dawid Stawicki
Barabasz – Łukasz Stachyra
Piłat – Tomasz Stachyra
Judasz – Michał Kubrak
Maryja – Gabriela Twardak
Scenariusz i reżyseria – Damian Ruszel
Scenografia – Agata Chmiel
Obsługa techniczna – Agata Chmiel, Michał Kula,
Filip Różak, Kacper Wilk, Karol Wojnicki

Wszystkie osoby tworzące spektakl „Drzewo Życia” z o. Pawłem Nejmanem, proboszczem
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Co słychać w Małym Chórze Świętego Józefa Kalasancjusza?
Ostatnie miesiące nie sprzyjały działalności chórów. Wszelkie spotkania i próby były mocno ograniczone, a występy
muzyczne przez pewien czas nawet niemożliwe. Mały Chór
Kalasancjusza wykorzystał jednak chyba każdą okazję do
tego, aby – w miarę możliwości – podtrzymać swoją
muzyczną formę oraz nie zatracić wyjątkowych relacji
łączących młodych chórzystów. Kiedy tylko przywrócono
stacjonarną działalność szkół, my także wznowiliśmy nasze
regularne próby po to, by poznać nowe piosenki oraz przygotować się do występów. 8 czerwca 2021 r. zaśpiewaliśmy
podczas I Gali Chórów Rzeszowa, która została zorganizowana przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Mieliśmy wielką przyjemność wystąpić wśród kilkunastu
chórów zaproszonych do udziału w koncercie plenerowym. Podczas Gali wystąpiły chóry uniwersyteckie, szkolne
i parafialne obejmujące różne grupy wiekowe. Nasz chór
był jednym z najliczniejszych i „najmłodszych” – jeśli chodzi o wiek uczestników. Gala była okazją do promowania
chóralistyki oraz promocji książki „Chóry Rzeszowa”, w której również mamy swój rozdział. Podczas uroczystości
wszyscy dyrygenci rzeszowskich chórów odebrali także pamiątkowe dyplomy.
Koniec roku szkolnego był też okazją do wspólnej
zabawy i wypoczynku. 5 czerwca br. wraz z ojcem Bartkiem
Koszykiem i ojcem Mariuszem Kożuchowskim, razem
z grupą ministrantów i lektorów pojechaliśmy na wycieczkę
do Krynicy-Zdroju, gdzie mogliśmy podziwiać widoki z Jaworzyny Krynickiej oraz spacerowaliśmy w koronach drzew
w krynickiej Słotwinie. Odwiedziliśmy także rodzinną parafię ojca Bartłomieja, gdzie uczestniczyliśmy we wspólnej
Eucharystii.

Chórzyści i członkowie LSO pod wieżą widokową w Słotwinie,
osiedlu Krynicy-Zdroju

Rok zakończyliśmy rozdaniem dyplomów i wspólnym grillem w sobotę 19 czerwca. Mamy wielką nadzieję, że w kolejnym roku uda nam się spotykać bardziej regularnie.
Zapraszamy na świętowanie naszego Jubileuszu (już 21!)
który odbędzie się 29 sierpnia, podczas Pikniku Parafialnego. Wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania gorąco
zachęcamy do przyłączenia się do nas, bo wspólny śpiew to
najlepsze lekarstwo na smutek!
Gabriela Wąsacz

Mały Chór Kalasancjusza po występie podczas I Gali Chórów Rzeszowa 8 czerwca 2021 r.
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Dzień Dziecka w Krynicy-Zdroju
5 czerwca 2021 r. z okazji Dnia Dziecka, razem z Małym
Chórem św. Józefa Kalasancjusza odwiedziliśmy KrynicęZdrój.
Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, rodzinnej parafii o. Bartłomieja
Koszyka. Wśród wielu atrakcji warto wymienić przejażdżkę
koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.)
oraz spacer po ponad kilometrowej ścieżce w koronach
drzew, podczas której mogliśmy podziwiać piękno przyrody, a także niesamowity widok na panoramę KrynicyZdroju.
Wróciliśmy do naszych domów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, mając poczucie, że udało się spędzić ten dzień
bardzo dobrze.
Bogu niech będą dzięki za cały wyjazd i wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji.
LSO Pijarzy Rzeszów
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Zakończenie roku szkolnego
LSO i Małego Chóru
19 czerwca 2021 r. Liturgiczna Służba Ołtarza i Mały Chór
św. Józefa Kalasancjusza spotkały się, aby uroczyście podsumować pracę obu wspólnot. Był to czas rozmów, poczęstunku, a także podziękowania tym, którzy przyczyniali
się w szczególny sposób do upiększania Mszy świętych.
Dziękujemy Panu Bogu za kolejny rok pracy, bo właśnie
dzięki Niemu nasza SŁUŻBA ma sens.
Dziękujemy opiekunom wspólnot – o. Bartłomiejowi
Koszykowi, o. Mariuszowi Kożuchowskiemu, a także Państwu Wąsaczom – Pani Gabrysi i Panu Piotrowi. Dziękujemy
za włożone serce w prowadzenie nas przez cały rok.
Liczymy na to, że od przyszłego roku do naszych wspólnot dołączą kolejne osoby, które będą chciały z radością
służyć przy Ołtarzu Pana.
LSO Pijarzy Rzeszów

Chórzyści i członkowie LSO na wieży widokowej w Słotwinie, osiedlu Krynicy-Zdroju

Kurs Animatora Pijarskiego
W Krakowie w dniach od 2 do 6 czerwca 2021 r. odbył się
Kurs Animatora Pijarskiego, który miał za zadanie przygotować przyszłych animatorów do pełnienia obowiązków w pijarskich placówkach. Na kurs pojechała również młodzież
z naszej parafii. Na miejscu wszyscy zostali podzieleni na trzy
grupy prowadzone przez o. Jacka Wolana, o. Grzegorza Misiurę oraz o. Tomasza Abramowicza. Zajęcia z wiedzy teoretycznej prowadzone były w tzw. blokach. W ramach jednego
bloku każda grupa miała okazję otrzymać wiedzę z trzech
aspektów pracy animatora: sposobu prowadzenia spotkań
(o. Jacek), aspektu liturgicznego (o. Tomasz) oraz podstaw
psychologii grupy (o. Grzegorz). Każdego dnia uczestnicy
mieli okazję przeżyć Mszę świętą oraz animować adorację
kończącą dany dzień. Z zajęć praktycznych należy wspomnieć o przygotowywaniu pogodnych wieczorów, nauce tań-

Uczestnicy KAP przed słynnym papieskim oknem w Pałacu Biskupim przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie
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ców pijarskich, przygotowywaniu aktywności sportowych
czy działaniu w mediach społecznościowych. W piątek
wszyscy uczestnicy, podzieleni na grupy, ruszyli do centrum
Krakowa, aby za pomocą aplikacji „Duchowa 7” zapoznać
się z wiedzą dotyczącą różnych kościołów zakonnych. Na
podstawie zdobytych informacji należało zrobić quizy dla
pozostałych grup. Z mojej perspektywy ten KAP był bardzo
inspirującym wydarzeniem, obfitował nie tylko w jakże
cenną merytoryczną wiedzę, ale też w zajęcia praktyczne, co
dla mnie było bardzo ważnym doświadczeniem. Plan zajęć

był bardzo intensywny, przez co wymagał on od uczestników dużej systematyczności i punktualności, lecz z pewnością nie przeszkodziło mi to w budowaniu jeszcze lepszej
relacji z Bogiem. Podczas pięciodniowego kursu bardzo
dobrze dało się dostrzec obecność Boga przede wszystkim
w drugim człowieku. Ciężko jest zgromadzić tak otwartą,
pomocną, kreatywną oraz zapaloną do działania z Bogiem
i z drugim człowiekiem młodzież w jednym miejscu. Pijarom
się to udało i za to chciałbym im szczególnie podziękować.
Kacper Wilk

Spotkanie Młodzieży Pijarskiej
w Rzeszowie

szym Sakramencie. Adoracja była kulminacyjnym momentem
całego Spotkania. Mamy nadzieję, że już w październiku
młodzież z całej Polski będzie mogła ponownie spotkać się
razem w Krakowie na 21. Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej.

Po Bolszewie, Poznaniu, Łowiczu i Jeleniej Górze ostatnim
miejscem lokalnego Spotkania Młodzieży Pijarskiej okazał się
Rzeszów. 22 czerwca 2021 roku kościół św. Józefa Kalasancjusza zjednoczył parafialną młodzież oraz uczniów
Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie. Dobrym początkiem
każdego spotkania jest wzajemne poznanie i tak było tym razem. Po integracji młodzież wysłuchała konferencji przygotowanej przez o. Jacka Wolana SP. Rozważając znaczenie
oraz symbolikę słowa „restart”, słuchacze z innej perspektywy popatrzyli na siebie oraz na relacje z Bogiem i z drugim
człowiekiem. W celu utrwalenia zdobytej na konferencji wiedzy, uczestnicy następnie dzielili się swoimi doświadczeniami przeżywania wiary, współpracując w mniejszych grupach. Po dosyć spokojnych punktach programu SMP, nadszedł czas na pełną dynamizmu grę terenową zorganizowaną na przykościelnym terenie. Nieocenioną pomocą,
a zarazem sporym wyzwaniem dla rywalizujących drużyn,
okazali się pijarscy opiekunowie: s. Monika Duc SP oraz
o. Paweł Nejman SP. W końcu wykończone fizycznie ciała
mogły odpocząć przed Panem Jezusem ukrytym w Najświęt-

Uczestnik

Uczestnicy SMP podczas pracy w grupach

Uczestnicy SMP z o. Pawłem Nejmanem, o. Jackiem Wolanem i s. Moniką Duc
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Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza
w Rzeszowie 20 czerwca AD 2021
Wizytacja to wielka uroczystość i przedstawienie się
wspólnoty parafialnej Biskupowi Rzeszowskiemu.
W czasach internetu łatwo pokazać zdjęcia z nabożeństw, spotkań, zbiórek, pomocy biednym, pielgrzymek, pikników, procesji, uroczystości, łatwo wydrukować sprawozdania. Czy to wystarczy do poznania
wspólnoty parafialnej?
Stąd chęć przedstawienia się ks. bp. Edwardowi Białogłowskiemu, biskupowi pomocniczemu w Diecezji Rzeszowskiej
przez parafialny oddział Caritas zbierający dary dla ubogich
i poszkodowanych, dzieła pijarskie – Młodzież Pijarską,
Centrum Kultury Calasanz działające szerzej zamiast świetlicy parafialnej, Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”, Pijarską
Wspólnotę Wiary; Męską Grupę – włączającą się w Różaniec
bez Granic, piesze pielgrzymki czy marsze; Teatr Atmosfera
i Teatr Atmosfera Junior, w których młodzi ludzie sami wyszukują i piszą teksty, tworzą oprawę spektakli; chóry –
Kantylena, Mały Chór Kalasancjusza, Chór Wielopokoleniowy; Grupę Biblijną; Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca;
Ruch Focolari; Wspólnotę „Mamre” spotykającą się i wyjeżdżającą do Częstochowy; Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa; Oazę rodzin Domowego Kościoła – działają cztery kręgi i oprócz spotkań formacyjnych,
nabożeństw i oprawy mszy, również organizują wspólne
wyjazdy; Grupę Modlitewną za Ojczyznę – oprócz regularnych Adoracji i modlitw również udział w Krucjacie Różańcowej; Liturgiczną Służbę Ołtarza; Wspólnotę Róż Żywego
Różańca, Apostolat „Margaretka” – skupiający parafian
modlących się za kapłanów. Wielu młodych ludzi zostaje animatorami i włączają się w przygotowanie kandydatów do
bierzmowania.
Od początku pandemii były transmitowane w internecie
Msze św., nabożeństwa i rekolekcje z naszego kościoła, a nie-

które spotkania grup formacyjnych lub modlitewnych też odbywały się przez internet.
Wiele było wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, spotkań młodzieży i przeglądów chórów, teatrów, ale
również pielgrzymek dla dorosłych, w tym do Włoch i Ziemi
Świętej. Cyklicznie organizowane są spotkania opłatkowe dla
wszystkich wspólnot, festiwal Miłosierdzia, Parafiada Regionalna, pikniki rodzinne i pikniki na zakończenie wakacji.
W ramach inwestycji i modernizacji pojawiły się nowe
ławki i wykładzina na chórze; poprawiono układ komunikacyjny na terenie przykościelnym; zmodernizowano pomieszczenia gospodarcze oraz garderoby dla teatru pod
kościołem; wykonano sanitariaty i kuchnię dla parafialnego
Centrum Kultury Calasanz; wymieniono okna w zakrystii
i auli pod kościołem; wyremontowano kawiarenkę parafialną, a nowy garaż stał się magazynem; w trakcie realizacji
są nowe miejsca parkingowe; przygotowana jest dokumentacja na remont i modernizację auli pod kościołem, która docelowo ma pełnić rolę sali wielofunkcyjnej.
Na terenie parafii zameldowane jest ok. 5000 osób, z tego
przed covidem praktykowało ok. 2300 parafian oraz przyjezdni, goście i sympatycy. Na potrzeby parafii i kościoła
składa się około 35 proc. wiernych. Trudności spowodowały
zawieszenie działalności Akcji Katolickiej w parafii i zbyt mało
osób nowych i młodych przystępuje do działających grup
i dzieł.
W parafii pracuje ośmioosobowa wspólnota: 5 kapłanów
bezpośrednio przy kościele, w tym 2 przy prowadzeniu Nowicjatu, a 3 kapłanów w pijarskiej szkole.
Stanisław Alot
PS. Jeśli o czymś zapomniałem lub do czegoś nie dotarłem – przepraszam –
na pewno uzupełnimy te braki w działalności grup czy wspólnot parafialnych w następnych numerach Kalasancjusza Rzeszowskiego.

Bpa Edwarda Białogłowskiego witają Zofia Sołtys i Grzegorz Pelczar – przedstawiciele Rady Parafialnej. Z prawej: ks.
dziekan Mariusz Matuszewski
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