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Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel,
zechciej odzianych Twoją Szatą przyodziać cnotami Twoimi
i zachowaj ich zawsze od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała. Amen.
Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża.
Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach,
lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa,
[Ty] jedynie czysta i błogosławiona.
Najstarsza zachowana modlitwa Maryjna (III w.)
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – STYCZEŃ
IDŹCIE I GŁOŚCIE. PROGRAM DUSZPASTERSKI
KOŚCIOŁA W POLSCE. JAK MAMY ŻYĆ AD 2017?
(oprac. Włodzimierz Tochmański OCD)
Noszący szkaplerz Karmelu, czy przynależący do
konkretnej wspólnoty szkaplerznej, a szczególnie do
Bractwa Szkaplerznego, zastanawiamy się w nowym
roku duszpasterskim wraz z całym Kościołem w Polsce, jakie akcenty duszpasterskie powinniśmy zauważyć w naszej codziennej formacji chrześcijańskiej.
Proponowany program Kościoła w Polsce na
2017 r. jest czwartym i ostatnim rokiem realizacji
cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Gdy popatrzymy na całość programu duszpasterskiego, jest
to jak gdyby podsumowanie poprzednich trzech lat,
a więc całość zamyka się taką klamrą, bo przecież
te słowa Chrystusa są ciągle aktualne. One dotyczą
każdego człowieka. Dzisiaj chcielibyśmy właśnie się
zastanowić, jak docierać do człowieka z Dobrą Nowiną, czy jesteśmy już misjonarzami w swoim najbliższym środowisku, czy stać nas na to, żeby odważnie
głosić Chrystusa i świadczyć o Nim.
Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich, czyli dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach, biblijnego ożywiania
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duszpasterstwa oraz prowadzenia rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłych, dążenia do dojrzałości
we wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym
i społecznym oraz życie w radości i nadziei. Dalej należy odkrywać duchowość chrzcielną i żyć nią w codzienności. Takim wyrazem duchowości chrzcielnej jest
duchowość szkaplerzna – szaty zbawczej, nawiązująca
do szaty chrzcielnej. Celem podstawowym programu
jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna
w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.
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Ostatni etap programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszych diecezjach
i parafiach przesłanie Fatimy.
W sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej pierwsze soboty miesiąca są na przykład modlitewnymi czuwaniami pierwszych sobót miesiąca
zgodnie z wolą Matki Bożej.
Wyzwaniem w 2017 r. staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą
śmierci „Brata naszego Boga”.
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W naszej Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych będziemy
w 2017 r. obchodzić 400-lecie założenia Prowincji Polskiej pw. Ducha Świętego oraz 110 rocznicę śmierci św. Rafała Kalinowskiego.
Przygotowywany program Kościoła w Polsce na następny rok 2017/18 będzie
kontynuacją obecnego i zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania
i jego owocami. Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość,
że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach
codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną.

Oto zatem kilka myśli i wskazań, jak vivere cum Ecclesia czyli jak dobrze
w duchu eklezjalnym przeżyć rok 2017, który przebiegać będzie pod hasłem:
„Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!”.
„Nachylenie misyjne” Kościoła w Polsce powinno być skierowane do
ochrzczonych, tradycyjnych i deklaratywnych, redukujących chrześcijaństwo,
katolików. Laicyzacja sprawia, że przybywa katolików nominalnych i okazjonalnych, spada ofiarność wiernych, rozluźnia się więź z parafią i poczucie
odpowiedzialności za nią. Przed kryzysem Kościoła może ochronić ewangelizacja i misyjność oraz takie ustawienie pracy w diecezji, które aktywizuje
wszystkie struktury i podmioty pastoralne, w tym wszystkie ruchy i stowarzyszenia, a więc także Bractwo Szkaplerzne NMP z Góry Karmel i Rodzinę
Szkaplerzną. Wg obliczeń mamy w Polsce prawie 3,5 mln członków różnych
grup i stowarzyszeń. Wśród nich dominują te pobożnościowe, które ubogacają Kościół swoją modlitwą.
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Najważniejsze nie są obrona stanu posiadania i wpływów, a budzenie i pogłębianie wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem, co ma owocować
misyjnością. Papież Franciszek nawołuje do śmiałego duszpasterstwa ewangelizacyjnego. Owo misyjne nachylenie zależy od duchownych, którzy powinni
odrzucić nadmiar biurokratycznych obowiązków i zaangażować się w formację ochrzczonych.
Kościół w Polsce dysponuje środkami, by podjąć zadanie nowej ewangelizacji. Od lat realizowanych jest wiele inicjatyw – dzieło wspólnot parafialnych,
gdzie udziela się 8 proc. wiernych oraz rodzin, które w pluralistycznym świecie są świadkami wiary. Coraz większa liczba katolików angażuje się w działania na rzecz nowej ewangelizacji. Obecnie istnieje około 400 takich środowisk,
w tym kilkadziesiąt szkół nowej ewangelizacji. Bez zdecydowanie większego udziału kapłanów proces nowej ewangelizacji w Polce może stracić impet,
podobnie jak stało się to z Ruchem Światło-Życie. Postawa kapłanów jest kluczowa, bowiem w Polsce sytuacja jest inna niż np. w Anglii, gdzie, z powodu
braku księży, to świeccy podejmują się szeregu działań ewangelizacyjnych,
w tym prowadzenia rekolekcji czy wspólnego czytania Biblii. „Brak umiejętności współpracy ze świeckimi może spowodować zapaść”. Kapłani powinni
stwarzać świeckim przestrzeń ewangelizacyjnego działania. „Czym innym jest
głoszenie Ewangelii przez księdza, a czym innym, gdy robi to świecki, zwłaszcza wówczas, gdy wiąże się to także z osobistym świadectwem”.

ŚDM
Szczególnym polem działania dla wszystkich wspólnot Kościoła były Światowe Dni Młodzieży. Trzeba zagospodarować obudzenie wielu młodych i to
„pastoralne nawrócenie” całego Kościoła w duchu Papieża Franciszka. Zamieszczę kilkanaście wypowiedzi i świadectw młodych ludzi – warto je wziąć
pod uwagę.
1. Długo jeszcze będziemy wracać do tego wydarzenia, bo ono zapisało się
głęboko w naszej osobistej i zbiorowej pamięci. Tej pamięci cały czas towarzyszy uczucie wdzięczności Bogu za to, że pozwolił nam dożyć takiej
chwili i że to wielkie święto wiary całego Kościoła przeżyliśmy bezpiecznie, w atmosferze radości i nadziei. Młodzi z całego świata powrócili już
do swoich krajów i domów, ale teraz – jesteśmy przekonani – ich duchowe
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doświadczenie zacznie się pogłębiać i przynosić dobre owoce w życiu codziennym, w podejmowanych życiowych decyzjach, w wyborze drogi miłości i służby.
2. Ci młodzi ludzie zapalili tu płomień wiary i zanieśli go do swoich domów
i środowisk, by zapalać w nich inne płomienie wiary. Zabrali stąd iskrę
Bożego Miłosierdzia i dzięki nim prawda o Bogu Miłosiernym, o stolicy
Bożego Miłosierdzia, o Krakowie, o Łagiewnikach dotarła do niespokojnego, wstrząsanego konfliktami świata, tak bardzo potrzebującego przebaczenia, pojednania i miłosierdzia.
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3. Przeżywane niedawno Światowe Dni Młodzieży i te sprzed 25 lat, które
były w Częstochowie, są dla nas nie tylko wielką łaską, ale nade wszystko zadaniem. Bóg obdarza po to, abyśmy przyjmując dar, rozradowali się, a potem żyli nim i także nieśli go innym, bo Kościół przecież jest
misyjny i nie tylko w wymiarze misji w dalekich krajach, ale misyjny tu,
u nas. Poznałam fantastyczne osoby, które pokazały mi, że można i nawet
trzeba cieszyć się małymi rzeczami, otworzyłam się na ludzi i poczułam
wewnętrzny pokój.
4. ŚDM przypomniały mi, że dusza zawsze jest młoda. Przez te dni czułem
jakbym dotykał nieba. Jeśli ja na ziemi to poczułem, patrząc na tych wszystkich wspaniałych, radosnych, beztroskich, życzliwych, dobrych, „kolorowych” ludzi, to jakie musi być Niebo... Utwierdziłem się w przekonaniu,
że świat jest wspaniały, ludzie również, potrzebujemy tylko tych pozytywnych bodźców, co nie znaczy, że zawsze radosnych, nie zawiści, zazdrości, chciwości, kłamstwa... Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo... Polacy
i Polska zdaliśmy ten egzamin celująco. Wspaniała organizacja, w każdym aspekcie, niezwykłe przeżycia, moim zdaniem mistyczne, głęboko
duchowe. Papież Franciszek cudowny, mądry, dobry człowiek i autorytet,
każde jego słowo było idealnie wpisane w dzisiejszą rzeczywistość.
5. Słowa Papieża dały mi dużo czasu do refleksji nad swoim życiem. Nigdy nie widziałem tak wielu młodych ludzi i mogłem sobie uświadomić
w czasie tych wydarzeń, że na świecie wielu młodych przyznaje się do wiary w Chrystusa. Nie wierzyłem, że aż tyle radosnych ludzi będę widział,
a przede wszystkim ich otwartość. Myślałem przed tym wydarzeniem, że
Ci ludzie, którzy przyjadą do nas do Polski, nie będą tacy radośni tylko będą zwyczajnymi ludźmi, takimi jak my w Polsce jesteśmy, a oni pomimo
tego, że maja swoje problemy i też zapewne jest im nieraz ciężko, potrafią
się cieszyć. I druga myśl, która mi się zrodziła po ŚDM, to że na co dzień
powinienem być osoba uśmiechniętą i życzliwą wobec ludzi, bo Bóg nam
dużo daje nawet to, że możemy wstać. I za to wszystko chwała PANU.
6. Czego tam doświadczyłyśmy nie można inaczej nazwać jak miłosierdzie,
cały czas Ktoś nad nami czuwał. Było tyyyle wspaniałych chwil, że nie da
się ich wszystkich opisać. Najbardziej jednak zapamiętałam zdarzenie, gdy
nie miałyśmy gdzie przenocować. Siedziałyśmy przygnębione na plecakach i karimatach. Było bardzo późno i nagle ni stąd ni zowąd zjawiła się
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kochana rodzina z zapytaniem, czy nie potrzebujemy noclegu. Było lepiej niż w hotelu + pyszna kolacja o 1 w nocy specjalnie dla nas. :) Dziękuję wszystkim mieszkańcom Krakowa i okolic, którzy bezinteresownie
pomagali pielgrzymom podczas ŚDM.
7. Utwierdziłem się w powołaniu! Poznałem przyjaciół z całego świata i przeżyłem niesamowitą przygodę Piękny owocny czas, byłem trzy dni i przeżyłem
takie prowadzenie Boże, jakiego nigdy wcześniej nie przeżyłem. To długa
historia, wiem jedno: życie z Bogiem się opłaca. Kiedyś wierzyłem, że Bóg
jest, a teraz jestem pewny, czując Jego Miłość Obecność i Prowadzenie.
8. Po przemówieniu Papieża o „młodych kanapowych” coś mnie tknęło od
środka. To było niesamowite uczucie, radość i szczęście; papież Franciszek
to dla mnie wspaniały autorytet. A ja na nowo uwierzyłam w Boga. Trudniej powiedzieć, za czym nie tęsknię. Strasznie tęsknię za tą jednością Kościoła, czy to Polak czy ktoś z zagranicy zawsze każdy podszedł, każdy się
uśmiechał do siebie. Coś cudownego, doświadczenie wolontariatu to coś
cudownego, spełnienie moich marzeń, wiele wyniosłem z tej nauki. Były
to dla mnie rekolekcje, które otworzyły mi oczy na wiele spraw.
9. Wtedy w Brzegach zapadła cisza na modlitwę i wszyscy trzymaliśmy sie
za ręce... Świat na chwilkę zatrzymał się w jednym miejscu. Bez polityki,
hejtu, nienawiści i chamstwa...
10. Róbcie raban, nie rezygnujcie z życia, bo jest teraz zbyt wiele młodych
emerytów, wiek to także pogoda ducha nie tylko metryka. Nie marnujcie
życia. I to wszystko ważne, by pamiętać o tych słowach i wprowadzać je
w życie. Ta energia młodych ludzi, którzy za papieżem ściągnęli do Krakowa, udzielała się wszystkim. Tylko ktoś, kto założył gruby pancerz ochronny, mógłby nie dać się nią zarazić.
11. Papież pokazał Kościół bez triumfalizmu, bez sakralizacji władzy, bez szukania wrogów, bez zwalania winy na cały świat poza Kościołem. Ale przede
wszystkim była to terapia nadziei. Franciszek dał młodym ludziom z całego świata nadzieję. Mówił, żeby marzyli i by wzięli odpowiedzialność za
świat.
12. ŚDM to był też czas terapii dla ludzi starszych. Papież powiedział młodym
wprost: świat należy do was, ale w nim są też ci, co byli przed wami, którym
wiele zawdzięczacie, nie izolujcie się od nich. Po zachowaniu starszych ludzi
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na ulicach Krakowa widać było zresztą, że oni sami poczuli się młodsi. Próbowali pielgrzymom pomagać. Poza tym sam papież, który nie jest przecież młodzieniaszkiem, pokazał im radosne oblicze starości. Nasi seniorzy
są mocno zgorzkniali, spodziewają się, że czeka ich tylko najgorsze.
13. Krakowianie tęsknią za ŚDM, bo przeżyli wspólnotę, o której dziś mówi
się, że jest niemożliwa. Okazało się, że obok siebie mogą stać i cieszyć się
młodzi i starsi, ludzie różnych narodowości. To była siła wspólnoty, a nie
wieców. Bo wiece są zawsze przeciwko komuś. Byliśmy świadkami jednego z najpiękniejszych wydarzeń ostatnich lat.
14. Teraz, jeśli polski ksiądz coś powie, zawsze może usłyszeć w odpowiedzi:
„A ja z Franciszkiem przeżyłem to inaczej”. No i księża będą mieli teraz
spore zadanie przed sobą. To będzie wyzwanie. Młodzi ludzie będą chcieli Kościoła, który pokazał im Franciszek i do tworzenia którego ich zachęcił. Dlatego do duchownych powiedział, parafrazując, by do drzwi, za
którymi się zamknęli, nie dorabiali więcej zamków, lecz je otworzyli. Papierkiem lakmusowym dla polskiego Kościoła będzie katecheza w szkole. Abstrahując od racji za jej obecnością i przeciw niej, to podczas katechezy
młodzi ludzie mają częstszy kontakt z księżmi niż w kościele. Tam będą
chcieli zobaczyć takie oblicze Kościoła, jakie zobaczyli podczas ŚDM.
15. Podczas ŚDM zobaczyliśmy Kościół, dający się opisać za pomocą słów: towarzyszyć, zaprosić, włączyć i ucieszyć się. Kościół potrzebuje dziś przede
wszystkim zmiany odniesienia, „czyli tego, jak my się nawzajem w Kościele traktujemy. Na własne oczy widzieliśmy, że taki model Kościoła
działa. Jest fascynujący, pociągający, otwierający. Podczas ŚDM wydarzyło się doświadczenie wiary i niezwykłe doświadczenie Kościoła. Mamy
to pomnożyć!”
Ufam, że wszyscy z nas przeżyli dobrze miniony rok duszpasterski, ŚDM, wizytę Papieża, Rocznicę 1050-lecia chrztu
Polski czy Jubileusz Miłosierdzia. Niech
one owocują jak najobficiej w każdym
z nas, w naszych wspólnotach Bractwa,
wszystkich ruchów, stowarzyszeń i parafii. Cdn.
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Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak przeżyliśmy miniony rok, Jubileusz, ŚDM, słowa Ojca świętego?
2. Jakie wnioski możemy wyciągać z minionych wydarzeń dla nas samych,
dla Bractwa (wspólnoty), dla naszej parafii? Co proponujemy młodemu człowiekowi?
3. W jaki sposób włączymy się w realizację nowego programu duszpasterskiego w naszym Bractwie (wspólnocie)?

MIESIĄC II – LUTY
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (2)

Maryja jest nie tylko ubogą Dziewicą i radosną Córą Syjonu, ale i Służebnicą
Pańską, pielgrzymującą w wierze oraz modlącą się Matką.
c) Służebnicą Pańską: Matka Boża nazywa siebie Służebnicą Pańską
(Łk 1,38). W języku Biblii słowo służba wskazuje na pewien całkowity związek z Bogiem, oddawanie Mu czci (Ps 113,1; 134,1-2; Ezd 7,16; Ez 20,40), posłuszeństwo Jego przykazaniom (Pwt 6,1; Ps 119,4). Cały naród Izraela jest sługą
Pana (1 Krl 8,23; Ps 69,37; 102,15; Iz 41,1-8), pomimo to pojawiają się nieliczni,
którzy są sługami Boga w sposób szczególny, poprzez wyjątkową misję, którą
otrzymują od Niego do spełnienia w służbie narodu, jak Mojżesz (pośrednik
Przymierza: Wj 14,41; Pwt 34,5), Dawid (wzór króla mesjańskiego: 2 Sm 7,8;
Ps 78,70), Jozue (który wprowadza naród do Ziemi Obiecanej: Joz 24,29), prorocy (odpowiedzialni za utrzymanie wierności Przymierzu: Am 3,7; Jr 7,25).
Służba jest więc pewną syntezą życia poświęconego Bogu. Właśnie w ten sposób Maryja Dziewica jest gotowa do całkowitego wypełnienia woli Bożej oraz
do podjęcia misji, która zostaje Jej powierzona. Dlatego określa się jako Służebnica (Łk 1,38) i już podczas nawiedzenia (Łk 1,39nn) przeżywa z uprzedze-
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niem misję Kościoła, który w czasie Zesłania Ducha Świętego otrzyma moc
do głoszenia Chrystusa oraz do niesienia ludziom Jego Ewangelii (Dz 1,8).
d) pielgrzymującą w wierze: W przeciwieństwie do Zachariasza, który
powątpiewał (Łk 1,18), Maryja bez żadnych zastrzeżeń przyjęła wiadomość
od anioła i dlatego jest wychwalana za swoją wiarę: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1,45). Tak jak
Abraham, ojciec wszystkich wierzących, Maryja znalazła łaskę u Boga (Łk 1,30;
Rdz 15,2nn; 18,3nn); wbrew nadziei, uwierzyła nadziei, że spełnią się obietnice, związane z Mesjaszem (Łk 1,37; Rz 4,18); uwierzyła bez zastrzeżeń (Łk 1,45;
Rdz 15,6). Jej wiara była wiarą – ofiarowaniem, sprawiającą, że oddała całe
swoje własne istnienie do dyspozycji Pana (Łk 1,38).
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Maryja ciągle pogłębiała swoją wiarę (LG 58)
poprzez intensywną i dogłębną refleksję: rozważała w swoim sercu słowa i wydarzenia dotyczące Chrystusa (Łk 2,19.51), odważnie zwyciężyła
próbę wiary pod krzyżem Syna (J 19,25) i stała
się Matką wspólnoty wierzących (J 19,26-27).
e) modlącą się Matką: Maryja jest przede
wszystkim modlącą się Matką. Taką widzimy
Ją w czasie odwiedzin u Elżbiety, podczas których wylewa swojego ducha poprzez oddanie
chwały Bogu, zawartej w wyśpiewaniu hymnu
Magnificat, który jest Jej modlitwą w całym tego słowa znaczeniu, i który stał się modlitwą całego Kościoła i wszystkich czasów (Łk 1,46-55;
MC 18).
Także w Kanie widzimy Maryję jako rozmodloną Matkę, która, wskazując
z delikatnym błaganiem pewną potrzebę chwili, wyprasza także działanie łaski:
Jezus czyniąc pierwszy ze swoich znaków, utwierdzi wiarę uczniów (J 2,1-12).
Nadto ostatni akcent biograficzny dotyczący Maryi, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie, ukazuje nam Ją także jako modlącą się Dziewicę, obecną
wraz z Apostołami w Wieczerniku podczas błagania o zesłanie Pocieszyciela
(Dz 1, 14). Ta rozmodlona obecność Maryi w rodzącym się Kościele jest także Jej modlitewną obecnością w Kościele każdego czasu, „albowiem Maryja,
wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego” (LG 62).

3. Cześć Maryi
Pismo Święte, oprócz tego, że przedstawia Maryję jako wzór życia duchowego (MC 21), zawiera także wskazówkę praktyczną, którą każdy chrześcijanin
powinien przyjąć: mianowicie chodzi o cześć, jaka jest Jej należna, zgodnie
z Jej własnymi proroczymi słowami: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia (Łk 1,48). Ta cześć oddawana Maryi przez ludzi jest uznaniem Jej wybrania przez Boga jako osoby pomagającej miłosiernemu Ojcu
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zrealizować Jego odwieczny plan zbawienia ludzkości. Lud Boży, za przykładem Elżbiety (Łk 1,42) natchnionej przez Ducha Świętego, winien ogłaszać Maryję błogosławioną, dlatego, że Bóg poprzez swojego Anioła (Łk 1,28) nazwał
Ją pełną łaski i wybrał Ją spośród wszystkich niewiast na Matkę swojego Syna.

4. Przyjęcie Maryi przez ucznia
Do postawy czci, dochodzi przyjęcie Maryi przez Jana, umiłowanego ucznia
Jezusa: I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,27). Ojciec De Fiores tak
pisze na ten temat: „Słowa te dotyczą wszystkich wierzących, ponieważ uczeń
ma znaczenie typologicznie reprezentatywne: jest on widziany, w najgłębszym
znaczeniu, jako ten, który zachowując przykazania Ewangelii, znajduje się w obszarze miłości Ojca i Syna (J 14,21). Właśnie teraz, do swoich dóbr, do rzeczy,
które pochodzą z faktu bycia w łączności z Jezusem, uczeń z wiarą przyjmuje
Matkę, zgodnie z ostatnią wolą Mistrza. Ta więź z Maryją jest więc częścią duchowego przekazu Jana: ci którzy są wiernymi i dojrzałymi uczniami Jezusa,
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przynagleni są do uczynienia miejsca dla Maryi w ich życiu, przyjmując Ją do
siebie, przyjmując Jej macierzyństwo jako największy dar Chrystusa” (MTC 297).

5. Duchowy testament Maryi
Wypełnianie duchowego testamentu Maryi, to jeszcze jedna praktyczna postawa, którą każdy chrześcijanin, zaproszony przez Nią i zachęcony Jej osobistym przykładem, powinien podzielać. Chodzi tu o zachętę Maryi, skierowaną
do sług weselnych z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie
(J 2,5), która stanowi niejako Jej duchowy testament. Zauważa pewien biblista (Serra): „Są to ostatnie słowa, które Ewangelie przekazały o Niej. Maryja
nie będzie już więcej mówić, ale powiedziała to, co istotne. Jej zadaniem nie
jest otwieranie okien, kiedy, wydawałoby się, że Chrystus zamyka drzwi. Jak
Matka w Kościele, Ona modli się i wstawia za swoimi dziećmi, aby nieustannie otwierały serce na trudne, ale wyzwalające słowa Jezusa Chrystusa, które są
słowami życia wiecznego (J 6,68). Dzisiaj sługami weselnymi jesteśmy my. Czy
wystarczy nam mądrości do przyjęcia Jej zaproszenia?”.
Papież Paweł VI stwierdził, że słowa wypowiedziane przez Maryję w Kanie Galilejskiej, pomimo tego, że były wypowiedziane w konkretnych okolicznościach, są Jej testamentem i zachęcają do posłuszeństwa Jezusowi i Jego
Ewangelii. Więcej, są głosem, który w sposób cudowny harmonizuje z głosem Ojca z Objawienia na górze Tabor: Jego słuchajcie! (Mt 17,5; por. MC 57).
Kończąc ten rozdział, widzimy, że Pismo święte ukazuje nam Maryję
z pewnym jedynym i wyjątkowym zadaniem, jakie ma do spełnienia w historii zbawienia, które chrześcijanin musi uznać, przyjmując Ją do siebie, otwierając się na Jej chwałę i akceptując Jej macierzyńską i wzorczą postawę, mając
zawsze na uwadze pełny obraz przekazu biblijnego.

II. Formy pobożności maryjnej na przestrzeni dziejów
Perspektywa, jaką będziemy mieć przed oczyma, analizując formy kultu maryjnego na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa, została nam najlepiej wskazana przez Pawła VI. W adhortacji Marialis cultus czytamy:
„Sam Kościół, kiedy przygląda się uważnie długiej historii pobożności maryjnej, cieszy się ciągłością kultu, nie wiąże się jednocześnie
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ze sposobami myślenia czy wyrażania się właściwymi różnym epokom
ani z zapatrywaniami antropologicznymi, jakie leżą u ich podstaw. Kościół rozumie, dlaczego pewne formy kultu, które same w sobie mają
niemałą wartość, mniej odpowiadają ludziom należącym do odmiennych epok i cywilizacji” (MC 36).

Oznacza to, że nie trzeba zatrzymywać się na historii bogatych form kultu
maryjnego, ile raczej zidentyfikować czy też określić przyczyny, które je wytworzyły, a tym bardziej poznać koncepcję człowieka, Kościoła i świata, która pozwoliła im powstać i rozwinąć się.
Możemy zatem wyróżnić sześć jasno wyodrębnionych epok, które wyraźnie kształtują kult maryjny w ciągu wieków: od początków chrześcijaństwa do
Soboru Efeskiego (431), charakteryzującą się wejściem Maryi do kultu chrześcijańskiego; od Soboru Efeskiego do wieku XI, którą cechuje przejście od postawy uwielbienia Maryi do postawy służby wobec Niej; od wieku XI do Soboru
Trydenckiego (1563), kiedy to przewodnictwo w kulcie maryjnym przejął od
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Wschodu Zachód; od Trydentu do połowy wieku XVII, z powstaniem szkół maryjnej duchowości; od drugiej połowy wieku XVII do „ery Maryi”, czyli od kontestacji do apogeum kultu maryjnego w okresie przedsoborowym; i w końcu
od reformy soborowej do naszych dni. Przyjrzyjmy się zatem pięciu pierwszym
epokom, aby ostatniej, tj. najbliższej nam w czasie, poświęcić osobny rozdział.

1. Od początku chrześcijaństwa do Soboru Efeskiego (431):
ingres Maryi do kultu chrześcijańskiego
Pierwsze świadectwa kultu maryjnego, jeszcze przed Soborem Efeskim, przyniosły wykopaliska archeologiczne w Nazarecie, przede wszystkim budynek
wzniesiony nie później niż w III wieku przez wspólnotę judeo-chrześcijańską,
na którego murach znajdujemy wyryte słowa: Ave Maryja i Święte Miejsce Maryi. W 1938 r. znaleziono papirus egipski z tekstem modlitwy Sub tuum praesidium (Pod Twoją obronę), pochodzący także z III wieku. Nadto św. Grzegorz
z Nazjanzu potwierdza w 376 r. istnienie zwyczaju uciekania się do wstawiennictwa Maryi Panny, opisując, jak jedna z chrześcijańskich dziewic, Justyna,
prosiła o pomoc Matki Jezusa w niebezpieczeństwie dla swego dziewictwa
(PG 1189-1182).
W IV wieku imię Maryi zostaje włączone do kanonu we wschodniej liturgii i Jej kult przejawia się w postawie czci i podziwu (św. Efrem), ufnej modlitwy i naśladowania (św. Ambroży, św. Augustyn). Świadectwem pobożności
maryjnej pierwszych wieków są także niektóre pisma apokryficzne, spośród
których wybija się na czoło Protoewangelia Jakuba. Nie mogą pozostać przez
nas niezauważone słynne Ody Salomona (z pierwszej połowy II w.), paschalna
homilia Melitona czy Hipolitowa Traditio Apostolica (ok. 212 r.).
Są to wystarczające dowody na to, że nie tylko przed Efezem, ale już wcześniej, przed Soborem Nicejskim (325), istniały zalążki kultu maryjnego.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jaki obraz Maryi przedstawiają stronice Biblii?
2. Dlaczego Maryję możemy nazywać Błogosławioną?
3. Jaki jest duchowy testament Maryi? Co on oznacza?
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MIESIĄC III – MARZEC
Włodzimierz Tochmański OCD

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI LAIKATU (8)
12. Formacja stała laikatu
Wielu wiernym świeckim, którzy zdołali się już otworzyć na soborowe rozumienie Kościoła i własnego w nim miejsca, brakuje nieraz przygotowania merytorycznego do aktywnego udziału w życiu wspólnoty, brakuje znajomości
mechanizmów społecznego działania oraz dostrzeżenia relacji między społecznym zaangażowaniem i realizacją własnych potrzeb, brakuje tradycji społecznikowskich, brakuje umiejętności organizowania się w grupy celowego
działania, brakuje gotowości do współdziałania z biskupami i kapłanami. Dorzucić trzeba jeszcze brak odpowiednich wzorców, bo w parafiach tak mało
jest nadal kompetentnych i budzących powszechne zaufanie animatorów, apostołów, ewangelizatorów.
Brak jest nadal (choć jest już coraz lepiej w wielu parafiach) ukształtowanych elit laikatu, które potrafiłyby zaproponować styl działania możliwy do
akceptacji zwłaszcza przez młodych. Styl, który nie byłby utożsamiany z dewocją; styl, który łączyłby formację religijną ze społeczną aktywnością we
własnym otoczeniu. A zdarza się, że pozbawione duchowych podstaw społecznikostwo (aktywizm) niektórych wiernych po prostu zraża otoczenie. Ruchy
katolickie na szczęście stanowią największy kapitał społeczny w Polsce i mimo, że ich głównym celem jest rozwój duchowy, są bardziej aktywne w życiu
społecznym, niż członkowie organizacji świeckich, dedykowanych do określonego zadania.
Potrzeba zatem formacji świeckich. W tym celu podejmuje się wysiłek stałego formowania świeckich, aby potrafili odkrywać swe powołanie i misję oraz
znajdowali jak najlepsze sposoby ich realizacji w świecie, w tym środowisku,
do którego zostali posłani. Formacja nie jest przywilejem zastrzeżonym dla
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niektórych ludzi, lecz prawem i obowiązkiem wszystkich. Stanowi wzajemny
dar wszystkich dla wszystkich.
Ks. Tadeusz Borutka pisał: Z duchowością ludzi świeckich wiąże się problem ich formacji. Od właściwej formacji zależy uświadomienie sobie przez
laikat szczególnego powołania, a także skuteczna realizacja powierzonej im
przez Chrystusa misji. Należy więc zapytać, co trzeba rozumieć pod pojęciem
chrześcijańskiej formacji. Ojcowie synodalni, określając chrześcijańską formację stwierdzili, że oznacza ona „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego”.
Jest to proces, który dokonuje się w stałym dialogu między Bogiem a człowiekiem. Bóg wzywa człowieka, a człowiek na Jego wołanie odpowiada. Doceniając
szczególne znaczenie formacji dla Kościoła współczesnego, Ojcowie synodalni uznali, że „formacja świeckich powinna się znaleźć wśród zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich tak, aby ku niej zmierzały
wszystkie wysiłki wspólnoty (kapłanów, świeckich i osób zakonnych)”. Chodzi
o formację integralną, która dostarczyłaby świeckim niezbędnych wiadomości i wskazań, aby mogli osiągnąć dojrzałość i wypełnić powierzone im zadania. Istotna okazuje się formacja katechetyczna, która uwzględnia specyficzny
sposób realizacji osobistego powołania.
Formacji integralnej i katechetycznej musi towarzyszyć formacja stała, która
pozwoli osiągnąć poziom odpowiadający poziomowi formacji w zakresie kultury świeckiej. Celem wychowania świeckich katolików jest „coraz pełniejsze
odkrywanie przez nich własnego powołania i coraz większa gotowość do tego,
by żyć nim w wypełnianiu własnej misji”. Św. Piotr ujmuje tę prawdę w nastę21

pujących słowach: „jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego,
niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,2).
Św. Jan Paweł II uważał, że bardzo istotną sprawą w formacji jest uświadomienie sobie osobistego charakteru powołania i posłania. Czytamy na ten
temat w adhortacji apostolskiej Christifideles laici następujące słowa: „To mnie
Bóg wzywa, mnie wzywa i posyła, abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa
w dziejach”. Ten personalny charakter powołania i posłania stanowi o godności
i odpowiedzialności każdego z katolików świeckich. Formacja stanowi pomoc
w rozpoznaniu tej godności i odpowiedzialności. Bóg odwiecznie „umiłował
nas jako osoby jedyne i niepowtarzalne, wzywając każdego z nas jego własnym
imieniem jak dobry Pasterz, który «woła (...) swoje owce po imieniu» (J 10,3)”.

Należy jednak zauważyć, że ten plan Boga objawia się stopniowo, w miarę
rozwoju poszczególnych etapów życia i w różnych wydarzeniach. Dlatego konieczne jest stopniowe, lecz ciągłe poznawanie woli Bożej. Święty zaznaczał,
że nie chodzi jedynie o to byśmy tylko wiedzieli, czego Bóg żąda od nas w każdej sytuacji życia. Należy jeszcze zdecydowanie czynić to, czego Bóg chce. Ojciec Święty, mówiąc o tym, odwołuje się do słów Maryi, wypowiedzianych
w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn powie” (J 2,5).
Rozważając te słowa w homilii na Jasnej Górze w 1983 roku w modlitewnym
wezwaniu do Matki Bożej mówił: „trzeba, abyśmy Syna Twojego słuchali. Że22

byśmy Go słuchali dzień po dniu. I uczynek
po uczynku. Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Do kogóż pójdziemy? On ma słowa życia
wiecznego! (por. J 6,68)”. Ważne jest bowiem
dochowanie wierności woli Bożej. Jest ono
możliwe przy Bożej pomocy.
Powołując się na słowa św. Leona Wielkiego, Jan Paweł II stwierdzał, że
„Ten, który dał godność, da także siłę”. Podstawą właściwej formacji jest nieustanna troska o sumienie. Jest ono „...najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium
człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem. (...) W głębi sumienia człowiek
odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny” (KDK 16). To prawo jest głosem Boga, który wzywa do oderwania
się od zła, i pobudza do poszukiwania tego, co dobre. Chrześcijanin ma być
człowiekiem sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy w każdej sytuacji słuchać jego głosu, nieustannie wymagać od siebie, podnosić się ze swoich
upadków. Być człowiekiem sumienia znaczy także angażować się w budowanie Królestwa Bożego na ziemi, podejmować odważnie odpowiedzialność za
sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne. A jeśli to sumienie uległo wypaczeniu, to co wówczas należy czynić? Odrodzenie sumienia musi mieć dwa
źródła: po pierwsze wysiłek poznania obiektywnej prawdy o Bogu; po drugie,
światło wiary w Jezusa Chrystusa. Ze wszystkich sił należy bronić sumienia
przed tym wszystkim, co je może osłabić bądź wypaczyć.
Ze względu na właściwe działanie sumienia bardzo istotną sprawą jest
formacja do życia w jedności. Chodzi o jedność pomiędzy życiem duchowym
a życiem „świeckim”, obejmującym rodzinę, pracę, stosunki społeczne, politykę i kulturę. Wspomniane dziedziny życia są objęte planem Bożym i są „historycznym miejscem” objawienia się i urzeczywistnienia miłości Jezusa na
chwałę Boga i służbę bliźnim. Według wskazań św. Jana Pawła II podanych
w adhortacji apostolskiej Christifideles laici:
„... każde działanie, każda sytuacja, każda konkretna forma zaangażowania – na przykład kompetencje zawodowe i solidarność w miejscu pracy; miłość, oddanie, udział w wychowaniu dzieci w rodzinie;
służba społeczna i polityczna; obrona prawdy w kulturze – to wszystko jest opatrznościową okazją do «ustawicznego ćwiczenia się w wierze i miłości»” (DA 4).
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Rozdźwiękowi pomiędzy wiarą a życiem przeciwstawiał się bardzo zdecydowanie Sobór Watykański II. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes czytamy:
„Sobór upomina chrześcijan, obywateli obydwu społeczności, aby
przykładali się do wiernego wypełniania obowiązków ziemskich, kierując się (...) duchem Ewangelii. Odstępują od prawdy ci, którzy wiedząc, że
nie mamy tu trwałego państwa, lecz że poszukujemy przyszłego, mniemają, iż mogą wobec tego zaniedbywać swoje obowiązki ziemskie, nie
bacząc na to, że na mocy samej wiary bardziej są zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu jest dane (...).
Rozłam między wiarą wyznawaną a życiem codziennym, występujący u wielu, trzeba zaliczyć do ważniejszych błędów naszych czasów” (KDK 43).
W związku z tym Jan Paweł II mówi o konieczności integracji kultury
z wiarą. Wśród licznych aspektów integralnej formacji świeckich na pierwszym miejscu znajduje się formacja duchowa. Na temat duchowej formacji Sobór wypowiada się następująco:
„... życie w najgłębszym zjednoczeniu z Chrystusem w Kościele
podtrzymują pomoce duchowe, wspólne wszystkim wiernym, zwłaszcza czynny udział w świętej liturgii. Tych pomocy powinni świeccy tak
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używać, aby przy należytym spełnianiu świeckich zajęć wśród zwyczajnych warunków życiowych nie oddzielali od swego życia łączności
z Chrystusem, ale umacniali się w niej, wykonując swoją pracę według
woli Bożej” (DA 4).
Obok formacji duchowej konieczna jest formacja doktrynalna katolików
świeckich. Jan Paweł II mówi o konieczności systematycznej i pogłębionej katechezy, dostosowanej do różnych sytuacji życiowych. Każdy ochrzczony, na
zasadzie samego chrztu, ma prawo otrzymać od Kościoła naukę i wychowanie,
które umożliwia mu dojście do życia prawdziwie chrześcijańskiego. Katechezy
nie można oczywiście oddzielać od całej duszpasterskiej i misyjnej działalności Kościoła. Ma ona jednak własną specyfikę. Specyficzną cechą katechezy jest
dążenie do podwójnego celu: „doprowadzić do dojrzałości wiarę już zrodzoną
w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia Chrystusa przez pogłębione i bardziej uporządkowane poznanie Osoby i nauki Chrystusa naszego Pana”. Oczywiście do katechizacji mają prawo przede wszystkim dzieci i młodzież. Mają
też do niej prawo dorośli. Albowiem i oni nie są zabezpieczeni przed pokusą zwątpienia lub odrzucenia wiary, zwłaszcza ze względu na coraz bardziej
postępującą laicyzację życia. Katecheza winna się więc troszczyć o rozbudzenie wiary u ludzi dorosłych, winna otwierać serca, nawracać je i sprawiać, aby
ci którzy stoją jeszcze u progu wiary, mogli całkowicie przylgnąć do Chrystusa. Zadanie to określa zakres, język i metodę katechezy.
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Konieczną sprawą dla katolików świeckich zaangażowanych na polu społecznym i politycznym jest poznawanie społecznej nauki Kościoła. Nauka
społeczna powinna – ze względu na swą naturę – pomagać w budowie sprawiedliwego społeczeństwa. Jest ona jednym z najbardziej „przydatnych narzędzi,
jakie Duch Święty dał Kościołowi, by mógł on być we właściwy sposób obecny
w świecie i skutecznie mu służyć. Zachowując głęboką ewangeliczną tożsamość
i spójność nauki społecznej, chrześcijanie muszą stosować ją w życiu w sposób
uwzględniający realia różnych środowisk i ich historyczną ewolucję. Potrzeby
zmieniają się, a tym samym ulegają zmianie metody ich zaspokajania”. Dziś
nauka społeczna staje przed naglącym wezwaniem chwili, wymagającym od
niej specyficznego wkładu w ewangelizację świata.
Struktury ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe ulegają gwałtownym przemianom. Ponieważ od nich zależy przyszłość ludzkiej społeczności,
trzeba im nadać nowy kierunek. Chodzi o ożywienie ich przez sprawiedliwość i miłość. Jeśli to ożywienie nie nastąpi, ludzie znów znajdą się w ”jarzmie prawie niewolniczym”. Bardzo by się spłyciło rozumienie znaczenia nauki
społecznej Kościoła, gdyby mówiąc o problemach społecznych zapomniano
transcendentny i eschatologiczny zarazem wymiar ludzkiej egzystencji. W społecznym nauczaniu Kościoła nie chodzi bowiem o to, jak po chrześcijańsku
urządzić życie społeczne, albowiem „nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13,14). Istnieje natomiast konieczność poznawania nauki społecznej Kościoła po to, by zaangażowanie w doczesność było
tylko środkiem na drodze do wieczności, a nie celem ostatecznym człowieka.
Niezastąpiona rola w procesie wychowywania katolików świeckich przypada rodzinie. Choć rodzina jest pierwszą, to jednak nie jedyną ani wyłączną
wspólnota wychowawczą. W wychowaniu pomagają rodzicom szkoły, szczególnie szkoły katolickie, i uniwersytety. W formacji katolików świeckich nie
może zabraknąć grup, stowarzyszeń i ruchów. One mają bowiem do spełnienia swoje szczególne zadanie w tym procesie. One też umożliwiają właściwą formację apostolską i stwarzają okazję dla „...integracji, ukonkretnienia
i bliższego określenia formacji otrzymanej przez ich członków od innych osób
i wspólnot”. Należy jednak jasno zaznaczyć, że formacja katolików świeckich
nie może pozostawać w gestii tylko niektórych instytucji czy osób, lecz jest
prawem i obowiązkiem wszystkich ludzi ochrzczonych. Ma bowiem charakter powszechny. Dlatego trzeba ją udostępnić wszystkim bez wyjątku.
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Świeccy mają szerokie pole do działania. Właściwym polem ich ewangelicznej działalności jest rozległy i złożony świat polityki, spraw społecznych,
gospodarki oraz również kultury, nauki i sztuki, życia międzynarodowego, środków społecznego przekazu, jak i inne rzeczywistości otwarte dla ewangelizacji:
miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienie.
Aby katolicy świeccy mogli podołać wszystkim obowiązkom, potrzebna jest
im stała formacja. Ma to być formacja integralna i permanentna. Stała formacja
musi iść w parze z rozwojem duchowym i obejmować całego człowieka. U podstaw tej formacji – jako fundament – musi znaleźć się nieustanne, wytrwałe dążenie do świętości. Świętość zaś wymaga ciągłego rozwoju duchowego.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Troska o formację stałą – jak to realizować dzisiaj?
2. Sumienie – twórca (creator) czy raczej odtwórca (lector) norm moralnych
i duchowych? Jak je pielęgnuję?
3. Pola działalności ludzi świeckich. Jak naprawiać rozdźwięk między wiarą a życiem, między wiarą a kulturą? Co mogę uczynić?
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NOSILI SZKAPLERZ KARMELU
Z milionów osób noszących Maryjny szkaplerz karmelitański, chcemy pokazać
świętych, może mniej znanych, ale mogących być dla nas wsparciem i drogowskazem,
którzy uświęcili się korzystając z duchowości szkaplerznej szaty Karmelu.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD

BŁ. JANINA MARIA CONDESA LLUCH
(1862-1916)
Ojczyzną Janiny Marii Condesy Lluch była
Hiszpania. Urodziła się ona 30 marca 1862
roku w Walencji, w zamożnej rodzinie katolickiej. W dzieciństwie prowadziła proste,
ale bardzo gorliwe życie religijne, czerpiąc
natchnienie z tradycyjnej pobożności ludowej, ze szczególnym nabożeństwem do Matki Najświętszej i do św. Józefa. Dzięki swej
duchowej dojrzałości bardzo wcześnie, bo
już w wieku 18 lat, odkryła swoją życiową
drogę: chciała głosić Ewangelię i posługiwać kobietom pracującym w szybko rozwijającym się wówczas przemyśle.
W 1884 roku, pomimo młodego wieku, otrzymała zgodę arcybiskupa Walencji na otwarcie domu opieki społecznej dla
robotnic. Parę miesięcy później powstała tam również szkoła dla dziewcząt. Dynamicznie rozwijające się dzieło stało się świadectwem i wyzwaniem
dla ówczesnego Kościoła.
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Do ośrodka Janiny zgłaszało się wiele kobiet. Niektóre z nich pragnęły –
za jej przykładem – bezinteresownie służyć zagubionym pracownicom, które
przybywały do miasta, wyrwane ze swoich wiejskich środowisk, i były często poddawane różnym życiowym próbom przez nieuczciwych pracodawców. W ten sposób powstało nowe zgromadzenie zakonne. Janina poddała je
pod opiekę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, skąd otrzymało
ono imię Służebnic Maryi Niepokalanej. Już
w 1895 roku zatwierdził je arcybiskup Walencji, a Janina wraz z towarzyszkami złożyła
pierwsze śluby zakonne. W 1919 roku zgromadzenie zostało kanonicznie agregowane
do zakonu karmelitów bosych, a siostry obficie czerpały życiodajne soki z maryjnej duchowości Karmelu Terezjańskiego. W 1947
r. zgromadzenie zatwierdził papież Pius XII,
nadając mu prawa papieskie.
Posługując hiszpańskim kobietom pracującym, Janina starała się zawsze czerpać
wzór z Maryi, Służebnicy Pańskiej. Jej życiowym zawołaniem były słowa: „Wszystko,
czym jestem i co posiadam, oddaję robotnicom”. Przede wszystkim chciała bronić ich godności, pokazać, że pomimo ciężkich warunków życia nie są
jedynie narzędziem, nawet jeśli w ten sposób traktowali je ich pracodawcy.
Działalność Janiny była jedną z głównych form apostolatu, do którego
Duch Święty powoływał ówczesny Kościół. W czasie gdy ona rozpoczynała
pracę dobroczynną, papież Leon XIII przygotowywał w Rzymie wielką encyklikę społeczną Rerum novarum, która zapoczątkowała zaangażowanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła poprzez późniejsze dokumenty społeczne, aż do
encyklik Laborem exercens i Sollicitudo rei socialis św. Jana Pawła II.
Uprzedzając czasy, Janina była prekursorką opieki społecznej i duchowej
nad kobietami ze środowiska robotniczego w Hiszpanii. Jej dzieło napotykało wiele przeszkód. We wszystkich tych trudnych doświadczeniach i chwilach
próby powtarzała: „Panie, daj, bym niewzruszenie trwała u Twego krzyża”.
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Utrudzona życiem, ale zawsze pełna miłości, Janina Maria Contesa Lluch
zmarła 16 stycznia 1916 roku w Walencji. Dzieło, które założyła, twa do dziś. Siostry pracują w pięciu państwach, w ponad dwudziestu domach zakonnych. Nadal związane są z zakonem karmelitańskim.
Proces beatyfikacyjny Janiny rozpoczął się w Walencji w 1953 roku. W 1997
roku Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót Służebnicy Bożej, a w 2002 roku zatwierdził cud do jej beatyfikacji.
Beatyfikacja s. Janiny Marii Condesy Lluch odbyła się na Placu św. Piotra
w Rzymie 23 marca 2003 roku. Jan Paweł II, nawiązując do słów Pisma świętego o pracy ludzkiej, powiedział wtenczas o niej:
„Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana (Wj 20,9-10).
Wysłuchany przez nas fragment Księgi Wyjścia przypomina nam, że
nasza praca jest konieczna, abyśmy dzięki swoim wysiłkom współpracowali w dziele Stwórcy i w ten sposób czynili ten świat lepszym
i bardziej ludzkim. Jednakże w XIX w., gdy kobiety zaczęły pracować
zarobkowo, ich życie wiary i ludzka godność były wystawiane na różne niebezpieczeństwa. Dostrzegła ten problem bł. Janina Maria Condesa Lluch dzięki swej nadzwyczajnej wrażliwości religijnej. W młodości
prowadziła głębokie życie chrześcijańskie: codziennie uczestniczyła we Mszy św. w kościele parafialnym i gorliwą modlitwą umacniała
swą wiarę. W ten sposób przygotowała się
do poświęcenia się całkowicie służbie Bożej miłości i założyła Zgromadzenie Służebnic Maryi Niepokalanej, które wierne
swemu charyzmatowi, nadal wspiera pracujące kobiety”.
Liturgiczne wspomnienie błogosławionej przypada w dniu 16 stycznia, tj. w dniu
jej śmierci – narodzin dla nieba.
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
I ZAKONU O SZKAPLERZU
NEMINEM PROFECTO LATET.
LIST APOSTOLSKI PAPIEŻA PIUSA XII Z OKAZJI
700-LECIA KARMELITAŃSKIEGO SZKAPLERZA (1950)
Umiło an m ssynom
Umiłowanym
nom Kilianowi
Kiliano i Lynch,
L nch przeprze
orowi generalnemu Zakonu Braci Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmelu, Sylweriuszowi
od św. Teresy, przełożonemu generalnemu Braci Bosych Najświętszej Maryi z Góry Karmelu Papież Pius XII
Umiłowani Synowie Łaska Wam i Błogosławieństwo Apostolskie. Nikomu tajnym nie
jest, jak wiele przyczynia się miłość ku Najświętszej Maryi Pannie do ożywienia wiary
katolickiej i poprawy obyczajów, szczególnie
dzięki tym formom nabożeństwa, które zdają
się posiadać wyższą nad inne moc oświecania
umysłów niebieską nauką i zapalania dusz do
doskonalenia życia chrześcijańskiego. Do nich należy zaliczyć najpierw nabożeństwo do świętego szkaplerza karmelitańskiego, które przez swoją prostotę, stosując się do pojęcia każdego, rozpowszechniło się bardzo szeroko wśród
wiernych Chrystusowych, rodząc liczne zbawienne owoce.
Dlatego z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż Karmelici Dawnej
Obserwy i Bosi postanowili wspólnie uświetnić 700-letnią rocznicę ustanowienia tegoż Szkaplerza Najśw. Maryi Panny z Góry Karmelu jak najwspanialszymi uroczystościami ku czci Najśw. Maryi Panny. I my również to pobożne
przedsięwzięcie, przez stałą miłość naszą do Przeczystej Matki Boga, i jako że
sami zostaliśmy jeszcze dzieckiem będąc wpisani do Bractwa Szkaplerznego,
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najchętniej zalecamy i życzymy mu obfitych łask Bożych. Nie chodzi tu bowiem o rzecz małej wagi, lecz o zdobycie życia wiecznego według obietnicy
danej przez Najśw. Pannę. Chodzi tu bowiem o najdonioślejszą sprawę każdego i o bezpieczne jej przeprowadzenie. Szkaplerz święty jest to bowiem niejako strój Maryi oraz znak i rękojmia wspomożenia Matki Bożej.
Aby jednak przyodziani w tę szatę nie myśleli, iż mimo lenistwa i ospałości duchowej osiągną zbawienie, niech pomną na przestrogę Apostoła: „Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie wasze zbawienie” (Flp 2,12). Wszyscy zatem
Karmelici, czy to w klasztorach pierwszego i drugiego zakonu, czy to w trzecim zakonie regularnym lub świeckim, czy wreszcie w Bractwach żyjąc zespoleni węzłem miłości, przynależą do jednej rodziny Matki Najświętszej,
niech zachowują w wiecznej pamięci wzór pokory i czystości Najśw. Dziewicy, a w prostym kroju tej szaty upatrują streszczenie cnót skromności i prostoty. Niech tę szatę, którą w dzień i noc się okrywają, uważają za wymowny
symbol modlitwy, którą błagają Boga o pomoc. Niech na koniec ukazuje im
ona to poświęcenie Najświętszemu Sercu Niepokalanej Dziewicy, niedawno
przez nas tak usilnie polecane. A wtedy nie omieszka zapewne Najczulsza ta
Matka sprawić, aby Jej dzieci, oczyszczając się z win w czyśćcu jak najszybciej
za Jej przyczyną u Boga, dostały się do niebieskiej Ojczyzny według podania
owego, zwanego Przywilejem Sobotnim.
Życząc więc opieki i pomocy nieba i dając wyraz naszej szczególnej miłości udzielamy Wam, Ukochani Synowie, i całemu Zakonowi Karmelitańskiemu, z wielką życzliwością Apostolskiego Błogosławieństwa w Panu.
Dano w Rzymie u św. Piotra, dnia 11 lutego, w uroczystość Objawienia
Niepokalanej Dziewicy Maryi, w roku 1950, jedenastym Naszego Pontyfikatu.
AAS 42(1950) s. 390; „Głos Karmelu” 7-8 (1950) s. 1-2.
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TEKST PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA PIUSA XII
DO UCZESTNIKÓW KONGRESU SZKAPLERZNEGO
W RZYMIE (1950 r.)
Pierwsze słowa naszego powitania kierują się tego wieczoru do uczestników
wielkiego międzynarodowego Kongresu karmelitańskiego.
Upływa właśnie trzeci tydzień, jak zawitała pierwsza jutrzenka siedemsetnej rocznicy upływającej od 16 lipca 1251 roku, daty pamiętnej nie tylko dla
Karmelu i wszystkich jego członków. W rzeczywistości ileż dusz od tego dnia
zawdzięcza, nawet w położeniu po ludzku beznadziejnym, swoje ostateczne nawrócenie i swoje zbawienie wieczne Szkaplerzowi, którym były odziane! Iluż
to dzięki niemu doznało w niebezpieczeństwach ciała i duszy Macierzyńskiego
wspomożenia Maryi! Nabożeństwo szkaplerzne sprowadza na świat potężny
strumień łask duchowych i doczesnych. Obchodźcie jego zaprowadzenie z radością i nabożeństwem, z wdzięcznością i ufnością. Jest to chwalebne, z czego my się również radujemy.
Szkaplerz jest to w istocie pewnego rodzaju „habit”. Ten, kto go przyjmuje, przez jego obłóczyny włączony zostaje w mniej lub więcej intymny sposób
do Zakonu Karmelitańskiego. Ten, kto go nosi, przyznaje się otwarcie, iż przynależy do Najśw. Maryi Panny, całkiem podobnie jak ów rycerz z trzynastowiecza – epoki, w której wziął początek Szkaplerz – który czując na sobie wzrok
swej „Pani” okazywał dzielność i poczucie bezpieczeństwa.
Podobnie i was, drodzy synowie i drogie córki, napominamy najpierw, abyście postępowali zawsze w sposób godny Waszego powołania, śladami wielkich świętych, jakich Karmel dał Kościołowi. Pielęgnujcie życie wewnętrzne,
a zgodnie z duchem waszej reguły spełniajcie gorliwie uczynki umartwienia i pokuty: módlcie się o rozszerzenie wiary, o rozwój Kościoła, za głowy
państw, za zmarłych, o nawrócenie grzeszników. Bądźcie dla wszystkich wiernych wzorem i pobudką.
Przemówienie z 12.10.1950 r., „L’Osservatore Romano” 13.10.1950, s. 1;
„Głos Karmelu” 7-8 (1951) s. 162
33

Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
ERYGOWANIE BRACTWA SZKAPLERZNEGO
W ŻORACH
Dnia 8 maja w parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (archidiecezja
katowicka) podczas Mszy świętej wieczornej odbyło się uroczyste odczytanie
aktu erygowania Bractwa Szkaplerznego. Mszę świętą celebrował prowincjalny moderator o. Włodzimierz Tochmański OCD, koncelebrowali ją ks. proboszcz Stanisław Gańcorz, moderator wspólnoty ks. Przemysław Malinowski
oraz ks. prałat Jan Szewczyk.
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W wygłoszonym słowie Bożym ojciec Włodzimierz nawiązał m.in. do słów
proroka Eliasza skierowanych do ludu Izraela: „Jak długo chwiać się będziecie na
obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie”. To wezwanie skierowane do każdego chrześcijanina, ale nas, odzianych w szatę Maryi,
powinno szczególnie zapalać do odważnego bezkompromisowego głoszenia
Chrystusa słowem i życiem. W czasie Mszy świętej członkowie Bractwa złożyli przyrzeczenia oraz przyjęli duże szkaplerze brackie. Kilka osób przyjęło
też Szkaplerz karmelitański.
Po Eucharystii miała miejsce wspólnotowa agapa.
Jadwiga Drawińska – z-ca animatora
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NOWA WSPÓLNOTA W JAROSŁAWIU
Z wielką radością pragnę poinformować, że w Jarosławiu u stóp NMP Królowej Polski w kościele pod Jej patronatem zawiązała się nowa wspólnota
szkaplerzna. Dzięki staraniom ks. proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego we
współdziałaniu z siostrami już noszącymi szkaplerz św. odbyła się 5 czerwca
2016 r. niedziela szkaplerzna. Szczególnym tłem tej uroczystości był piknik
rodzinny zrzeszający całe rodziny na wspólnej modlitwie, uwielbieniu Boga i Matki Najświętszej. Podczas niedzielnych mszy świętych o. Paweł Ferko
OCD głosił słowo Boże i przybliżał rangę szaty Maryi – Szkaplerza św. W tym
dniu 202 osoby oddały się pod szczególną opiekę Maryi, przyjmując szkaplerz
św. W każdą III środę miesiąca będziemy czcić Maryję godzinkami szkaplerznymi, a po Mszy świętej wieczornej spotykać się na modlitwie oraz formowaniu w duchowości karmelitańskiej. Pragniemy wypraszać potrzebne łaski dla
naszych rodzin i naszej Parafii, by wzrastała na chwałę Boga.
Bożena Wojdyło

NIEDZIELA SZKAPLERZNA
W RUDZIE ŚL. ORZEGÓW
Niedziela 18 września 2016 r. to czas szczególny dla wspólnoty parafialnej
i Bractwa Szkaplerznego, gdyż w tym dniu gościliśmy karmelitę o Włodzimierz Tochmańskiego OCD, który przez cały dzień głosił homilię i przyjmował
chętne osoby do szkaplerza. Szczególne miejsce miała Eucharystia w intencji
wszystkich parafian noszących szkaplerz św. Członkowie bractwa ubrani w białe płaszcze czynnie brali udział we Mszy św. (czytanie, procesja z darami, modlitwa wiernych i sztandar).
My jako synowie światła w relacji z innymi ludźmi powinniśmy być bardziej
roztropni o królestwo Boże i sprawić żeby Bóg był na pierwszy miejscu. Może
niejeden z nas powinien odmienić swoje życie i nie być kanapowym chrześci36

janinem, jak mówił w czasie ŚDM papież Franciszek, ale przez energie i siłę
starać się o zbawienie siebie i współbraci. Siłę mamy czerpać z sakramentów
świętych i ze słowa Bożego. Pomocą jest nam również Szkaplerz św. jako dar
dla nas od Maryi naszej Matki.
Po Eucharystii Bractwo szkaplerzne zrobiło sobie z Moderatorem Prowincjalnym pamiątkowe zdjęcie.
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Po południu członkowie bractwa spotkali się z o Włodzimierzem i naszym
opiekunem księdzem proboszczem Ryszardem przy wspólnym stole na bratersko-siostrzanym spędzaniu dnia świętego, jakim jest niedziela.
Weronika Sokalska

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA
WSPÓLNOT BRACTWA SZKAPLERZNEGO
DO KATEDRY W KATOWICACH
Członkowie blisko 30 wspólnot Bractwa Szkaplerznego z archidiecezji katowickiej wraz ze swoimi duszpasterzami parafialnymi i moderatorem prowincjalnym o. Włodzimierzem Tochmańskim OCD odbyli jubileuszową pielgrzymkę
Roku Miłosierdzia do katowickiej katedry Chrystusa Króla w dniu 8 października. Pielgrzymka Bractwa połączyła się z archidiecezjalną pielgrzymką wspólnot Żywego Różańca.

38

39

Przybyło kilka tysięcy ludzi. Na pytanie ks. Zbigniewa Koconia, diecezjalnego moderatora Żywego Różańca, kto z wiernych w katedrze nosi karmelitański szkaplerz, podniosła się połowa świeckich.
Eucharystii – w asyście kilkudziesięciu kapłanów i setki poczt sztandarowych – przewodniczył metropolita górnośląski ks. abp Wiktor Skworc, który wyraził zadowolenie z integracji wspólnot śląskich Bractwa Szkaplerznego.
Modlitwa, która wspiera się o paciorki różańca, jest również szukaniem
Bożego Oblicza, stawaniem przed tym Obliczem – ante coram Dei, jest w pewnym sensie uwielbieniem, adoracją Boga, który zechciał objawić się pokornemu człowiekowi – powiedział metropolita katowicki. W homilii podkreślił,
że modlitwa różańcowa bywa nazywana „bronią wierzących, której lęka się
sam szatan”. – Albowiem, kto modli się na różańcu przyzywa opieki samego Boga, Jego mocy i potęgi. Ileż zwycięstw dokonało się przez modlitwę różańcową! – dodał.
Opisując modlitwę różańcową abp Skworc zwrócił uwagę na jej biblijny
charakter. – Chyba żadna z modlitw prywatnych Kościoła nie jest tak biblijna,
osadzona w słowie Bożym, jak właśnie modlitwa różańcowa. W gruncie rzeczy
w rozważaniach kolejnych tajemnic nie chodzi o wymyślanie jakiś niebotycznych teologii, o granie na sentymentalnych i ckliwych uczuciach, ale o twarde
zakorzenienie naszej uwagi w słowie Boga, w Jego objawieniu – stąd wypadałoby,
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żeby nasze rozważania opierały się na konkretnych fragmentach Pisma świętego, a zwłaszcza Ewangelii, aby modlący się człowiek powoli wchodził w czas
i przestrzeń świętych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi – powiedział.
Delegacje Bractwa prowadziły tajemnicę różańca św., włączyły się czynnie w liturgię i dziękowały arcybiskupowi Skworcowi na zakończenie Eucharystii. Obecna była też Madzia Buczek.
(WT)
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SOSNOWIEC: POŻEGNANIE S. ANANIASZY
I PRZYWITANIE S. ALBERTY
Nasze sosnowieckie Bractwo wchodzi na nową drogę formacji. Od października
naszą nową opiekunką, przydzieloną nam przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, została s. M. Alberta od Wcielonego Słowa Bożego. Październikowe spotkanie naszego Bractwa, oprócz typowego dla tego miesiąca
rysu misyjnego, miało charakter zapoznawczy z nową Siostrą.
S. Alberta została oddelegowana do sosnowieckiej wspólnoty Sióstr KDzJ
z Wrocławia. Dotychczas nie miała do czynienia z Bractwem Szkaplerznym,
za to opiekowała się Bractwem Dzieciątka Jezus. W Zgromadzeniu s. Alberta
jest organistką i zajmuje się zakrystią. Mamy nadzieję, że nasza współpraca
z nią będzie się układała równie dobrze jak z jej poprzedniczką.
Nasza dotychczasowa opiekunka – s. Ananiasza od Ducha Świętego – pod koniec sierpnia
została przydzielona do malutkiej trzyosobowej wspólnoty sióstr w Kolonowskiem, w województwie opolskim, gdzie trochę gra na organach
w tamtejszym kościele parafialnym oraz gotuje dla współsióstr, np. bardzo smaczną zupę pomidorową.
Siostra Ananiasza, przeniesiona do nowej
wspólnoty w sierpniu, przyjechała do nas jeszcze na wrześniowe spotkanie, które upłynęło
w podniosłej, ale jednocześnie rodzinnej atmosferze dziękczynienia. Mszę Świętą koncelebrowało
trzech kapłanów: ks. Leonard Sobczyk, ks. Daniel
Bunia oraz ks. Grzegorz Kopyś, wszystko dlatego, że Bractwo chciało podziękować Bogu za siostrę Ananiaszę, a s. Ananiasza
chciała podziękować za Bractwo i jeszcze dodatkowo w tym dniu obchodził
imieniny nasz moderator – ksiądz Grzegorz.
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S. Ananiasza na dalszą drogę dostała w prezencie od Bractwa, jeszcze przed sierpniowym wyjazdem,
figurkę Matki Bożej Szkaplerznej,
taką samą, tylko trochę większą, jak
ma nasze Bractwo, żeby zawsze pamiętała i o nas, i o tym, że zarówno z nią, jak i z nami jest zawsze ta
sama, nasza wspólna Matka. Natomiast na spotkaniu wrześniowym
siostra otrzymała piękną Ikonę Maryi Pneumatofory (Niosącej Ducha)
napisaną przez naszą zdolną kronikarkę Izabelę Szkleniarz oraz coś
dla ciała – czyli termos, żeby było
jej ciepło i na duszy i w ciele. Było
mnóstwo uścisków, życzeń, wzruszeń, niejedna łza w niejednym oku
się zakręciła.
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Siostra Ananiasza zawsze będzie dla Bractwa kimś szczególnym, bo to
nasza pierwsza opiekunka, obok Maryi nasza druga Matka duchowa, można powiedzieć założycielka. To ona zabiegała, żebyśmy w ogóle zaistnieli, to
z jej krwi i potu powstaliśmy i trwamy nadal. Nasza wspólnota zaczęła spotykać się we wrześniu 2013 roku i przez te trzy lata s. Ananiasza cały czas była
z nami, formowała nas, wspomagała, nadawała nam karmelitański rys, rozkochiwała nas w Maryi i w Bogu. Uczyła nas być jednością, wspólnotą, bractwem. I prawdę mówiąc, obojętnie jak wspaniałe będą następne opiekunki
naszego Bractwa, to żadna z nich nigdy nie będzie tą pierwszą.
Można powiedzieć, że s. Ananiasza była z nami w naszym brackim niemowlęctwie – to ona zmieniała nam pieluchy, poiła pożywnym mlekiem i wycierała zasmarkane nosy i zapłakane oczy, była nam nie tylko siostrą zakonną,
ale po prostu – Siostrą i Matką. To przy niej raczkowaliśmy i stawialiśmy swoje pierwsze niepewne kroki w Szkole Maryi. To ona położyła podwaliny pod
naszą obecną wspólnotę, to ona formowała i przygotowywała wszystkich, którzy do tej pory złożyli przyrzeczenia brackie (27 osób).
Dziękujemy Bogu za to, że dał nam Siostrę Ananiaszę – Anię naszą i że
tyle nam przez nią dał. Jako członek Bractwa mam nadzieję, że nigdy nie zgubimy tej wdzięczności, która jej się należy za trud i wysiłek, które ofiarowała,
abyśmy się narodzili i wzrastali ku Maryi i ku Bogu.
Boże, błogosław s. Ananiaszy, Matko i Królowo Karmelu, opiekuj się nią.
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WYBORY W BRACTWIE U ŚW. TRÓJCY
W PRZEMYŚLU
Dnia 6 października podczas spotkania Bractwa Szkaplerznego, w obecności moderatora Bractwa, dokonano wyborów do zarządu Bractwa, na okres
3 lat. Zarząd został wybrany przez członków Bractwa bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, a następnie zatwierdzony przez moderatora miejscowego ks. Krzysztofa Żyłę.
Skład Zarządu: animator Stanisława Kruty, zastępca animatora Roman
Kruty, kronikarz Jadwiga Wolarz, skarbnik Stanisław Grabas.
Na zakończenie spotkania ks. Krzysztof Żyła złożył wybranemu zarządowi gratulacje i życzenia błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej
Szkaplerznej w pełnieniu powierzonych im zadań.
Stanisława Kruty

MIŁOSIERDZIE BOŻE W MOIM ŻYCIU
Kiedy patrzę dzisiaj na moje życie, to widzę jak bardzo było przesycone Bożym miłosierdziem, choć ja kiedyś tego nie dostrzegałam. Pochodzę z rozbitej
rodziny, nie miałam kontaktu z moim ojcem. Nie darzyłam mężczyzn zaufaniem. Nigdy nie myślałam o założeniu rodziny. Po skończeniu studiów poznałam
w pracy kolegę, z którym znalazłam wiele wspólnych zainteresowań. Fascynowała mnie jego wiara żywa i gorąca. Rozmowy nasze szybko zaczęły dotykać spraw najważniejszych, egzystencjalnych. Został moim przyjacielem, nie
miałam przed nim tajemnic. Po niespełna rocznej znajomości poprosił mnie
o rękę. Zgodziłam się. Nie, nie byłam w nim zakochana, ale ufałam mu i widziałam, że on bardzo mnie kocha. Nasze małżeństwo, które było wspólnym
poszukiwaniem Jezusa, dawało mi coraz więcej radości, a moja miłość do męża
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rosła. Wspólne Eucharystie, adoracje Jezusa Eucharystycznego, nasza modlitwa, wspólnie podjęte studium teologiczne zbliżały mnie do Boga, powodując
zarazem wzrost zaufania do mojego kochanego męża. To jemu mogłam powierzać wszystkie sprawy duchowe, które dotyczyły mojego serca. Zostaliśmy rodzicami, stworzyliśmy rodzinę pełną, kochającą się, której ja nigdy nie miałam.
Nowy rozdział w moim życiu zaczął się w 2006 roku w święto Miłosierdzia
Bożego. Wracałam samochodem z Eucharystii i przed samym domem doszło
do kolizji z samochodem, prowadzonym przez bardzo młodą osobę. Wjechała
we mnie, choć się zatrzymałam, aby jakoś się wyminąć na wąskiej osiedlowej
drodze. Zdenerwowana wezwałam policję. Kiedy rozmyślałam o konieczności
usunięcia szkód w moim samochodzie usłyszałam wyraźny męski głos, choć
nikogo przy mnie nie było: „Nie bój się, w twoim życiu będą zmiany”. Zdumiało mnie to, co usłyszałam. Nie miałam wątpliwości, kto do mnie mówi – to
był Pan. Było mi obojętne, co będzie z samochodem. Chciałam, jak najszybciej pójść do domu i opowiedzieć mężowi, o tym, co usłyszałam. Wysłuchał
mnie, uwierzył mi i wzruszył się. W mojej głowie kłębiły się myśli, o jakich to
zmianach powiedział mi Jezus. Cztery dni później dostałam niespodziewa-
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ne wypowiedzenie z pracy, likwidacja stanowiska, choć nic wcześniej tego nie
zapowiadało. Byłam niezwykle spokojna , nie bałam się o swoją przyszłość.
Bardzo szybko znalazłam nową pracę i to na lepszych, niż poprzednio, warunkach. Do moich obowiązków zawodowych należały cotygodniowe delegacje
do Krakowa. Pierwszy taki wyjazd połączyłam z odwiedzeniem sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wchodząc do kaplicy wieczystej adoracji, usłyszałam: „Nareszcie, czekałem!”. Moje oczy zalały się łzami, klęczałam,
wpatrując się w Jezusa Eucharystycznego wystawionego w dużej Hostii. Straciłam poczucie czasu, byłam z Nim sam na sam, błogi spokój wypełniał moją duszę…
Odtąd co tydzień spotykałam się z Jezusem w krakowskich Łagiewnikach na koronce do Bożego Miłosierdzia, na Eucharystii i na adoracji. Wiele
się zmieniało w moim życiu. W końcu zrozumiałam, że zmiany, które mi Pan
zapowiedział w 2006 roku, dotyczą całego mojego życia, a nie tylko spraw zawodowych.
Rozpoczęłam regularną lekturę Pisma Świętego, codziennie uczestniczyłam w Eucharystii, praktykowałam medytację i modlitwę Liturgią Godzin. Zgłosiłam się też na studium teologii modlitwy zorganizowane przez
Karmelitański Instytut Duchowości. Byłam bodaj jedyną osobą nienależącą do
Świeckiego Karmelu, wszyscy inni uczestnicy studium pochodzili z różnych
wspólnot OCDS Prowincji Krakowskiej. Ojciec delegat prowincjalny zapytał
mnie kiedyś podczas rozmowy, czy nie chciałabym wstąpić do Świeckiego Karmelu. Odpowiedziałam, zgodnie z prawdą, że nie wiem, czego Jezus ode mnie
oczekuje. Odpowiedź otrzymałam niespełna godzinę później. Podczas wieczornej modlitwy wewnętrznej ponownie usłyszałam głos: „Chcę cię w Zakonie”.
Nie miałam już wątpliwości, że taka jest wola Pana i że to jest moje powołanie. Wstąpiłam do wspólnoty OCDS w Rybniku Chwałowicach, przyjmując
predykat zakonny: od Jezusa Miłosiernego. Po pięciu latach formacji złożyłam
przyrzeczenia definitywne 19 października 2016 roku – w Roku Miłosierdzia.
Wszystko, co Pan zmienił w moim życiu, z radością przyjmuję. Powtarzam za naszą Matką Teresą od Jezusa: Twoją jestem, Panie. Od Ciebie życie
wzięłam. Co chcesz abym czyniła ? Amen.
Jadwiga Drawińska OCDS, Bractwo Żory
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ZAPROSZENIA I OGŁOSZENIA
● Regionalne spotkanie członków Bractwa Szkaplerznego diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej i Polski południowo-wschodniej z udziałem moderatora prowincjalnego o. Włodzimierza i diecezji
rzeszowskiej ks. Jagustyna będzie miało miejsce w Jarosławiu 28 stycznia 2017 r.
● Zapraszamy na rekolekcje Domu Rekolekcyjnego w Czernej. W dniach
13-15 stycznia 2017 r. będą rekolekcje pt.: Jak być lepszym apostołem
w „erze ludzi świeckich” (papież Franciszek)? Wokół programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Idźcie i głoście”. Pastoralne spojrzenie
Karmelu. Przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański OCD.
● Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich animatorów Bractwa i ich
zastępców będzie miało miejsce w Domu Pielgrzyma w Czernej
12-14 maja 2017 r. Jest ono obowiązkowe – wynikające ze Statutu
Bractwa. Prosimy o rezerwację terminu i zgłoszenie przyjazdu do Sekretariatu w Czernej (wtorek 11.00-16.00). Koszt 140 zł.
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● Pobliskie wspólnoty i Bractwa zapraszamy do Czernej na czuwanie
modlitewne w pierwsze soboty. Informacje są podane na stronie internetowej klasztoru i sanktuarium oraz na stronach karmelitańskich
profili na FB.
● W Sekretariacie w Czernej można pobrać nowowydane:
– pięknie nowowydaną księgę wpisową do Rodziny i Bractwa Szkaplerznego,
– kolorowy plakat o szkaplerzu,
– Statut Bractwa Szkaplerznego z 2016 r.,
– folderki czarno-białe o szkaplerzu,
– książki o szkaplerzu,
– kwartalniki „Rodziny Szkaplerznej”
– mały modlitewnik szkaplerzny,
– medaliki kolorowe jaśniejsze i ciemniejsze, większe i mniejsze,
– komplety szkaplerzne dla osób pragnących przyjąć szkaplerz
Karmelu,
– obrazki z Matką Bożą Szkaplerzną i nadrukiem adresu moderatora prowincjalnego.
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Akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej
Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.
Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,
i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi. Amen.
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