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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 – LIPIEC
IDŹCIE I GŁOŚCIE. PROGRAM DUSZPASTERSKI
KOŚCIOŁA W POLSCE. JAK MAMY ŻYĆ AD 2017? (3)
(oprac. Włodzimierz Tochmański OCD)
Idźcie i głoście
Pytamy siebie, dlaczego mamy iść i głosić, jakie są na tej drodze przeszkody
i trudności; co to w ogóle znaczy iść i głosić. Przede wszystkim, co to szczególnie może znaczyć dla nas: w rodzinie, wspólnocie oraz wobec innych rodzin i wspólnot. Chcemy lepiej rozumieć, co one znaczą, z czym się wiążą,
czego od nas wymagają, do czego nas zobowiązują. Te słowa są tak bardzo dla
nas ważne, że są w ogóle w centrum całego orędzia chrześcijańskiego, wypowiedziane do uczniów przez Jezusa po swym zmartwychwstaniu, jako swoisty testament, przesłanie i zwieńczenie ziemskiej misji. Na początek jednak
przypomnijmy sobie okoliczności, w jakich Pan wypowiedział te słowa. Już
bowiem sam ich kontekst i egzegeza mogą wiele nas nauczyć. Interesujący
nas tekst tak brzmi w Ewangelii wg św. Marka: I rzekł do nich: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu (całemu) stworzeniu!” (Mk 16,15).
Znamienny jest tytuł dodany od redaktora: ostatni rozkaz; rozkaz: a więc
nakaz, obowiązek, coś co jest nie tylko niezobowiązującą uwagą, radą, ale
pilnym i koniecznym zadaniem; coś co nie jest tylko mglistym i ogólnym
stwierdzeniem, ale jasnym i konkretnym wezwaniem; coś co dodatkowo
ma aspekt podsumowania, testamentu, ostatniej i trwałej woli (ostatni rozkaz). Dużo mogą nam powiedzieć też teksty paralelne, zwłaszcza ten zapisany u św. Mateusza: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19).
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To nauczajcie lepiej należałoby przetłumaczyć: czyńcie uczniami. A jeśli tak,
to tym jaśniejsze jest, że ważne są w tym nie tylko i nie tyle słowa (nauczanie) co czyny (przykład).
W zdaniu bezpośrednio poprzedzającym to nasze, czytamy: Jezus ukazał
się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór,
że nie wierzyli tym, którzy Go widzieli zmartwychwstałego (Mk 16,14). A więc
apostołowie otrzymują ten rozkaz nie dlatego, że są szczególnie gotowi czy
dysponowani; nie otrzymują też ze względu na swoje zasługi czy osobiste
przymioty, ale otrzymują mimo słabości wiary, mimo swego uporu. To bardzo ważna uwaga dla nas; tłumaczy bowiem, jak to możliwe, że i do nas
skierowane jest to samo słowo, mimo że nas tym bardziej przerasta, zastaje
słabych, upartych i małej wiary. Dalej: uczniowie otrzymują ten rozkaz dla
wiary i chrztu, zbawienia innych. Zadanie zatem, jakie nas czeka, jest ważne
i pilne, potrzebne Bogu i światu; otrzymują ten rozkaz po zmartwychwstaniu i od Zmartwychwstałego Jezusa, więc są pewni i mocni Jego obecnością
i łaską: Ja jestem z wam przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt);
więc my nie jesteśmy sami, i jak apostołowie wyposażeni jesteśmy, by zrealizować tę misję w sposób cudowny i owocny.
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Przyjrzyjmy się więc bliżej poszczególnym słowom nakazu Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu (całemu) stworzeniu! W nich
samych już bowiem zawarte są istotne dla nas treści i wskazania.

• Idźcie
To pierwszy z dwóch czasowników, użyty w trybie rozkazującym, a więc
mówiący o konkretnym i pilnym nakazie, zadaniu, poleceniu. To też jasne wskazanie na ruch, aktywność, gotowość, a nie na bezczynność, lenistwo, zastój. To określenie na rozwój: idźcie, a więc nie stójcie w miejscu,
nie zatrzymujcie się. To też przypomnienie o roli osobistego zaangażowania
i świadectwa, potrzeby bycia samemu w drodze (chrześcijaństwo to droga).
To w końcu apel, by samemu ciągle podnosić się z upadków (bo mam iść).

• I głoście
Przez to „i” związane koniecznie i integralnie z tym co poprzednio: idźcie. Moje głoszenie nauki ma więc być koniecznie poprzedzone i potwierdzone osobistym świadectwem i przykładem. Może niekoniecznie czy nie zawsze
znaczyć głoszenie słowem, ale na pewno i wpierw: życiem (wpierw idźcie).

• Ewangelia
W znaczeniu: w ogóle dobrej nowiny o zbawieniu i Jezusie, świadectwa wiary, a niekoniecznie kompletnego, profesjonalnego wykładu z teologii czy biblistyki.

• Cały świat, wszelkie stworzenie
To określenie wskazuje na radykalizm, wzywa do pójścia na całość, a nie zadowolenia się, czy ograniczenia tylko do „swego świata”, wybranego stworzenia; zakłada chęć dotarcia wszędzie, do wszystkich i do każdego; mówi
o zapale i maksymalizmie. Mówi także o uniwersalizmie, to znaczy nie pomijaniu nikogo i niczego, ale otwartości na wszystko i wszystkich, gotowości do dialogu i do współpracy wszędzie i ze wszystkimi.
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• Wspólnota
To słowo co prawda nie pada w tekście, ale ten ją przecież zakłada. Liczba
mnoga obu czasowników (idźcie, głoście), wskazuje bowiem na innych, do
których skierowane jest to samo słowo, mówi o wspólnocie, zakłada ją. To dla
nas ważne przypomnienie, że w tej misji (idźcie i głoście) nie jestem i nie
mam być sam, ale, że potrzebuję drugiego, oparcia, wspólnoty. To więc i wezwanie do tego szukania bliźniego, liczenia się z nim, współpracy, do wzajemnej odpowiedzialności; ale i upewnienie, że i ja mam pomoc.
Dlaczego jednak mam być wierny temu nakazowi? Czy na pewno odnosi się on także do mnie? I co jedynie winno skłaniać mnie do jego realizacji? Pierwszym i zasadniczym motywem realizacji nakazu: idźcie i głoście,
jest moja miłość do samego Boga. To w jej imię winno mi zależeć na szerokiej znajomości Boga, Jego nauki, Ewangelii, na tym by Boża chwała i wiara
rzeczywiście rozszerzały się, docierały wszędzie i do wszystkich. Miłość to
przecież pragnienie, by ukochana przeze mnie osoba, była też przez innych
znana i kochana, otoczona powszechnym szacunkiem. Miłość to dzielenie
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serca, pragnień ukochanej osoby; a tym jest przecież i to wezwanie. Miłość
to także wierność wybranej osobie, jej słowu – także temu – bo przecież miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J)
Do realizacji słów Pana winna też skłaniać nas, i to koniecznie, prawdziwa i głęboka miłość bliźniego, która uznaje i chce dlań tego co najważniejsze
i najpilniejsze: wiara, chrzest, zbawienie. Miłość bliźniego to przecież droga
i warunek naszej miłości do Boga, bo nie można kochać Boga, którego się nie
widzi, jeśli nie kocha się bliźniego, którego się widzi (1 J 4,40). Dzielenie się
Ewangelią to prawdziwa posługa miłości i dzieło miłosierdzia wobec ludzi,
czynienie ich uczestnikami obietnicy samego Boga: błogosławieni, którzy nie
widzieli a uwierzyli. To jednak także ważne upomnienie, aby ta posługa wobec innych wypływała tylko z motywów miłości i była spełniana z miłością.
W końcu realizacja nakazu Pana – idźcie i głoście – to także wyraz i droga miłości do samego siebie, dążenia do samorealizacji, szczęścia ziemskiego
i wiecznego. Nasze szczęście, spełnienie są bowiem tylko w Jezusie, a więc
i w realizacji Jego woli, planu; i człowiek nie może się inaczej odnaleźć jak
tylko przez bezinteresowny dar z siebie. Także dlatego, że tak właśnie umacnia się nasza osobista wiara, gdy jest przekazywana. I też dlatego, że przez
przekaz Ewangelii, uczestniczymy sami w obietnicy: o jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny (Iz 52,7); błogosławiony, który
przybywa w imię Pańskie! (Ps 118,26); błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,28).
Mimo tych jednak jasnych i przekonywujących pobudek realizacja nakazu napotyka na pewne trudności w nas i wokół nas. Świadomość i znajomość ich pozwala nam może być bardziej czujnymi i przezornymi.
Jedną z nich jest po prostu nasze lenistwo, czyli niechęć do podejmowania działań, zwłaszcza tych trudnych, niepopularnych, ryzykownych. Może
nas dosięgać przez pokusę zadowolenia się tylko tym co jest, stagnacji, zastoju, zniechęcenia, samousprawiedliwienia; też przez opór wobec wymagania
od siebie, zdobywania się ciągle na coś więcej, rozwoju. Potrzeba przeciwdziałania tej słabości przez rzetelną pracę nad sobą (spowiedź).
Lenistwo często wypływa i wiąże się z lękiem: wpierw przed samym sobą (swą słabością), przed wysiłkiem i zadaniem (uważanym za zbyt duże).
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To także obawa przed innymi, światem, niezrozumieniem, klęską, odrzuceniem. U ich podstaw jest często nasza mała wiara i upór (pycha), zbytnie
przywiązanie do siebie, swego zdania, czy też opinii innych. By im przeciwdziałać, z jednej strony troszczymy się o umocnienie wiary (przez modlitwę, sakramenty, Pismo święte, życie chrześcijańskie), z drugiej, ćwiczymy
się w pokorze i odwadze (przez codzienne podejmowanie zadań, akceptację wyrzeczeń i strat).
Powodem naszych trudności w realizacji zadania jest oczywiście i sam
świat, który często jest obcy, obojętny (a nawet wrogi) wartościom Ewangelii, którego myślenie (wg ciała) jest często tak całkowicie odmienne od tego Bożego (wg ducha). Ale właśnie dlatego ta posługa wobec świata jest tak
ważna i pilna; i im bardziej jest niedoceniana i niepopularna, tym większa
jest jej wartość i zasługa. Trzeba bym miał tego żywą świadomość (bym wierzył) i bym w imię tego zachował konieczny dystans do świata i jego myślenia, opinii.
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Jaką postawę winniśmy zająć wobec tych trudności? Niektóre wskazówki pojawiły się już na bieżąco. Teraz jeszcze o dwóch zasadniczych:

– pokój i ufność
Oczywiście, nie w sensie bezczynności, obojętności, świętego spokoju, ale
w sensie głębokiej, wewnętrznej równowagi i optymizmu wobec zagrożeń
i trudności, które płyną z wiary, ufności w Bożą obecność i łaskę, silniejszą
niż grzech i wszechmocną; dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. To nie
panika, desperacja czy apatia, ale wewnętrzna pogoda i harmonia ducha, które się nie załamują ani nie poddają, ale zachowują w sobie żywą wiarę i nadzieję w ostateczny sens i sukces, w obecność i pomoc Boga.

– odwaga i rozwaga
Druga uwaga dotyczy rozwagi i odwagi. Trzeba roztropnej znajomości i oceny siebie i świata, istniejących trudności i zagrożeń; bez ich niedoceniania
(lekceważenia) ani też przeceniania; trzeba jej, by możliwie się im nie narażać, a zapobiegać. Trzeba odwagi, by podjąć wyzwania, zmagać się ze sobą, stawić czoło trudnościom i niebezpieczeństwom, zdobyć się na prawdę
o sobie, dystans i krytycyzm wobec świata, a bezgranicznie zaufać tylko
Bogu. Trzeba odwagi i dla zwykłej ludzkiej wytrwałości w dobrym, cierpliwości w swych zmaganiach.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. W jakich okolicznościach Jezus wypowiedział słowa „idźcie i głoście”?
2. Jaka treść i wskazania są zawarte w tym nakazie?
3. Jakie trudności istnieją przy realizacji słów Jezusa i jak je możemy pokonać?
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MIESIĄC II – SIERPIEŃ
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (4)

6. Tryumf kultu maryjnego w czasach
przedsoborowych, jego kryzys i posoborowe odnowienie
Treścią tego rozdziału będzie ukazanie apogeum kultu maryjnego w Kościele
podczas „ery maryjnej”, następnie przybliżenie tzw. „kwestii maryjnej” z jej
postulatami, a także analiza nauki Soboru Watykańskiego II w odniesieniu
do Bogurodzicy z jej recepcją wśród ludu Bożego.

1. „Era Maryi”
Maksymalizm, który zaczął dominować w kulcie maryjnym ma przełomie
XIX i XX w. sprawił, że w teologii stosowano zasady de Maria numquam satis, numquam nimis (o Maryi nigdy dosyć, nigdy za dużo), czy też ad Jesum
per Mariam (do Jezusa przez Maryję), co w naszej ojczyźnie miało swoje echo
w powszechnie znanym motcie wielkiego Prymasa Tysiąclecia, Sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego: soli Deo per Mariam (samemu Bogu przez Maryję).
Nurt maksymalistyczny wyrażał się nadto w tzw. teologicznym principium de convenientia (zasadzie stosowności), tłumaczonym w praktyce na
wyrażenie potuit, ergo fecit! (skoro mógł, to i uczynił). O Matce Bożej można było zatem mówić zawsze i nigdy nie zdołało się wypowiedzieć wszystkiego, nigdy wystarczająco nie można było Jej uczcić i wychwalić, wszak
Ona, wyniesiona ponad chóry aniołów, przewyższała wszystkie cnoty i dary udzielone Świętym. Skoro bowiem, dla przykładu, Bóg dał szczególny dar
mądrości św. Tomaszowi z Akwinu, autorowi Sumy Teologicznej, było sto10

sownym (convenientia), aby podobnego daru udzielił dla Niej, wybranej na
Matkę swego Syna. A zatem z pewnością Jej go udzielił, ponieważ mógł to
zrobić, a skoro mógł, to i uczynił: potuit, ergo fecit! I tak samo ma się rzecz
z innymi darami: skoro św. Dominikowi dał Bóg szczególny dar kaznodziejstwa, nie mógł oszczędzić go dla Maryi, potuit, ergo fecit – mógł go Jej
udzielić, a zatem nie zwlekał; skoro Teresie od Jezusa i Janowi od Krzyża dał
Bóg łaskę szczególnych przeżyć mistycznych, wypadało, aby udzielił podobnych przeżyć Maryi...
Moglibyśmy kontynuować to wyliczanie, ale jest ono zbyteczne. Zdajemy
sobie sprawę jak podobne przedstawianie Matki Chrystusa, praktycznie niemożliwej do naśladowania, redukowało się do pobożności nader sentymentalnej, polegającej bardziej na uczuciu, aniżeli na odtwarzaniu postaw. A zasady
te przeniknęły do liturgii i do pobożności wiernych. Wchodząc do kościoła,
nierzadko zapominano o tabernakulum, i kierowano się bezpośrednio przed
ołtarz Matki Bożej, przed którym zawsze paliły się świece, było moc kwiatów, i nie brakowało ludzi modlących się na kolanach, bijących się w piersi
i proszących o Boże miłosierdzie.
Witając w 1947 r. na audiencji pielgrzy-mów francuskich, Pius XII mówił do nich::
Prawdziwa pobożność, wyraża-jąca się w tradycji Kościoła (...), dążyy
przede wszystkim do zjednocze-nia z Jezusem pod przewodnictwem
m
Maryi. Do Jezusa idzie się przez Ma-ryję. Maryja jest zatem drogą do
o
Chrystusa, który jest Drogą, Praw-dą i Życiem (27.07.1947).
Pontyfikat papieża Piusa XII zaczętoo
nazywać „erą Maryi”: w 1942 r. poświę-cił on świat Niepokalanemu Sercu Matkii
Bożej, w 1950 r. ogłosił dogmat Wniebo-wzięcia, rok 1954 proklamował Rokiem
m
Maryjnym i skierował w nim do Kościołaa
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dwie encykliki maryjne: Fulgens corona – na stulecie dogmatu Niepokalanego Poczęcia, i Ad Coeli Reginam – ogłaszając Matkę Bożą Królową Świata.

2. „Kwestia maryjna”
W kontekście tak wielkiego rozwoju kultu maryjnego, wyrażającego się także w różnorakich formach nabożeństw (różaniec, szkaplerz, miesiące maryjne, nawiedzenia obrazów Matki Bożej, nasilenie ruchu pielgrzymkowego do
sanktuariów maryjnych) zmarł maryjny papież Pius XII. Jego następca, Jan
XXIII, jakkolwiek na wskroś maryjny, był świadkiem kontestacji kultu maryjnego w niektórych środowiskach eklezjalnych. Analizy głosów ostrzeżeń,
aby nie mówić już o głosach krytyki, podjął się znany francuski mariolog René Laurentin, który opublikował w 1963 r. książkę pt. La question mariale,
przetłumaczoną rychło na wiele języków. Czytamy w niej m.in:
Pojawiło się od kilku lat w Kościele wielkie napięcie pomiędzy pobożnością chrystocentryczną i pobożnością mariocentryczną; innymi
słowy, pomiędzy pobożnością całkowicie skierowaną na Maryję lub
zupełnie odcinającą się od Niej. Stało się to wskutek przekształcenia
pobożności maryjnej w religię maryjną. Przykrą tego konsekwencją
może się stać, niejako na przekór, powstanie religii chrześcijańskiej
bez Maryi.
Za Laurentinem poszło wielu teologów, którzy wykazali, jak kult maryjny odszedł w niektórych środowiskach katolickich od zdrowych tradycji
pierwszych wieków, gdzie centrum kerygmatu stanowiło przepowiadanie
zmartwychwstania Jezusa. Zarzucili oni kultowi maryjnemu: przesadny
marianizm, ukryty monofizytyzm i niezdrowy sentymentalizm oraz przecenianie objawień maryjnych.
a) przesadny marianizm: innymi słowy kult maryjny rozwinięty w taki
sposób, iż mogłoby się wydawać, że rzuca on w cień kult Trójcy Świętej. Już
w 1947 r. słynny we Włoszech Papini, skądinąd wielki czciciel Maryi, pisał:
Odejdźcie choć na pewien czas od niezliczonych nabożeństw,
które ludzie, często jeszcze skłonni do zabobonów, uprawiają, i które
wy tolerujecie ze zbytnim przyzwoleniem, albo i sami odprawiacie.
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Nikt bardziej ode mnie nie czci Dziewiczej Matki (...), ale nie dajcie
powodów do tego, aby innowiercy postrzegali katolicyzm jako religię, która bardziej czci Maryję niż Trójcę Przenajświętszą. Tak mało
pamiętacie o Ojcu, mniej jeszcze o Duchu Świętym. Jeśli nie byłoby
Modlitwy Pańskiej i Wierzę, Stwórca nieba i ziemi, Pocieszyciel, który zstąpił pod postacią ognia na Apostołów, byliby przez was o wiele
mniej wspominani niż Maryja i Święci.

Podobne słowa napisał w 1965 r. holenderski teolog E. Schillebeckx. Mówi on o „marianizmie”, tj. o tej formie nabożeństwa maryjnego, która niejako stawia na drugim miejscu kult Chrystusa. „Marianizm” ten pozwolił
skrajnym protestantom oskarżać katolików o odejście od kerygmatu apostolskiego, a nawet o umniejszanie roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim,
poprzez przesadne akcentowanie kultu maryjnego. Więcej, maryjne nabożeństwo katolików skłoniło niektórych badaczy religijności nawet do określenia katolicyzmu, jako „złożonego systemu religijnego, umieszczającego
w centrum uwagi Maryję z Nazaretu”. O podobny „marianizm” oskarżano
też na Zachodzie Kościół polski, cytując jako przykład śpiewnik ks. Siedleckiego, w którym pieśni maryjnych nie brakuje, a do Ducha Świętego czy do
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Przenajświętszej Trójcy, w jego wydaniu sprzed czasów reformy liturgicznej, znajdujemy jedynie tłumaczenie hymnów łacińskich.
b) ukryty monofizytyzm: uświadomił go w 1964 r. francuski teolog, późniejszy kardynał Y. M. Congar, a na gruncie polskim o. St. C. Napiórkowski. Analizując treść maryjnego kaznodziejstwa oraz niektóre rozważania duchowe
i pieśni, teologowie ci doszli do wniosku, że kładzie się w nich zbyt duży
nacisk na fakt boskości Chrystusa, zapominając prawie całkowicie o człowieczeństwie Syna Bożego, co sugeruje w pewnym sensie wpływ monofizytyzmu (uznającego w Chrystusie tylko jedną, boską naturę). Konsekwencją
tego jest fakt, że wskazuje się w Dziewicy Maryi osobę, która – pozostając
tylko osobą ludzką – wypełnia niejako ową przestrzeń pomiędzy Jezusem –
tylko Bogiem a ludźmi. Maryja, jako litościwa Matka, broni zatem człowieka
przed Chrystusem, surowym sędzią. Wątki te obecne są w niektórych polskich pieśniach maryjnych, jak chociażby: „Racz na nas wejrzeć Matko miłosierna, rozbrój gniew Syna, opiekunko wierna”, lub: „Ratuj nas ratuj, Matko
ukochana, zagniewanego gdy zobaczysz Pana”. Oczywiście, podobne przedstawianie Maryi jest bardzo niebezpieczne i kontrastuje z doktryną biblijną
o naszym wszczepieniu w Chrystusa (Łk 19,10; Ga 3,28) i z teologią sakramentalną, która nie przestaje uczyć, że sakramenty „zawierają łaskę i udzielają łaski mając swą zdolność od samego Słowa Wcielonego” (BF 375-380).
c) niezdrowy sentymentalizm: pobożność maryjna opierała się często, głównie u prostego ludu, przede wszystkim na uczuciach i ograniczała się do
zewnętrznych objawów czci, jak procesje i inne obrzędy, nierzadko folklorystyczne, bez idącego w parze naśladowania cnót Matki Chrystusa i zaangażowania w życie Ewangelią. Już św. Jan XXIII był tym zjawiskiem zaniepokojony
i przemawiając do kleru rzymskiego nie omieszkał zauważyć:
Niektóre pobożne praktyki zadowalają tylko uczucia i pozostają niewystarczające do wypełnienia obowiązków religijnych, i mniej
jeszcze odpowiadają temu, czego żądają od nas pierwsze trzy przykazania dekalogu, poważne i zobowiązujące (24.11.1960).
Pobożność maryjna nie może bowiem ograniczyć się do zbioru modlitw odmawianych do Matki Bożej, czy do uczuciowego uciekania się do
14

Niej w potrzebach, ale winna prowadzić do naśladowania Jej cnót i do odtwarzania w naszym życiu chrześcijańskim Jej postaw.
d) przecenianie objawień maryjnych: liczne objawienia maryjne, zwłaszcza
w Fatimie i w Lourdes, wywarły duży wpływ na życie wiernych. Objawienia,
będąc wydarzeniami nadzwyczajnymi, odpowiadają bardzo ludzkiej naturze, pragnącej doświadczyć nadprzyrodzoności, i są zawsze przyjmowane ze
szczególnym entuzjazmem. Jednak nie wolno nam zapomnieć, że one nie
dodają nic nowego do depozytu wiary. Są jedynie przypomnieniem niektórych prawd już znanych i zawartych w depositum fidei. Nie mogą zatem stać
się jedynym motorem regulującym życie chrześcijańskie, przy zapomnieniu
o sakramentach i o mediacji Kościoła. Nie wystarczą pielgrzymki do miejsc
objawień, potrzeba autentyczności życia. Słynny kardynał Ottaviani, prefekt
Świętego Oficjum w latach pięćdziesiątych, interweniował w tej kwestii na
łamach L’Osservatore Romano, cytując samego Dantego z Boskiej Komedii:
Wam, chrześcijanie, niech się nie przygodzi takowa lekkość; nie
bądźcie jak pierze, co za podmuchem każdym wiatru chodzi. Wszak
macie Stare i Nowe Przymierze, macie Pasterza, który was prowadzi:
to was wybawi, od zguby ustrzeże.
Zauważmy, że o wiele wcześniej, bo już u schyłku XIX wieku, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, najmłodszy doktor Kościoła, wypowiedziała proroczo podobne słowa:
Jakże chciałabym być kapłanem, aby mówić kazania o Maryi. (...)
Najpierw wykazałabym do jakiego stopnia życie Najświętszej Dziewicy jest mało znane. Nie należałoby mówić o Niej rzeczy nieprawdopodobnych lub o których się niewiele wie... Aby kazanie o Najświętszej
Dziewicy było owocne, musi ukazać jej życie rzeczywiście tak, jak
nam je Ewangelia pozwala coś niecoś ujrzeć, a nie tak, jak my przypuszczamy...
Święta użalała się, że kaznodzieje, wierni duchowi swego czasu ukazywali Maryję niedostępną, a należałoby Ją pokazać łatwą do naśladowania,
praktykującą cnoty ukryte, mówić, że żyła z wiary jak my i dać na to dowody
z Ewangelii... Dobrze jest mówić o Jej przywilejach, lecz nie należy się do tego
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ograniczać. Trzeba wzbudzać miłość ku Niej. Jeżeli słysząc kazanie o Matce Najświętszej jest się zmuszonym od początku do końca do wykrzykników:
Ach! Ach! – to niebawem nastąpi znużenie, nie ma zaś pobudki do miłości
i naśladowania.

3. Nauka Soboru
Najlepszą i najbardziej zrównoważoną odpowiedź, dotyczącą zarówno kultu
maryjnego, jak i refleksji teologicznej na temat roli Matki Chrystusa w historii zbawienia, dał Sobór Watykański II. Traktuje on obszernie o Maryi poświęcając Jej ósmy rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele – Lumen
Gentium, zatytułowany wymownie: Błogosławiona Dziewica Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Stwierdza się tam, że Matka Boża cieszy się szczególną czcią od najdawniejszych czasów, jednak kult maryjny nie jest kultem
uwielbienia, należnym Osobom Boskim, lecz kultem czci i miłości, jaki prowadzi do ukochania Chrystusa i do zachowywania Jego przykazań (LG 66).
Ojcowie Soborowi wypracowali też wskazania pastoralne, dotyczące kultu
maryjnego, zapraszając do popierania i praktykowania kultu Bogurodzicy,
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zwłaszcza liturgicznego oraz do cenienia praktyk pobożności maryjnej zalecanych od wieków przez Magisterium Kościoła. Równocześnie Sobór przestrzegł przed przesadnością i zaprosił do unikania w kulcie maryjnym ciasnoty
umysłu, a także tego wszystkiego, co mogłoby wprowadzić w błąd braci odłączonych. Ojcowie Soborowi nakazali nadto studium Pisma świętego i Tradycji, na których winien bazować autentyczny kult maryjny, polegający przede
wszystkim na naśladowaniu cnót Najświętszej Dziewicy i unikający sentymentalizmu i łatwowierności (LG 67).
Dodajmy, że w orędziu na Międzynarodowy Kongres Maryjny z 1965 r.,
który odbył się w Santo Domingo, Paweł VI zaznaczył, że mówiąc o praktykach i zbożnych ćwiczeniach ku czci Matki Bożej zalecanych przez Urząd
Nauczycielski, Ojcowie Soborowi mieli na myśli przede wszystkim różaniec
i szkaplerz karmelitański (AAS 57 [1965] 376).
Kult maryjny – według Ojców Soborowych – jest odpowiedzią na Boże
Objawienie dotyczące Matki Mesjasza i powinien mieć wymiar chrystologiczny, trynitarny, eklezjalny i ekumeniczny. Winien być nadto włączony
w liturgię Kościoła (SC 103).

4. Posoborowy kryzys pobożności maryjnej
Po Soborze jednak, mimo tak jednoznacznych jego wskazań, zauważa się
wielki kryzys kultu maryjnego, zwłaszcza w zachodniej Europie. Przyczyny
tego kryzysu, czy też – według Georga Sölla – „lodowcowej epoki w kulcie
maryjnym”, wskazują i analizują liczni autorzy, spośród których przytoczmy tylko jednego, o. Luigiego Faccenda. „Nie ulega wątpliwości – pisze on
– że jedną z pierwszych przyczyn kryzysu maryjnego był oczywiście kryzys
religijny, tzn. ten ogólny klimat, w którym brały górę niezdrowe idee, jakie
podniecając rozumy skłonne do szukania nowinek, ochładzały serca w wierze i w pobożności. Był to klimat demityzacji, śmierci Boga, kontestacji, krytycyzmu teologicznego. Klimat – słowem – który jeden z teologów określił
mianem chrześcijaństwa ateistycznego, i który Paweł VI zwykł nazywać klimatem zeświecczenia”.
O przyczyny kryzysu kultu maryjnego, który określa jako „chwilowe zaniepokojenie”, pyta już we wstępie do swej adhortacji apostolskiej Marialis
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cultus sam papież Montini, Paweł VI, i widzi je w „różnicy pomiędzy niektórymi treściami tego kultu, a dzisiejszymi poglądami antropologicznymi
i sytuacją psychologiczno-społeczną, gruntownie zmienioną, w jakiej żyją
i działają ludzie naszych czasów” (MC 34). Potrzeba zatem prawdziwej odnowy, bo „pewne sposoby okazywania [Maryi] czci, które do niedawna wydawały się odpowiednie do wyrażania uczuć religijnych poszczególnych
jednostek i społeczności chrześcijańskich, dziś uważane są za niewystarczające lub mniej przydatne, jako należące do dawnych warunków życia społecznego i kultury ludzkiej” (MC, wstęp). Co więcej, Papież wskazuje też
(MC 36) konkretne aspekty tego zmienionego kontekstu antropologicznego,
tj. „zwrot życia religijnego bardziej ku sprawom wewnętrznym niż zewnętrznym” (który powoduje alergię względem wszelkich zewnętrznych i często
folklorystycznych przejawów czci Maryi) i promocję kobiety we współczesnym społeczeństwie (która nie idzie w parze z pewnymi cechami ludowego i literackiego obrazu Maryi).
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5. Odkrycie autentycznej postaci Maryi Dziewicy
w drugiej połowie ubiegłego stulecia
Kryzys maryjny, podobnie jak każdy inny kryzys dobrze przeżyty, doprowadził do odkrycia autentycznej postaci Najświętszej Dziewicy i do odnowy
relacji katolików z Matką Zbawiciela i Matką Kościoła. Zdarzają się jeszcze
przypadki nabożeństwa maryjnego bazującego na uczuciach, pobożności typu sentymentalnego, a czasem nawet magicznego. Można też, z drugiej strony, spotkać katolików nieakceptujących kultu Dziewicy z Nazaretu, lub nadal
wyczekujących na rozwój sytuacji. Jest to jednak postawa godna nagany, bo
po ostatnich wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego, zawartych w adhortacji Marialis cultus, w encyklice Redemptoris Mater i w Katechizmie Kościoła
Katolickiego, winny zniknąć wszelkie wątpliwości.
Jednak te marginesowe, skrajne postawy nie rzucają nawet cienia na
fakt odkrycia w całym Kościele wartości maryjnego nabożeństwa i wzrostu maryjnej pobożności, odpowiadającej przesłaniu biblijnemu i bardziej
dostosowanej do współczesnych koncepcji antropologicznych, uznanych
przez Magisterium. Ta odnowiona pobożność maryjna widoczna jest przede
wszystkim: we wspólnotach zakonnych, w ruchach kościelnych, w magisterium biskupim oraz w odnowionej liturgii.
a) we wspólnotach zakonnych: od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku odbyły się tzw. kapituły generalne specjalne, które dokonały ogromnej pracy polegającej nie tylko na odnowieniu prawodawstwa, ale
także i duchowości maryjnej zakonów i zgromadzeń, inspirując się wytycznymi Lumen Gentium. Przezwyciężono kryterium mnożenia praktyk maryjnych jako wskaźnika pobożności maryjnej, doceniając maryjne święta
liturgiczne, w które w wielu zgromadzeniach odnawia się śluby zakonne,
zobowiązując się do przeżywania ich w duchowej komunii z Najświętszą
Dziewicą, pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa (MC 35), nazywaną nawet pierwszą osobą konsekrowaną (RD 17). Zaczęto w życiu zakonnym
czerpać natchnienie z Jej przykładu jako kobiety prostej, usłużnej, zaangażowanej w zbawcze dzieło Jezusa, przewodniczki na drogach zobowiązującej
i nierzadko ciemnej wiary. Problematykę rozpracowały też, poświęcając jej
monograficzne numery, światowe periodyki mariologiczne, jak francuskie
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Etudes Mariales (29 [1972]) czy rzymskie Marianum (45 [1983]) a nadto opublikowano książki na te tematy.
b) w ruchach kościelnych: byłoby czymś niemożliwym wymienić je wszystkie,
dlatego ograniczymy się do niektórych, tj. do tych, które charakteryzują się
szczególną maryjnością. Ich członkowie kontemplują i naśladują Najświętszą
Dziewicę jako Tę, która w konkretnych okolicznościach życia potrafiła całkowicie i konsekwentnie przyjąć i realizować wolę Bożą, i w swoim postępowaniu kierowała się przykazaniem miłości i duchem ofiarnej służby. Ruchami
tymi są przede wszystkim: Ruch Focolare (Klary Lubich), Ruch Szensztacki (o. Józefa Kentenich), Rycerstwo Niepokalanej (św. Maksymiliana Kolbe),
Legion Maryi (Franka Duff), Pomocnicy Matki Kościoła (Sł. B. kard. Stefana
Wyszyńskiego), Światło-Życie (Sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego), Aktywiści
Maryi (o. Hermana Toniolo) i inne.
c) w magisterium biskupim: ósmy rozdział konstytucji soborowej Lumen
Gentium, ogłoszenie Najświętszej Dziewicy Matką Kościoła przez Pawła VI
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oraz adhortacja Marialis cultus tego samego papieża stały się natchnieniem
dla wielu Konferencji Episkopatów do skierowania do Ludu Bożego specjalnych listów pasterskich, dotyczących roli odegranej przez Matkę Chrystusa
w ekonomii zbawienia oraz jej miejsca w liturgii i życiu Kościoła. Biskupi zapraszają do odnowy kultu maryjnego i do ubogacenia go treściami wskazanymi przez Sobór i Papieża. Najbardziej wymowne pasterskie listy maryjne
światowego episkopatu (tj. chilijskiego, filipińskiego, katalońskiego, niemieckiego, polskiego, szwajcarskiego i Stanów Zjednoczonych) zebrało w numerze monograficznym rzymskie czasopismo Marianum (36 [1974]).
d) w odnowionej liturgii: zgodnie z wytycznymi Sacrosanctum Concilium,
tj. soborowej konstytucji o liturgii, a także późniejszych dokumentów Stolicy
Apostolskiej, dokonano rewizji kalendarza liturgicznego, która sprawiła, że
liturgia obrządku łacińskiego „wspomnienie Matki Bożej włączyła w roczny
cykl tajemnic Chrystusa w bardziej organiczny sposób i w ścisłym powiązaniu z tymi tajemnicami” (MC 2). Nadto, oprócz powyższego wątku chrystologicznego, w odnowionej liturgii Kościoła Rzymskiego odzwierciedlają się
także związki Najświętszej Dziewicy z Kościołem, czego najlepszym dowodem jest Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie zatwierdzony przez Jana
Pawła II w 1986 r.
Analiza przeprowadzona w tym rozdziale potwierdziła, że często, by
dokonać nowych odkryć i osiągnąć większą dojrzałość, trzeba przeżyć kryzys. W sytuacji, wydawać by się mogło optymalnej („era Maryi”) – spotkać
się z kontestacją, i w konsekwencji podjąć stosowną refleksję („kwestia maryjna”), by się odnowić (soborowe aggiornamento) i odkryć na nowo i z większą dojrzałością ogromne bogactwo duchowe, by według niego kształtować
dalsze życie. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak wytłumaczyć kryzys wiary Kościoła i kultu Maryi na Zachodzie?
2. Jaką odpowiedź dał Sobór Watykański II?
3. Jak my dzisiaj postrzegamy pobożność Maryjną? Jakie akcenty życia
Maryi są Tobie bliskie?
21

MIESIĄC III – WRZESIEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU DUSZPASTERSTWA
SZKAPLERZNEGO
Zasugerowano mi potrzebę ukazanie obecnej struktury funkcjonowania duszpasterstwa szkaplerznego naszej Krakowskiej Prowincji oraz możliwości jego rozwoju. To są zarazem dwa punkty tego przedłożenia.
1. Obecna struktura funkcjonowania duszpasterstwa szkaplerznego
1.1 Struktura historyczna
1.2 Restrukturyzacja dokonana przez św. Jana Pawła II. Czasy współczesne
1.3 Struktura duchowa
1.4 Struktura prawna
1.5 Struktura organizacyjna
2. Możliwości rozwoju duszpasterstwa szkaplerznego
Z pierwszego rozdziału przedstawię jedynie ostatni punkt strukturę organizacyjną (całość można będzie zobaczyć może w druku).

1.5 Struktura organizacyjna duszpasterstwa szkaplerznego
Duszpasterstwo szkaplerzne jako forma duszpasterstwa nadzwyczajnego
realizowanego przez nasz Zakon (jako własne charyzmatyczne dzieło) lub
przez innych kapłanów diecezjalnych (zakonnych) w parafiach obejmuje
wszystkich wiernych, którzy przyjęli szkaplerz Karmelu. W jego ramach są
zatem różne formy:
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– ci którzy przyjęli szkaplerz i należą do Bractwa Szkaplerznego erygowanego ważnie
– ci, którzy przyjęli szkaplerz i tworzą jakąś wspólnotę (grupę) Rodziny Szkaplerznej nieerygowanej prawnie (lub naszego duszpasterstwa
przy kościele),
– ci którzy przyjęli szkaplerz i nie należą do żadnej formy organizacyjnej Bractwa (nie uczestniczą zatem w pełni odpustu zupełnego, danego
członkom Bractwa).
Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty
Bractwa Szkaplerznego obejmuje terytorium 16 polskich diecezji wchodzących w skład pięciu metropolii kościelnych: częstochowskiej, katowickiej,
krakowskiej, lubelskiej i przemyskiej. W ich skład wchodzą diecezje: radomska, sosnowiecka, gliwicka, opolska, bielsko-żywiecka, kielecka, tarnowska,
sandomierska, siedlecka, rzeszowska i zamojsko-lubaczowska.
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Z racji istnienia dużej liczby wspólnot szkaplerznych ok. 190 miejsc
w całej Polsce, z tego prawie 60 wspólnot Bractwa w naszej Prowincji, plus
ponad 40 miejsc szkaplerznych (Rodziny Szkaplerznej) i 30 parafii szkaplerznych na terenie naszej Prowincji stworzyłem mapę Polski na witrynie
Googlemaps w Internecie z dokładnym ich wizualnym rozmieszczeniem na
naszym portalu szkaplerznym www.szkaplerz.pl w stosownej zakładce Bractwa i Wspólnoty pod internetowym adresem www.google.com/maps/d/viewer?mid=zANfJf3OFB8s.kNE4-eZ1Q6Tw oraz po raz pierwszy drukowany
Katalog Bractwa Szkaplerznego Krakowskiej Karmelitów Bosych 2016.

Podział Bractwa Szkaplerznego (erygowane i nieerygowane)
oraz wspólnot i małych grup Rodziny Szkaplerznej
według diecezji
1. Diecezja Bielsko-Żywiecka
● Bractwa nieerygowane:
Bielsko – Biała Parafia NMP Królowej Polski
Kaniów Parafia Niepokalanego Serca NMP
Rychwałd Parafia św. Mikołaja Biskupa
● Inne grupy:
Kamesznica Parafia Najświętszego Imienia Maryi
Pisarzowice Parafia św. Marcina
Żywiec – Sporysz Parafia Chrystusa Króla
Gierałtowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Głębowice k. Osieka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Godziszka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Międzyrzecze Górne Parafia św. Marcina i MB Szkaplerznej

2. Archidiecezja Częstochowska
● Bractwa erygowane:
Częstochowa Par. Świętych Pierwszych Męczenników Polski
Mierzyn Parafia św. Mikołaja BW
Zawiercie Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
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● Inne grupy:
Częstochowa Parafia św. Melchiora Grodzieckiego
Częstochowa Parafia św. Wojciecha BM
Gomunice k. Radomska Par. NMP Wspomożycielki Wiern.
Koziegłówki NMP Szkaplerznej i św. Antoniego z Padwy.
Częstochowa-Rząsawy Parafia Matki Bożej z Góry Karmel

3. Diecezja Gliwicka
● Inne grupy:
Gliwice Parafia Św. Rodziny (misjonarze Świętej Rodziny)
Gliwice – Łabędy Parafia Wniebowzięcia NMP

4. Archidiecezja Katowicka
● Bractwa erygowane:
Bieruń Nowy Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jejkowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X
Katowice-Bogucice Parafia św. Szczepana i MB Boguckiej
Mysłowice Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Mysłowice-Bończyk Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Piekary Śl. Brzozowice – Kamień Par. Śś. Ap. Piotra i Pawła
Pszczyna Parafia Miłosierdzia Bożego
Pszczyna Par. Podwyższenia Krzyża Św i MB Częstochow.
Pszczyna Parafia Wszystkich Świętych i MB Różańcowej
Ruda Śląska-Godula Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Ruda Śląska-Orzegów Parafia św. Michała Archanioła
Świętochłowice-Piaśniki Parafia NSPJ
Tychy Parafia św. Benedykta Opata
Tychy Parafia św. Jana Chrzciciela
Tychy Parafia św. Krzysztofa
Tychy-Czułów Parafia Krzyża Świętego
Wodzisław Śląski Parafia Wniebowzięcia NMP
Żory Parafia św. Ap. Filipa i Jakuba
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● Bractwa nieerygowane:
Goczałkowice Zdrój Parafia św. Jerzego
Łaziska Górne Parafia Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Studzienice k. Pszczyny Parafia św. Jana Chrzciciela
● Inne grupy:
Brzeźce Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Jankowice k. Pszczyny Parafia św. Izydora
Katowice Parafia św. Piotra i Pawła
Lędziny Parafia Matki Bożej Różańcowej
Piasek k. Pszczyny Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Poręba k. Pszczyny Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego
Imielin Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Rybnik Parafia św. Wawrzyńca

5. Diecezja Kielecka
● Inne grupy:
Ćmińsk Parafia Trójcy Przenajświętszej i MB Szkaplerznej
Węgleszyn Parafia św. Andrzeja Apostoła
Narama Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

6. Archidiecezja Krakowska
● Bractwa erygowane:
Chrzanów Kościelec Parafia św. Jana Chrzciciela
Czerna Sanktuarium MB Szkaplerznej (karmelici bosi)
Libiąż Parafia św. Barbary
Nowy Targ Parafia św. Jadwigi Królowej
Kraków K-ł Niepokal. Poczęcia NMP (karmelici bosi, ul. Rakowicka)
● Inne grupy:
Chrzanów Parafia św. Rodziny
Łętownia k. Suchej Beskidzkiej Par. św. Apostoła Szymona i Judy Tad.
Pogorzyce k. Chrzanowa Parafia M B Królowej Polski
Dulowa Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Witów Salezjanie Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
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Zubrzyca Dolna Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

7. Archidiecezja Lubelska
● Inne grupy:
Lublin – Karmelici Bosi
Kiełczewice Maryjskie Par. Trójcy Przenajśw. i Nawiedzenia NMP
Abramów Parafia Matki Bożej Karmelitańskiej

8. Diecezja Opolska
● Bractwa erygowane:
Kędzierzyn – Koźle Par. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła
Opole Parafia ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła
● Bractwa nieerygowane:
Głuchołazy Parafia św. Wawrzyńca
Krapkowice Parafia św. Mikołaja
● Inne grupy:
Kolonowskie Parafia Niepokalanego Serca Maryi
Chrząszczyce k. Prószkowa Par. Matki Bożej Szkaplerznej
Grabina Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

9. Archidiecezja Przemyska
● Bractwa erygowane:
Krosno Parafia św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli
Leżajsk Parafia Trójcy Świętej (Fara)
Przemyśl Parafia k-ł św. Teresy od Jezusa karmelici bosi
Przemyśl Parafia Św. Trójcy
● Bractwa nieerygowane:
Drohobyczka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Jarosław Parafia Chrystusa Króla
Jarosław Par. NMP Królowej Polski
Jedlicze Parafia św. Antoniego i św. Łukasza
Leżajsk Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
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● Inne grupy:
Krosno Parafia Farna Trójcy Przenajświętszej Bazylika
Krosno – Turaszówka Parafia NSPJ
Lutowiska k. Ustrzyk Dolnych Par. św. Stanisława Bpa i m.
Łańcut Par. św. Stanisława Bpa i M.
Ostrów k. Przemyśla Parafia św. Marii Magdaleny
Ustrzyki Dolne Parafia św. Józefa Robotnika
Kąkolówka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Rozbórz Okrągły Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Stubno Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Szymbark k. Gorlic Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Ujkowice Par. MB Szkaplerznej i św. Michała Archanioła
Zarszyn Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Marcina

10. Diecezja Radomska
● Bractwa erygowane:
Radom Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej
Skarżysko – Kamienna Sanktuarium Matki Bożej
Miłosierdzia – MB Ostrobramskiej
● Inne grupy:
Końskie Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Przedbórz Parafia św. Aleksego

11. Diecezja Rzeszowska
● Bractwa erygowane:
Poręby Dymarskie Parafia ŚŚ. Stanisława i Wojciecha
Rzeszów Parafia Św. Krzyża
Rzeszów – Słocina Parafia św. Rocha
Zaczernie Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
● Bractwa nieerygowane:
Rzeszów Parafia św. Józefa
Rzeszów Parafia Farna św. Wojciecha i Stanisława
Trzciana Parafia św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej
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● Inne grupy:
Kolbuszowa Górna Par. MB Wspomożenia Wiernych
Miłocin Parafia św. Huberta
Rzeszów Parafia Chrystusa Króla
Rzeszów Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Tarnowiec Par. Narodzenia NMP Sankt. MB Zawierzenia
Zabierzów-Racławówka Parafia Wszystkich Świętych

12. Diecezja Sandomierska
● Bractwa erygowane:
Stalowa Wola Rozwadów Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
● Bractwa nieerygowane:
Tarnobrzeg Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
● Inne grupy:
Raków Par. Świętej Trójcy Sankt. MB Cudownej Przemiany
Waśniów k. Ostrowca Świętokrzysk. Par. św. Piotra i Pawła
Wojciechowice k. Opatowa Par. św. Wojciecha Bpa i m.

13. Diecezja Siedlecka
● Inne grupy:
Biała Podlaska Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Krzewica Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

14. Diecezja Sosnowiecka
● Bractwa nieerygowane:
Będzin Syberka Parafia Nawiedzenia NMP
Sosnowiec Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus
● Inne grupy:
Siemonia k. Będzina Parafia Wszystkich Świętych
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Małe Par. NMP z Góry K.
Sosnowiec-Milowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
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15. Diecezja Tarnowska
● Bractwa erygowane:
Brzesko Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła
● Inne grupy:
Bruśnik Sanktuarium NMP Wniebowziętej
Brzozów Parafia Przemienienia Pańskiego
Lipnica Murowana Parafia św. Andrzeja Apostoła
Tarnów – na Burku Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Dąbrowa Tarnowska Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Dobra k. Limanowej Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
Korzenna Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Moszczenica Małopolska Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Strzelce Wielkie Parafia św. Sebastiana i MB Szkaplerznej
Szynwałd Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

16. Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
● Inne grupy:
Nabróż Par. Wniebowzięcia NMP Sankt. MB Szkaplerznej
Frampol Par. św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej
Łabunie Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika
Do niedawna Tomaszów Lubelski.
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W sumie mamy kontakt z 40 wspólnotami Bractwa Szkaplerznego w naszej
prowincji już kanonicznie erygowanymi i z 16 wspólnotami Bractwa jeszcze
nie erygowanymi, które spotykają się co miesiąc na swoim spotkaniu formacyjnym, czyli z ok. 2000 członków Bractwa Szkaplerznego naszej Krakowskiej Prowincji.
W 2014 r. erygowane zostały wspólnoty Bractwa Szkaplerznego w Rudzie Śląskiej Goduli (archidiecezja katowicka) i w Nowym Targu przy parafii
św. Jadwigi (archidiecezja krakowska), w 2015 r. erygowana została wspólnota Bractwa w Rzeszowie-Słocinie przy parafii św. Rocha, a w 2016 r. erygowana została wspólnota Bractwa w Żorach przy parafii świętych Apostołów
Filipa i Jakuba (archidiecezja katowicka). W procedurze erygowania jest jeszcze kilka możliwych wspólnot szkaplerznych (z najbliższych Będzin, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Ustrzyki Dolne).
Zdecydowana większość erygowanych wspólnot Bractwa Szkaplerznego
na terenie naszej Prowincji znajduje się w parafiach diecezjalnych. Jedynie
przy naszym klasztorze w Przemyślu i Czernej istnieją bractwa erygowane oraz wspólnoty szkaplerzne przy klasztorze w Krakowie – Śródmieściu
oraz w Lublinie jak i bractwo przy klasztorze sióstr karmelitanek Dz. Jezus
w Sosnowcu.
W przypadku parafii zazwyczaj ks. proboszcz lub mianowany przez niego
kapłan wikariusz jest moderatorem Bractwa. Na czele Bractwa obok moderatora w parafii stoją wybrani animator i jego zastępca, którzy do współpracy
mają skarbnika i kronikarza. We wspólnotach Bractwa liczniejszych i bardziej dynamicznych wyznaczane są także inne funkcje (bibliotekarz, ceremoniarz, kantor, webmaster, odwiedzający chorych i inne).
Jak podkreślał to jeszcze o. Paweł Ferko w swoim sprawozdaniu na rok
2008 wspólnoty Bractwa szkaplerznego są bardzo zróżnicowane pod względem ilości (od 12 do 100 osób), wieku (zazwyczaj dorośli i starsi), zaangażowania (od biernego istnienia na terenie parafii do bardzo dynamicznego
apostolstwa szkaplerznego). W opinii proboszczów – generalnie są wielką pomocą, chlubą i zapleczem modlitewnym dla parafii, co wystawia i nam dobrą markę. Bractwa mają konkretną stałą formację, są to ludzie oddani Bogu
i służbie Kościołowi lokalnemu, uformowani do głębszego życia duchowego,
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stają się prawdziwymi animatorami grup modlitewnych, takich jak Róże
Różańcowe, grupy misyjne i charytatywne, grupy biblijne i inne. Proboszcz
może zawsze liczyć na te osoby w sprawach apostolstwa modlitwy, działaniach charytatywnych i administracyjnych.
Są one też ogromnym wsparciem dla naszej Prowincji: duchowym i materialnym, a czasem i powołaniowym. Szerząc kult MB Szkaplerznej i świętych
Karmelu, przyczyniają się do rozpowszechniania charyzmatu karmelitańskiego, towarzyszą młodym w ich wzrastaniu i modlą się o powołania. Część
animatorów wspólnot Bractwa Szkaplerznego jest w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych, a wiele osób dzięki Bractwu wstępuje do Świeckiego Karmelu, chcąc pogłębiać swoje życie duchowe. Wypracowywany aktualnie
program formacyjny dla wspólnot Bractwa Szkaplerznego ma szansę stać
się także dobrą i stałą drogą do pogłębienia formacji chrześcijańskiej, maryjnej i karmelitańskiej, dla ludzi młodych i rodzin.
W latach 2014-2017 przygotowałem do druku, adiustowałem i swoim staraniem – zgodnie z ukierunkowaniem mojego poprzednika o. Jana Krawczyka
– wydałem 12 kwartalników „Rodziny Szkaplerznej” (marcowy, czerwcowo-lipcowy, wrześniowo-październikowy i grudniowy) w kontynuowanej
formie Biblioteki Formacyjnej Rodziny Szkaplerznej w nakładzie 2000 egz.,
z imprimi potest naszego ojca prowincjała. Kwartalniki zawierają zazwyczaj
trzy konferencje, przeznaczone na comiesięczne spotkania wspólnot, dokumenty Kościoła i Zakonu o szkaplerzu, biografie świętych Kościoła, którzy nosili szkaplerz, artykuły i opracowania, a także nadsyłane informacje
z życia poszczególnych wspólnot Bractwa i aktualności Sekretariatu Bractwa. Są one dostępne także na Internecie w formacie pdf.
Wydrukowano ponadto w tym triennium nowy Statut Bractwa Szkaplerznego, wspólnie opracowany z o. Łukaszem Kasperkiem w 2015 r., wznowiono druk dużego kolorowego plakatu o szkaplerzu Karmelu, wznowiono
druk Księgi przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej, wespół z klasztorem w Czernej wydrukowano Mały modlitewnik Szkaplerzny,
ponadto ulotki i obrazki z nadrukami, a także rozprowadzano nowe włoskie szkaplerze i medaliki szkaplerzne. W najbliższych planach tego roku
jest druk kolorowego folderu o Bractwie Szkaplerznym.
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W latach 2014-2017 wygłosiłem:
– parafialne rekolekcje szkaplerzne w Częstochowie, w Lipiu k. Grójca,
w Chrzanowie par. Św. Rodziny, w Pisarzowicach (diec. bielska),
– kilkakrotnie rekolekcje szkaplerzne w naszych ośrodkach rekolekcyjnych w Wadowicach, w Czernej, majowe doroczne rekolekcje dla animatorów Bractwa w Domu Pielgrzyma w Czernej i w Wadowicach,
– „niedziele szkaplerzne” z kazaniami i przyjęciami do szkaplerza w kilkudziesięciu parafiach (m.in. Mierzyn, Waśniów, Świętochłowice, Rzeszów,
Libiąż, Bielsko-Biała, Tychy 4 parafie, Kędzierzyn-Koźle, Mysłowice Bończyk, Pszczyna Wszystkich Świętych, Piasek k. Pszczyny, Bieruń Nowy,
Warszawa par. bł. Władysława, Mysłowice par. NSPJ, Rybnik Chwałowice, Żory, Brzozowice-Kamień k. Piekar Śl., Pszczyna par. MB Częstochowskiej, Ruda Śl. Orzegów, Zawiercie par. Bożego Ciała, Leżajsk,
Przemyśl par. Trójcy Św.);
– doroczne regionalne dni skupienia z konferencją dla wspólnot diecezji
rzeszowskiej, przemyskiej i sandomierskiej Podkarpacia w Jarosławiu
z ks. Wł. Jagustynem (w 2016 r. z udziałem o. Stefana Skórnóga OCD
z Przemyśla).
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Poszczególne wspólnoty nawiedzałem z dniem skupienia, Mszą św., konferencją, agapą lub opłatkiem, zgodnie z zaproszeniem. Udało się załagodzić
konflikty lokalne w kilku wspólnotach.
Udało się uruchomić na nowo przede wszystkim Sekretariat Szkaplerzny
z dojeżdżającą p. Haliną Konieczną OCDS we wtorki 1100-1600, wraz z fachową pomocą innych osób, m.in. p. Joanny i p. Janusza, w pomaganiu w wysyłce kwartalnika szkaplerznego, wpisywaniu tekstów na komputer oraz pomoc
w odpisywaniu na maile internetowe w sprawie szkaplerza (5-10 tygodniowo).
Do wydarzeń zaliczyć trzeba w 2014 r. zorganizowanie wraz z klasztorem w Czernej lipcowego Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej
w sanktuarium Czernej z bielsko-żywieckim bpem Gregerem i przyjazd licznych naszych bractw w październiku do łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Terezjańskiego
w Polsce pod przewodnictwem kard. Dziwisza i władz Zakonu. Do udanych
w 2015 r. zaliczyć trzeba zorganizowanie wraz z klasztorem w Czernej lipcowego Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w sanktuarium
Czernej z ordynariuszem bielsko-żywieckim bpem Romanem Pindlem oraz
włączenie się naszych bractw w obchody i zakończenie Jubileuszowego Roku
Terezjańskiego. W 2016 r. były to: zorganizowanie wraz z klasztorem w Czernej lipcowego 18 Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w sanktuarium pod hasłem „Szkaplerz karmelitański znakiem Miłosierdzia”. Mszy
św. przewodniczył o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał, a słowo Boże wygłosił
o. Albert Wach OCD z Rzymu. Zorganizowałem także w 2016 r. regionalny
Dzień Jubileuszu Roku Miłosierdzia dla prawie 30 wspólnot Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej Archidiecezji Katowickiej (wraz z Żywym
Różańcem) w katedrze katowickiej pod przewodnictwem ks. abpa Wiktora
Skworca, metropolity katowickiego.
W 2017 r. obok ogólnopolskiego i regionalnego spotkania wspólnot Bractwa organizowane jest czuwanie modlitewne na Apelu Jasnogórskim z 15 na
16 lipca 2017 r. na Jasnej Górze z moją medytacją – modlitwą.
Istnieje prowadzony przeze mnie codziennie profil szkaplerza karmelitańskiego na Facebooku www.facebook.com/szkaplerzkarmelitanski, z ponad 2346 osobami lubiącymi tę stronę i 2265 obserwującymi (11.02.2017),
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współorganizuję i współadministruję inne profile na FB o nazwie: Iszkaplerz (p. Małgorzaty Porady), Bractwo Szkaplerzne (Marcjusza Włodarczyka) z 8,3 tys. obserwujących oraz największe Bractwo Szkaplerza Świętego
(Stanisława Gebauera) z 92 tys. obserwujących, i kilka pomniejszych profili, a informacje o szkaplerzu i Bractwie Szkaplerznym są przekazywane na
Twitterze, Youtubie, do innych profili, portali oraz do KAI, serwisu IDK
i do mediów katolickich.

2. Możliwości rozwoju
duszpasterstwa szkaplerznego
Będzie dobrze, między innymi, przyjmować apele, jakie wciąż docierają do
nas od Kościoła nawołujące do nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego, by
uskuteczniać nową ewangelizację, szczególnie konieczną w takich regionach
jak Europa, o starej tradycji chrześcijańskiej, ale które ucierpiały w ostatnich
latach z powodu głębokich przemian. Jak nam przypomina Papież Franciszek, duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego
kryterium duszpasterskiego „zawsze tak się robiło”; on sam dodaje:
Zachęcam wszystkich do śmiałości i kreatywności w tym zadaniu
przemyślenia na nowo celów, stylu i metod ewangelizacyjnych swojej
wspólnoty (Evangelii Gaudium 33).
Jak ulepszyć naszą posługę w tym zakresie moderacji Bractwa Szkaplerznego?
Wszystkie wskazówki i ukierunkowania Ojca Prowincjała jak i Rady
Prowincjalnej starałem się wprowadzić w życie, wraz z oświadczeniem o odpustach w Bractwie, wraz z nowym statutem Bractwa, nowym kontem bankowym, czy innymi decyzjami.
W przyszłości wymogiem staje się nowa strona internetowa Bractwa
Szkaplerznego www.szkaplerz.pl, która byłaby zbudowana na Wordpresie,
tak jak nasza strona prowincjalna www.karmel.pl, czy pilny druk oczekiwanego 2 wydania Obrzędu błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
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Brakuje strony internetowej o szkaplerzu firmowanej przez Kurię Generalną OCD, która byłaby wzorcowa dla innych – jest duża rozbieżność interpretacyjna. Wystarczy przejrzeć strony innych prowincji, na Wikipedii
czy współbraci z OCarm.
Po trzyletnim przyjrzeniu się sytuacji, wydaje się, że jedną z ważniejszych spraw dla rozwoju pobożności szkaplerznej staje się odgórne staranie
się Kurii Generalnej OCD w Rzymie o wpisanie tekstu Obrzędu błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
do agend liturgicznych (i pobożności ludowej) Kościoła (poprzez Kongregację ds. Kultu Bożego) a potem do agend liturgicznych dla różnych języków,
w tym polskiego poprzez Konferencję Episkopatu Polski (konieczne wydaje
się tu pismo proszące i wprowadzające trzech prowincjałów Karmelu w tej
sprawie). Obecnie jest tam jedynie jakieś ogólne pobłogosławienie wszelkich
różnorodnych szkaplerzy. Na ile ono jest wprowadzone w życie polskich parafii? Trudno nawet odpowiedzieć. Czy to jest ważne, mając na uwadze nasz
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Obrzęd? Wielu kapłanów nie wie nic o naszej pobożności szkaplerznej i nie
umieją przyjąć ważnie do Rodziny Szkaplerznej, nie mówiąc o Bractwie.
Potrzebą czasu są nowe wzorce pięknie wykonanych szkaplerzy i medalików szkaplerznych, których dużą różnorodność można znaleźć we Włoszech,
czy Hiszpanii. Przywiezione do Polski rozchodzą się błyskawicznie. Producenci polscy „nie czują jakoś tej sprawy”. A przecież piękno pociąga.
Sekretariat Bractwa Szkaplerznego mieści się nadal w klitce pokojowej
3x3m, zamiast mieć może kilka pomieszczeń, w tym większe magazynowe
i garaż. Ufam, że obiecane przekazanie wyremontowanych pomieszczeń po
dawnym muzeum misyjnym będzie jakąś dobrą odpowiedzią na te braki.
Kto hojnie sieje i to hojnie zbiera. Wypada też na nowo przemyśleć rozwój posługi naszej wobec wspólnot Bractwa i powstających grup szczególnie poza naszymi klasztorami. Czy angażować w promocję słowa homilii
i niedziel szkaplerznych jeszcze kilku innych naszych kapłanów? Czy jesteśmy w stanie personalnym odpowiedzieć na potrzeby tej części laikatu karmelitańskiego?
Może potrzeba tak jak to mają inne ruchy i stowarzyszenia własne pomieszczenia, sale, kaplice, strukturę podtrzymującą przy życiu? Może warto
zainwestować w Bractwo Szkaplerzne, tak jak to swego czasu za prowincjalstwa o. Szczepana Praśkiewicza i mojej delegatury w OCDS zainwestowano w Sekretariat Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie przy
ul. Lubomirskiego. Może trzeba wymagać od naszych kapłanów głoszenia
naszego charyzmatu maryjnego z poświęcaniem i nakładaniem szkaplerza
przy każdej serii rekolekcji parafialnych i zamkniętych (z umożliwieniem
tego od strony technicznej)?
W diec. rzeszowskiej istnieje moderator diecezjalny wspólnot Bractwa
Szkaplerznego, ks. prał. Władysław Jagustyn, w archidiecezji katowickiej
z taką prośbą zwracałem się rok temu do ks. abpa Wiktora Skworca dla 30
wspólnot i na ich prośbę odbyła się audiencja oraz pielgrzymka. Organizowane przez nich regionalne dni skupienia choćby raz w roku są (dla Podkarpacia) i będą (dla Śląska) dużym wsparciem w moderacji pastoralnej.
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Konieczne jest ożywienie przy naszych klasztorach wspólnot szkaplerznych, a z czasem przemianę ich w regularne erygowane Bractwo szkaplerzne
dla uzyskiwania odpustu zupełnego (przez członków Bractwa) związanego
z przynależnością do Karmelu. To zależy jednak od gorliwości i możliwości
pracy naszych kapłanów. Animatora takiej grupy należy podesłać na rekolekcje dla nich w Czernej.
Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej organizowane
zawsze w sobotę po 16 lipca, powinno zgromadzić wielu naszych współbraci,
nie tylko postulantów, nowicjuszy i kleryków. Powinno stać się wymogiem
obecności naszych kapłanów koordynowanym przez przełożonych, z wyjątkiem oczywiście braci w podeszłych latach czy przeszkodzonych i usprawiedliwionych innymi zleconymi zajęciami. Takie były kiedyś założenia,
które wydały dobre owoce.
Pragniemy serdecznie zaprosić do pogłębienia duchowości i pobożności
szkaplerznej poprzez kwartalnik „Rodzina Szkaplerzna” – biuletyn formacyjny, wydawany przez Sekretariat Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) przy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Podane są
tam trzy konferencje na najbliższe trzy miesiące wraz z pytaniami do dialogu czy dzielenia się, jak również bieżące informacje ze wspólnot i od moderatora prowincjalnego.
Nie chodzi może o utworzenie jednego ogólnoprowincjalnego ruchu
(choć niektóre prowincje mają taki Ruch Szkaplerzny), ale o ponowne rozbudzenie duszpasterstwa przy klasztorach, czyli o nadanie nowego życia
karmelitańskim środowiskom i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału. Zauważamy potrzebę utworzenia prężnie działających wspólnot Bractwa szkaplerznego przy naszych kościołach.
W wizji dalekosiężnej na kilka – kilkanaście lat moglibyśmy sformułować kilka wskazówek, np.:
– większej samodzielności Bractwa Szkaplerznego w konkretnej diecezji
(z kapłanem moderatorem diecezjalnym lub/i świeckim koordynatorem,
wybieranym przez Karmel) oraz solidarnej współpracy z innymi ruchami czy stowarzyszeniami katolickimi, np. Żywym Różańcem, Sodalicją
Mariańską, czy innymi,
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– konieczność odmłodzenia wspólnot lub tworzenia wspólnot młodzieżowych Bractwa (stworzenie sekcji powołaniowej w ramach prowincji),
– formacja kapłanów moderatorów parafialnych wspólnot Bractwa i Rodziny Szkaplerznej,
– częstsze wizyty różnych karmelitów bosych we wspólnotach Bractwa,
w korelacji z moderatorem prowincjalnym,
– stworzenie nie tylko Zespołu Animatorów przy moderatorze prowincjalnym (raz w roku spotkanie, choć nie istnieje on jeszcze prawnie) ale
pewnej struktury prowincjalnej złożonej ze świeckich, np. Zespół Koordynacji,
– stworzenie współpracy z prow. warszawską na forum Kościoła w Polsce
i np. Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, gdzie są spotkania ponad 100 ruchów reprezentujących ponad 3,5 mln wiernych (w Radzie
Programowej ORRK zapewniam obecność stowarzyszeń karmelitańskich, ale powinni tam jak i na spotkaniach formacyjnych być także nasi świeccy),
– organizacja I Kongresu Szkaplerznego, który byłby zakończeniem pewnego dotychczasowego etapu istnienia i otwarciem się na nowy etap
większej współodpowiedzialności członków Bractwa za swoje stowarzyszenie, jak i na działanie Ducha Świętego w programowaniu eklezjalności poszczególnych wspólnot Bractwa,
– podział zadań moderatora prowincjalnego na moderatorów diecezjalnych, czy w przyszłości Zespół Koordynacji (nie wszystko musi robić ojciec moderator).
Można rozwinąć jeszcze bardziej duszpasterstwo szkaplerzne, ale ono
jest realizowane poza naszymi klasztorami, wymaga wyjazdów tak jak bycie asystentem Świeckiego Karmelu poza naszymi klasztorami, np. na Śląsku. Laikat nasz pragnąłby częstszych kontaktów z nami, ale to od nas zależy,
jak odpowiemy na te sugestie od strony personalnej i organizacyjnej.
Z naszych wspólnot przyszły sugestie, że powinniśmy stworzyć długofalowy program duszpasterski, by dać ludziom stałą formację. Musimy
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zacząć planować i patrzeć na kilka lat wprzód, a nie tylko rozwiązywać bieżące problemy. Bazując na wskazaniach papieża Franciszka i duszpasterskim
programie Episkopatu Polski, należy powołać specjalistyczną duszpasterską komisję, która odpowiednio je dostosuje do naszego karmelitańskiego
charakteru. Sugerujemy przemyśleć sprawę wypracowania wspólnego modelu duszpasterstwa i długofalowego programu duszpasterskiego. Nasze
duszpasterstwo często jest doraźne, oparte na „smakach” poszczególnych
zakonników, co powoduje, że w momencie zmiany konwentualności dane
duszpasterstwo lub grupa ulega likwidacji. Trzeba dbać o ciągłość prowadzonych dzieł i duszpasterstw.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak wygląda struktura organizacyjna Twojej wspólnoty Bractwa (Rodziny Szkaplerznej) i jej odniesienie w parafii, diecezji i w Zakonie
w Krakowskiej (lub Warszawskiej) Prowincji?
2. W jaki sposób mogłabyś (mógłbyś) się włączyć jeszcze bardziej w rozwój Bractwa Szkaplerznego?
3. Jaki rozwój Bractwa w naszej Prowincji (Twojej wspólnoty i wszystkich wspólnot) uważasz za najlepszy i dlaczego?
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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,
którzyy uświęcili
ę sięę korzystając
y ją z duchowości szkaplerznej
p
j szatyy Karmelu.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD

BŁ. ELIASZA OD ŚW. KLEMENSA
– TEODORA FRACASSO (1901-1927)
1. Rys życia i historia procesu beatyfikacyjnego
Teodora Fracasso urodziła się w Bari 17 stycznia 1901 r. i 8 kwietnia 1920 r.
wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w swym rodzinnym mieście, gdzie
otrzymała imię zakonne s. Eliaszy od św. Klemensa. Po półrocznym postulacie i rocznym nowicjacie 4 grudnia 1921 r. złożyła pierwsze śluby zakonne,
aby po ponad czterech latach, 11 lutego 1925 r. definitywnie poświęcić się
Bogu w Karmelu poprzez profesję uroczystą. Swoje karmelitańskie powołanie przeżywała zawsze jako ofiarowanie się Miłosiernej Miłości. Zachorowawszy niespodziewanie 21 grudnia 1927 r. zmarła w samo Boże Narodzenie
tego samego roku.
Siostra Eliasza wyróżniała się szczególną głębią duchową, co skłoniło Zakon do rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego. W latach 1953-1955
odbył się w Kurii Archidiecezjalnej w Bari proces informacyjny o cnotach
i sławie świętości Służebnicy Bożej, uzupełniony w latach 1981-1982. Stolica Apostolska 23 listopada 1984 r. wydała dekret o jego ważności i w roku
następnym mianowała dla sprawy relatora z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W 1987 r. zostały przedyskutowane przez teologów konsultorów
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i przez kardynałów i biskupów cnoty s. Eliaszy, po czym Ojciec Święty Jan
Paweł II w dniu 11 grudnia tego samego roku wydał dekret o ich heroiczności. W następnych latach odbył się proces o cudzie niezbędnym do beatyfikacji,
którego pozytywny wynik, poprzez wydanie dekretu o jego autentyczności
ogłosił Benedykt XVI 20 grudnia 2005 r.

Beatyfikacja s. Eliaszy odbyła się w Bari 19 marca 2006 r. Przewodniczył jej ks. kard. José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Relikwie błogosławionej spoczywają w jej macierzystym klasztorze
a jej liturgiczne wspomnienie w Karmelu Terezjańskim przypada 29 maja,
będącego jej dies natalis ad coelum.
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2. Duchowa sylwetka błogosławionej
Informując cały zakon o zbliżającej się beatyfikacji s. Eliaszy, o. Luigi Gaetani,
definitor generalny, przypomniał słowa emerytowanego arcybiskupa Bari
Mariana Magrassi, przywołujące jej duchową sylwetkę:
Służebnica Boża była jak gdyby uśmiechem Boga dla Kościoła i dla
Zakonu. Urzekała ją Boża miłość i piękno Pana widoczne w stworzeniach. Zostawiła nam ona na piśmie tylko wyjątki swoich duchowych
przemyśleń, ale możemy z nich wnioskować, że prowadziła życie głęboko ukryte w Bogu, niejako gołąbka z Pieśni nad Pieśniami (2,14).
Nadto duchowość i przesłanie nowej błogosławionej na obecne czasy
przybliża na obecny arcybiskup Bari, Francesco Cacucci:
Zatopiona w Bogu, siostra Eliasza zawsze, nawet jako osoba świecka, odczuwała pierwszeństwo Boga w swym życiu, w kontemplacji
piękna, w słuchaniu Słowa Bożego, w miłości do Eucharystii.
W Karmelu szła małą drogą świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
i ukrzyżowana niejako dla Chrystusa, pozostawała w ukryciu i w całkowitym oddaniu siebie za zbawienie dusz. Zachęca ona wszystkich
do „patrzenia w górę”, ale w pokorze i w poświęceniu. Przede wszystkim uczy, że świętość jest osiągalna także dla nas, w jakimkolwiek stanie byśmy nie żyli. Uczy zdolności rozkwitania – jak mawiała – tam,
gdzie Bóg nas zasiał.
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
I ZAKONU O SZKAPLERZU
OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
I NAŁOŻENIA SZKAPLERZA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL (2)
I. UWAGI WSTĘPNE
19. Błogosławieństwo i nałożenie Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel powinno się odbyć podczas celebracji wspólnotowej.
20. Nałożenie Szkaplerza włącza do Rodziny karmelitańskiej. Władzę błogosławienia Szkaplerza mają kapłani i diakoni; nałożyć go zaś mogą inne osoby do tego
upoważnione.
21. Do błogosławieństwa i do nałożenia należy używać Szkaplerza karmelitańskiego w jego tradycyjnym kształcie (zob. Normy praktyczne, nr 4). Po przyjęciu
może on być zastąpiony odpowiednim medalikiem (zob. Normy praktyczne, nr 5).
22. Błogosławieństwo i nałożenie Szkaplerza dokonuje się zgodnie z obrzędami
i modlitwami podanymi niżej. Forma zwykła obejmuje: obrzędy wstępne, czytanie słowa Bożego i modlitwę wiernych, modlitwę błogosławieństwa i nałożenie
Szkaplerza, obrzędy zakończenia. Wszystko to wyraża w pełni znaczenie Szkaplerza w życiu wiernych, którzy go przyjmują.
23. Jest rzeczą konieczną, aby obie formy (tzn. przyjęcie Szkaplerza lub zastąpienie go medalikiem) dobrze ukazywały zarówno duchowy sens łask związanych ze
Szkaplerzem Matki Bożej z Góry Karmel, jak i zadania wynikające z przyjęcia tego
znaku czci wobec Najświętszej Panny.
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II. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
I. NAŁOŻENIA SZKAPLERZA
Obrzędy wstępne
24. Wierni gromadzą się przed ołtarzem głównym albo przed obrazem Matki Bożej,
tam też udaje się celebrans. Obrzęd rozpoczyna się pieśnią lub chwilą milczenia. Następnie celebrans zwraca się do zebranych:

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
Albo:

K. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z Dziewicy Maryi, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi.
W. I z duchem Twoim.
25. Celebrans przygotowuje obecnych do uczestnictwa w obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza tymi lub podobnymi słowami, ukazującymi istotę celebracji:

Podczas ziemskiego życia Jezusa nawet ten, kto dotknął tylko frędzli Jego
płaszcza, doznawał uzdrowienia. Wychwalamy Pana, ponieważ w Kościele wciąż posługuje się pokornymi i prostymi środkami, by okazywać swoje
nieskończone miłosierdzie. Także i my możemy ich używać, aby wielbić Pana, wyrażać nasze pragnienie służenia Mu i odnawiać zobowiązania wierności, podjęte w konsekracji chrzcielnej na całe życie.
Szkaplerz karmelitański jest znakiem macierzyńskiej miłości Dziewicy
Maryi. Przypomina o Jej trosce o członków Rodziny karmelitańskiej, szczególnie w chwilach największych potrzeb. Jest to miłość, która przynagla do
tego, by odpowiedzieć na nią miłością.
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Szkaplerz jest znakiem łączności z Zakonem Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, oddanym Jej służbie dla dobra całego
Kościoła. Przyjmując go, wyrażacie pragnienie uczestnictwa w duchu i życiu Zakonu.
Szkaplerz jest odzwierciedleniem pokory i czystości Maryi: swoją prostotą zachęca do życia w skromności i czystości. Noszony zaś dniem i nocą
staje się znakiem naszej ustawicznej modlitwy i szczególnego oddania się
miłości i służbie Dziewicy Maryi.
Przywdziewając Szkaplerz, odnawiacie swoje chrzcielne zobowiązania przyoblekania się w naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Maryi będzie
strzeżona wasza nadzieja zbawienia, ponieważ w Niej Bóg Życia uczynił
swój przybytek.

Czytanie słowa Bożego
26. Ktoś z obecnych, albo sam celebrans, odczytuje fragment Pisma świętego. Teksty niżej wskazane odnoszą się w sposób szczególny do tajemnicy zbawienia lub do
czci Najświętszej Dziewicy. Można wybrać jeden z podanych:

a) ze Starego Testamentu:
– Prz 8,17-21 Kocham tych, którzy mnie kochają (patrz str. 36),
– Iz 61,10-11 Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości (patrz str. 36),
– 2 Krl 2,7-13 Elizeusz otrzymuje płaszcz Eliasza (patrz str. 37),
– Ba 5,1-5 Przyobleczcie się w Boże piękno (patrz str. 37),
– Ez 16,8-14 Twoja piękność jest doskonała (patrz str. 38);
b) z Nowego Testamentu:
– Rz 12,1-2 Oto wyraz waszej rozumnej służby Bożej (patrz str. 39),
– Ga 4,4-7 Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty (patrz str. 39),
– Ef 4,17.20-24 Przyobleczcie się w człowieka nowego (patrz str. 40),
– Ef 6,10-17 Bierzcie moc z Pana (patrz str. 40),
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– Mk 5,25-34 Kobieta dotyka szat Jezusa i zostaje uzdrowiona (patrz str. 41),
– Łk 2,4-8 Maryja owinęła w pieluszki swego Pierworodnego (patrz str. 42),
– Łk 11,27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego (patrz str. 42),
– J 19,25-27 Oto syn Twój, oto Matka twoja (patrz str. 43).

Krótkie pouczenie
27. Po skończonym czytaniu celebrans zwraca się do obecnych ukazując w świetle słowa Bożego istotę celebracji oraz łaski i zobowiązania wynikające z przyjęcia
Szkaplerza.

Chwila milczenia
Modlitwa wstawiennicza wiernych
28. Następuje modlitwa wiernych, czyli modlitwa powszechna. Niżej podano propozycje intencji. Można spośród nich wybrać najbardziej odpowiednie lub dodać
inne w większym stopniu dostosowane do okoliczności.

K. Drogie Siostry i Drodzy Bracia, cieszymy się opieką Dziewicy Maryi, Matki Bożej. W Jej łonie Słowo Boże przyoblekło się w naszą śmiertelność, przyjmując ludzkie ciało. Prośmy Ojca, abyśmy dzięki mocy Ducha
Świętego mogli odzwierciedlać w naszym życiu Jezusa Chrystusa, naszego
Brata, i wołajmy:
W. Pozwól nam, Panie, przyoblec się w Jezusa Chrystusa.
Ojcze Święty, Ty przyoblekłeś Twojego Syna w nasze ludzkie ciało, aby
nas uczynić uczestnikami Twojego Bóstwa,
– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, Twojej doskonałej uczennicy,
spraw, abyśmy zostali przyobleczeni w Twoje Bóstwo.
Ojcze Święty, Ty zechciałeś, aby Twój Syn był do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu, byśmy idąc Jego śladami we wszystkim upodabniali się do Jego obrazu,
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– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi spraw, byśmy naśladowali Chrystusa i byli Tobie miłymi we wszystkich naszych czynach.
Ojcze Święty, Ty wezwałeś nas na ucztę łaski, abyśmy przyobleczeni
w szaty godowe objawiali Twoją miłość,
– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi przyoblecz nas w uczynną miłość i posługę pełną oddania.
Ojcze Święty, Ty przyoblekłeś Maryję w słońce i w Niej starłeś głowę węża,
– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi spraw, abyśmy potrafili pokonać
zasadzki Złego w naszym życiu i w świecie, w którym żyjemy.
Ojcze Święty, Ty wybrałeś Maryję na córkę Nowego Przymierza,
– przez wstawiennictwo Maryi, Dziewicy o Nowym Sercu, oczyść nasze
serca i umocnij naszą wiarę.
Ojcze Święty, Ty wejrzałeś na pokorę Twojej Służebnicy i Jej ustami ogłosiłeś moc Twojego ramienia,
– przez wstawiennictwo Maryi spraw, abyśmy byli prorokami Twojego
królestwa, głoszącymi Twoje miłosierdzie wszystkim pokoleniom.
Ojcze Święty, Ty dałeś Twojemu Synowi Matkę, która owinęła Go w pieluszki,
– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi spraw, abyśmy kochali ubogich
i zepchniętych na margines oraz jednoczyli się z nimi w budowaniu świata bardziej opartego na sprawiedliwości i braterstwie.
Ojcze Święty, Ty okryłeś nas płaszczem sprawiedliwości i świętości,
– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi uświęć nas w Chrystusie i uczyń
ofiarnymi współpracownikami w dziele zbawienia świata.
Ojcze Święty, Ty napełniłeś nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie,
– przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi spraw, abyśmy przeszli szczęśliwie ze śmierci do życia.
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Modlitwa błogosławieństwa
29. Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia podaną niżej modlitwę błogosławieństwa:

K. Boże, Ty jesteś Sprawcą świętości i Tym, który w niej udoskonala, Ty powołujesz do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości odrodzonych z wody i Ducha Świętego; wejrzyj łaskawie na tych, którzy przyjmują
nabożnie Szkaplerz karmelitański i będą go wiernie nosić jako znak swego
oddania Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel. Spraw, aby otworzywszy się na czułą miłość Dziewicy, upodabniali się do obrazu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, i po szczęśliwym przejściu przez to życie mogli wejść do
radości Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Następuje pokropienie wodą święconą
Nałożenie Szkaplerza
30. Celebrans nakłada Szkaplerz każdemu wiernemu, który o to prosi, i mówi:

K. Przyjmij ten Szkaplerz (przez który stajesz się członkiem Bractwa Rodziny Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel). Ufny w uprzedzającą miłość pochodzącą od tak wielkiej Matki, oddaj się naśladowaniu Maryi i życiu
opartemu na głębokiej z Nią łączności. Noś ten znak jako wyraz pamięci
o obecności Maryi, towarzyszącej ci w twoim codziennym staraniu o wewnętrzne przyoblekanie się w Chrystusa i o ukazywanie Go jako żyjącego
w tobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości oraz ku chwale Trójcy Świętej.
W. Amen.
31. Jeśli jest taka potrzeba, celebrans może wypowiedzieć głośno formułę nałożenia Szkaplerza tylko jeden raz, dla wszystkich. Po jej ukończeniu wierni odpowiadają razem Amen i podchodzą do celebransa, aby otrzymać Szkaplerz.
32. Po zakończeniu nakładania Szkaplerza celebrans zwraca się do wszystkich tymi
słowami:
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Przyjmując ten Szkaplerz, zostaliście włączeni do Rodziny Karmelu poświęconej w sposób szczególny naśladowaniu i posługiwaniu Dziewicy, Matce Boga, byście mogli żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła tym samym duchem
kontemplacyjnym i apostolskim, którym żyje Zakon karmelitański. Abyście
mogli w sposób doskonały osiągnąć ten ideał, na mocy udzielonej mi władzy, przyjmuję Was do uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych Zakonu karmelitańskiego.
33. Po krótkim i jasnym wyjaśnieniu zadań i obowiązków wynikających z przyjęcia do Rodziny karmelitańskiej w formie instytucjonalnej, celebrans kończy obrzęd uroczystym błogosławieństwem.

Zakończenie obrzędu
34. Celebrans wyciąga ręce nad obecnymi:

K. Bóg Ojciec niech was napełni swoją miłością miłosierną daną nam
w Jezusie Chrystusie, Synu Dziewicy Maryi.
W. Amen.
K. Jezus Chrystus niech was uczyni uczestnikami miłości Ojca w matczynej czułości Dziewicy Karmelu, abyście mogli czynić wszelkie dobro.
W. Amen.
K. Duch Święty, który was natchnął pragnieniem ukrycia się pod płaszczem Maryi, niech was uczyni apostołami na drodze pokoju i sprawiedliwości.
W. Amen.
K. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
W. Amen.
Albo:

K. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do
życia wiecznego.
W. Amen.
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35. Obrzęd można zakończyć odpowiednim śpiewem maryjnym, np.: Flos Carmeli, Salve Regina, Sub tuum presidium.

III. INNA FORMUŁA OBRZĘDU
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I NAŁOŻENIA
SZKAPLERZA
Obrzędy wstępne
36. Celebrans, przed obrazem Matki Bożej, zwraca się do tych, którzy mają przyjąć Szkaplerz, i zachęca ich do właściwego uczestnictwa w celebracji.

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z Dziewicy Maryi, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi.
W. I z duchem Twoim.
37. Celebrans wyjaśnia pokrótce znaczenie błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza.

Czytanie słowa Bożego
38. Można odczytać krótki fragment słowa Bożego, na przykład jeden z niżej podanych:

a) ze Starego Testamentu:
– Prz 8,17-21 Kocham tych, którzy mnie kochają (patrz str. 36),
– Iz 61,10-11 Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości (patrz str. 36),
– 2 Krl 2,7-13 Elizeusz otrzymuje płaszcz Eliasza (patrz str. 37),
– Ba 5,1-5 Przyobleczcie się w Boże piękno (patrz str. 37),
– Ez 16,8-14 Twoja piękność jest doskonała (patrz str. 38);
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b) z Nowego Testamentu:
– Rz 12,1-2 Oto wyraz waszej rozumnej służby Bożej (patrz str. 39),
– Ga 4,4-7 Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty (patrz str. 39),
– Ef 4,17.20-24 Przyobleczcie się w człowieka nowego (patrz str. 40),
– Ef 6,10-17 Bierzcie moc z Pana (patrz str. 40),
– Mk 5,25-34 Kobieta dotyka szat Jezusa i zostaje uzdrowiona (patrz str. 41),
– Łk 2,4-8 Maryja owinęła w pieluszki swego Pierworodnego (patrz str. 42),
– Łk 11,27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego (patrz str. 42),
– J 19,25-27 Oto syn Twój, oto Matka twoja (patrz str. 43).

Modlitwa wstawiennicza wiernych
39. Prośmy Boga, naszego Ojca, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi:

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, zostali przyobleczeni w Chrystusa
łaską Ducha Świętego,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, żyli swoim chrzcielnym zobowiązaniem przyoblekania się w Chrystusa,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, zostali umocnieni w wierze, nadziei i miłości,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, stali się żywymi członkami Rodziny
karmelitańskiej,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, byli przedłużeniem tej miłości, jaką
Jezus darzył swoją Matkę,
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Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, przyoblekli się w cnoty Przeczystej
Dziewicy, nauczyli się słuchać słowa Bożego i żyli nim każdego dnia,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, przez wstawiennictwo Maryi czerpali światło z kontemplacji, byli radośni w braterstwie i gorliwi w posługiwaniu innym,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, byli zawsze odziani w weselne szaty
i gotowi na wejście do zgromadzenia świętych z Najświętszą Dziewicą,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwa błogosławieństwa
40. Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia następującą modlitwę:

K. Ojcze Święty, który nad wszystko przedkładasz miłość i sprawiasz
jej wzrost, Ty zechciałeś, aby Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, przyjął nasze ludzkie ciało w łonie Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego;
udziel Twojemu dziecku, które z pobożnością przyjmuje Szkaplerz Rodziny
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, łaski przyoblekania się w Pana Jezusa we wszystkich okolicznościach doczesnego życia dla osiągnięcia w ten
sposób chwały wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Następuje pokropienie wodą święconą
Nałożenie Szkaplerza
41. Celebrans nakłada Szkaplerz, mówiąc:

K. Przyjmij ten Szkaplerz, przez który zostajesz włączony(a) w Rodzinę
Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; noś go jako znak macierzyńskiej opieki Dziewicy i twojego zaangażowania w Jej naśladowanie i posłu53

giwanie. Niech Matka Boża dopomoże ci przyoblec się w Chrystusa. Niech
On w tobie żyje, abyś oddawał(a) chwalę Trójcy Świętej i współpracował(a)
w Kościele dla dobra braci.
W. Amen.
42. Celebrans ogłasza włączenie do Rodziny karmelitańskiej w formie instytucjonalnej, tymi albo podobnymi słowami:

Na mocy udzielonej mi władzy, dopuszczam cię do uczestnictwa we
wszystkich dobrach duchowych Zakonu karmelitańskiego.
Celebrans wyjaśnia obowiązki i zadania, jakie wynikają z godnego przyjęcia Szkaplerza, i kończy obrzęd błogosławieństwem.

Zakończenie obrzędu
43. Celebrans błogosławi, używając formy skróconej:

K. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
W. Amen.
Albo:

K. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego
g zła i doprowadzi
p
do
życia wiecznego.
W. Amen.
44. W ten sposób kończy się obrzęd.

Cdn.
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
O. WŁODZIMIERZ TOCHMAŃSKI
CZŁONKIEM I OJCEM DUCHOWYM
RADY PROGRAMOWEJ ORRK
W dniu 19 listopada 2016 r. w Warszawie w czasie spotkania plenarnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich na 4-letnią kadencję została wybrana
15-osobowa nowa Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W skład ORRK wchodzą i współpracują ze sobą 124 ruchy i stowarzyszenia katolickie, których całkowita liczba członków w Polsce – wg ostatnich
obliczeń – jest ponad 3,5 miliona.
Z wielką radością informujemy, że jednym z członków Rady Programowej został ponownie (po raz 4) wybrany o. Włodzimierz Tochmański OCD,
moderator prowincjalny Bractwa Szkaplerznego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z klasztoru w Czernej. Obok Bractwa Szkaplerznego członkiem ORRK jest także Świecki Zakon Karmelitów Bosych. Członkami Rady
Programowej ORRK są liderzy ruchów i stowarzyszeń, będących członkiem
ORRK, oraz liderzy Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich. Spotkania Rady Programowej ORRK odbywają się przynajmniej 2 razy w roku. W spotkaniu tym bierze udział również Zespół Koordynujący ORRK. Zasadnicze
cele ORRK:
• wspieranie współpracy między ruchami i stowarzyszeniami w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa oraz formacji,
• formacja liderów odpowiedzialnych za ruchy, szczególnie w zakresie teologii, życia duchowego, ewangelizacji i apostolatu oraz spraw społecznych,
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• wspieranie współpracy między ruchami a Episkopatem oraz biskupami
w poszczególnych diecezjach,
• wspieranie współpracy ruchów i stowarzyszeń ze środowiskami samorządów lokalnych oraz przedstawicielami Parlamentu RP,
• prezentacja wspólnej opinii ruchów i stowarzyszeń wobec władz państwowych i samorządowych,
• pomoc ruchom, w razie potrzeby, w sprawach związanych z ich życiem
i organizacją,
• promocja działalności ruchów i stowarzyszeń oraz informowanie o niej
opinii publicznej zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie,
• prowadzenie i wspieranie stałej refleksji teologicznej i eklezjalnej nad
rozwojem oraz działalnością ruchów katolickich w Polsce,
• współpraca z ruchami oraz federacjami ruchów poza granicami Polski.
Info
f o ORRK: http://www.orrk.pl/
p
p

DZIEŃ SKUPIENIA BRACTWA
SZKAPLERZNEGO Z PODKARPACIA
W OŚRODKU KULTURY I FORMACJI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W JAROSŁAWIU
W Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, w dniu 28
stycznia 2017 r. odbył się Dzień Skupienia dla członków Bractw Szkaplerznych i Rodziny Szkaplerznej z terenu Podkarpacia. Uczestników spotkania
przywitał ks. Rafał Wojdyła słowami:
Witam wszystkich którzy przybyli na spotkanie z Jezusem i Matką Bożą. Maryja jest tą, która troszczy się o każdego człowieka, zanim
ten wie, że tego potrzebuje. Szczególnie witam w znaku Matki Bożej
Miłosierdzia, zapraszam na modlitwę ale również i do kawiarni i do
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Sali Pamięci poświęconej śp. Bp Ignacemu Tokarczukowi. Życzę miłego, dobrego i owocnego pobytu, wiele łaski Bożej.
Naszym duchowym ćwiczeniom przewodniczył o. Włodzimierz Tochmański – moderator Bractwa Szkaplerznego Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych z Czernej oraz ks. Władysław Jagustyn – moderator Bractwa
Szkaplerznego Diecezji Rzeszowskiej. Dzień skupienia jest po to, aby nas
przybliżyć nawzajem do siebie, że jesteśmy braćmi i siostrami w szkaplerzu
świętym. Temat naszego Dnia Skupienia nawiązywał do Chrystusowego
przesłania i hasła duszpasterskiego na ten rok: Idźcie i głoście. W spotkaniu
uczestniczyli również kapłani i opiekunowie grup: m.in. ks. Piotr Zawadzki
z Leżajska z parafii Trójcy Świętej, ks. Janusz Winiarski z Trzciany, ks. Jan
Folcik ze Stalowej Woli Rozwadowa. Licznie przybyli członkowie wspólnot
Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej z parafii: ze Strzyżowa, z Rozwadowa – Stalowej Woli z sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, z Górna, z Zaczernia, ze Słociny, z Trzciany, z Miłocina, ze Staroniwy-Rzeszów,
z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz z parafii Fara-Rzeszów,
z parafii Krzyża Św. w Rzeszowie – sanktuarium MB Szkaplerznej, z parafii w Kolbuszowej Górnej oraz z parafii pw. Królowej Polski z Jarosławia.
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Witając obecnych na Dniu Skupienia, ks. Władysław Jagustyn powiedział:
Niech to spotkanie pomoże nam przygotować się do naszej całorocznej pracy. Wezwanie to kierowane jest do nas aby podjąć dobrą
modlitwę. To podstawowe hasło naszego programu pracy duchowej
„szkaplerz noś na różańcu proś” jest w nawiązaniu do setnej Rocznicy
Objawień Fatimskich. Jest okazją, abyśmy mocno trzymali w rękach
różaniec, abyśmy przez modlitwę różańcową stawali się świadkami
dla innych. My jej dzieci pod Jej płaszczem mamy jawić się jako dzieci słuchające Matki, żyć według tego, co Syn nam powie, słuchać Maryi, modlić się za grzeszników, o ratowanie świata oraz nieść pomoc
duszom czyśćcowym. Niech ten program będzie realizowany pod
przewodnictwem Brata Alberta Chmielowskiego, który jest ogłoszony Patronem na ten rok. „Trzeba być dobrym jak chleb”.
W nawiązaniu do postaci świętego Alberta dodał ks. Jagustyn:
Św. Rafał Kalinowski poznał Brata Alberta, który wędrował po zaułkach krakowskich i pochylał się nad ubogimi. W nawiązaniu do tej
posługi, krzątaniny i nadludzkich wysiłków dał mu wskazanie. „Radzę ci przyjacielu zbuduj pustelnię, abyś po tym nadludzkim wysiłku,
mógł kontemplować Boga, bo inaczej wcześniej czy później przyjdzie
zniechęcenie. Posłuchał brat Albert o. Rafała i skorzystał z tej dobrej
rady. Przyjął ziemię od hr. Władysława Zamoyskiego i pobudował na
Kalatówkach w Zakopanem pustelnię, aby nie tylko bracia albertyni mogli kontemplować Boga, ale też wszyscy inni mogli nabrać siły
i zerwać ze zniechęceniem, aby na nowo nabrać siły do „chcenia bycia dobrym”. Nasza pustelnia dziś to ten Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej kierujący nasz wzrok na Najświętszy Sakrament, na
żłóbek, św. Mikołaja, także Sługę Bożą Annę Jenke, która zostawiła
świadectwo mądrości nauczycielki i niewiasty mężnej. Ta pustelnia,
do której zostaliśmy wprowadzeni, abyśmy nabierali siły do chcenia
bycia dobrymi, przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Maryi.
Adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec prowadził ks. Władysław Jagustyn, modląc się i prosząc, aby Maryja zjednoczyła nasze myśli
i serca. Rozważaliśmy tajemnice radosne. Do prowadzenia poszczególnych
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dziesiątek włączali się przedstawiciele poszczególnych grup szkaplerznych
z Leżajska, Trzciany, Krzyża św. w Rzeszowie, Zaczernia, Kolbuszowej. Poszczególne dziesiątki przeplatane były wspólnym śpiewem kolęd. Poniżej
prezentujemy teksty rozważań różańcowych.

Konferencję wygłosił nasz moderator prowincjalny o. Włodzimierz Tochmański. Tytuł konferencji nawiązywał do tegorocznego hasła roku duszpasterskiego: Idźcie i głoście.
Cały ten rok jest po to, abyśmy odnowili swój misyjny zapał. Aby iść do
tych, którzy utracili kontakt ze Wspólnotą Kościoła. Jesteśmy misjonarzami na mocy Chrztu Świętego. Zachęcajmy się wzajemnie, aby być świadkami, aby być gotowym do dawania świadectwa. Mówimy, że ostatnia godzina
wybiła dla laikatu, chodzi tu o świadectwo wobec rodziny. Mamy włączyć
w głoszenie Ewangelii także dzieci i młodzież, dając impuls wiary. Podkreślam wartość wiary. Warto uświadomić sobie, co dały nam Światowe Dni
Młodych – jest to eksplozja wiary. Jak to wprowadzić w rzeczywistość? Jak
wprowadzić młodych ludzi, aby chcieli wejść w bliskość życia Maryi? Jest
wielu takich katolików od święta, od pogrzebów, od ślubów, którzy nie mają
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kontaktu z parafią. Mamy jednak ponadto 3,5 mln wiernych w różnych ruchach i stowarzyszeniach.
Mówił Pan Jezus do Sł. B. Kunegundy Siwiec, że może ją uświęcić w jednej chwili, ale milsze Mu jest jej przełamywanie się, tzn. pragnie, aby ona
się przełamywała i dawała świadectwo, które opiera się na osobistej relacji
z Jezusem. Zachęcam, aby nie bać się wejść w lekturę św. Jana od Krzyża
i św. Teresy od Jezusa. Karmel ma podjąć taką formę nowej ewangelizacji,
chodzi o każdego z nas. Mamy zacząć od siebie samych od naszej z nową
mocą gorliwości. Duch Święty będzie się wyrażał w nowych słowach, wyrażeniach i nowych metodach działania.
Światowe Dni Młodych były pastoralnym nawróceniem, to doświadczenie młodych. Dziś mamy możliwość pracy w internecie. Zachęcam też, by
pracować nowymi środkami technologii, ale i nie zamykać się na spotkanie
twarzą w twarz i podanie ręki. Idźcie i głoście – to Jezus nas posyła. Ewangelia
św. Jana mówi, że Jezus jest pierwszym posłanym. Idźcie na cały świat czyni uczniów świadkami, celem jest zbawienie świata. Jezus wybiera uczniów
i pokazuje, jak to czynić. Idźcie i głoście. Uczeń Jezusa św. Paweł przemierza
16 tys. kilometrów, aby głosić Ewangelię i oddaje za to swoje życie. Chrześcijanin ma być światłem świata i solą ziemi.
Potrzebujemy wsparcia Maryi, ze względu na Jej zjednoczenie z Duchem
Świętym. Mówimy, że jest Ona pierwszą ewangelizatorską, bo poszła do Elżbiety z Jezusem w swym łonie , głosząc dobrą nowinę. Wyruszcie do wyjścia
na peryferie, czyli do tych, którzy nie znają tego orędzia. Wyruszcie w drogę! Rozpocznijcie nową formę ewangelizacji, aby struktury Kościoła stały
się bardziej misyjne ! By dotrzeć do człowieka, do nowych miejsc, do dialogu z innymi, np. poprzez katolickie strony internetowe zachęcić do przyjścia, owszem to mały ułamek tego, co jest w internecie, ale nie znaczy to, że
mamy z tego rezygnować. Ponadto Orszaki Trzech Króli czy organizowane
przez różne grupy pielgrzymki.
Misja to wprowadzenie Jezusa do wnętrza do swoich braci w wierze i na
zewnątrz do innych. Po usłyszenie tego kerygmatu wejście w głąb. Dlaczego
mamy iść i głosić i jakie są przeszkody?
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Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię … Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mk 16,15). Tytuł redakcyjny tego rozdziału: ostatni nakaz Jezusa, to nie rada, to konkretne wezwanie. Po tych trzech latach programu
duszpasterskiego w Polsce ten czwarty rok jest wyjściem, aby głosić, nie tylko słowem ale i życiem, w przeżywaniu codzienności, w przeżywaniu dnia
pańskiego, nie chodzi tu o bezczynność ale osobiste zaangażowanie. To jest
nasza droga z Chrystusem do świata, głosić – nie ograniczać się do kogoś
wybranego ale każdemu głosić słowo. To bardzo ważne. Potrzebujemy w tym
oparcia, potrzebujemy wspólnoty, która ubogaca nas, daje pewną pomoc, to
są słowa, które stanowią tło. Mamy iść i głosić, a w tym roku fatimskim, warto zobaczyć, że Matka Boża w Fatimie, objawiła się m.in. Łucji, która wstępuje do Karmelu. W ostatnim objawieniu s. Łucja dostrzega Maryję, która
nosi szaty Karmelu.

Co jest głównym przesłaniem Fatimy? Siostra Łucja mówi, żeby modlić
się na różańcu i nosić szkaplerz, są i ważniejsze wątki, jak wynagradzanie
Niepokalanemu Sercu Maryi, nawrócenie Rosji. Siostra Łucja napisała około 70 tys. listów, jej życie było dłuższe niż pozostałych dzieci z objawienia
w Fatimie, Franciszka i Hiacynty, którzy zmarli wkrótce po objawieniach.
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Wezwanie Matki Bożej w Fatimie jest do wszystkich ludzi, Maryja wzywa do
pielęgnowania relacji z Bogiem. Świat ówczesny objawieniem się nie przejął
i nie przyjął tych orędzi, dlatego była I i II wojna światowa. Portugalia uniknęła wojny, bo przyjęła to wezwanie i orędzie Matki Bożej.
Dla nas ludzi związanych z Karmelem to jest jasne, że trzeba się modlić, nawracać się i wierzyć w Ewangelię, cały zbliżający się Wieki Post, jest
ku temu dobrym ukierunkowaniem. Matka Boża ukazuje się jako Królowa
nieba i ziemi ubrana w szkaplerz. Różaniec i szkaplerz to są sakramentalia,
które nabierają znaczenia w historii, powinniśmy w to wejść, utożsamiając
się z Nią ale też przez praktykę pierwszych sobót miesiąca, do których zachęca nas Maryja. Nie jest to depozyt wiary, ale roztropnie, w tym co zostało zatwierdzone przez Kościół, tym się można posługiwać i nie zostawać
na poboczu. Trzeba podejmować codzienne trud obowiązków. Prośmy, aby
przemieniało się nasze serce na wzór Niepokalanego Serca Maryi. Jeżeli to
nabożeństwo będzie praktykowane, jeżeli uwierzymy, nawrócimy się. Jeżeli
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Rosja się nawróci, to zapanuje pokój. Wielokrotnie to słyszymy i wierzymy,
że to jest ważne. Siostra Łucja ostrzega, że wielu idzie złą drogą. Widziała też
piekło. Maryja zapowiedziała, że na koniec Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Mamy współczuć z Niepokalanym Sercem Matki.
Wynagrodzenie to termin typowo fatimski, warto nim żyć. Maryja
obiecuje łaski w godzinie śmierci, kto przez pięć pierwszych sobót miesiąca będzie Jej towarzyszył w intencji wynagrodzenia. My nosząc szkaplerz,
jesteśmy odpowiedzialni za troskę o zbawienie, współpracując nad zbawieniem własnym i innych. Najbardziej boską z boskich rzeczy jest móc współpracować z Bogiem nad zbawieniem dusz – mawiał św. Jan od Krzyża, idąc
za Dionizym Areopagitą.

Niech te myśli ukierunkują nas ku Matce, świat może być zgładzony, ale
ostatecznie Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje. Mamy prawo ufać, że będzie Ona z nami w godzinie śmierci. Przyłączmy się do postawy Maryi Matki, która służy i ma postawę mądrości, rozumu i serca. Zachęceni słowami
konferencji, wprowadźmy to w codzienne życie modlitwy i kontemplacji
Boga. Niech codzienne nasze życie obfite będzie w Boże błogosławieństwo.
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W trakcie Eucharystii w Liturgii Słowa i darach ofiarnych wzięły udział
następujące wspólnoty: z Jarosławia – Królowej Polski, ze Słociny-Rzeszów,
z Górna, z Fary-Rzeszów. Homilię wygłosił o. Włodzimierz Tochmański,
który powiedział m.in.:
Wpatrujmy się w scenę ewangeliczną. Jezus pozwala, aby sztorm
nadszedł i budzi się dopiero wtedy, kiedy Go wołają. Jezus mówi: przepraw się na drugi brzeg. Trzeba podjąć to wezwanie, nie chodzi o to,
aby stać w miejscu, przychodzi taki czas, że będziemy wezwani do
głoszenia słowa. Czy chcemy przepłynąć na drugi brzeg i czy jesteśmy skłonni przeprawić się na drugi brzeg? Jeżeli powiem nie, to rezygnuję z życia. Życie jest przygodą, jest jak burza. Jezus nie od razu
mówi, aby ucichły, reaguje dopiero wtedy, gdy zaczynają tonąć. Tu nie
chodzi o jakąś wielką wiarę, ale kiedy nie widzę drogi wyjścia, to jest
najważniejszy moment, nie może zareagować zbyt wcześnie, trzeba
czekać. Ważne, kiedy ta ludzka nadzieja spełnia się. Kiedy to się zacznie dziać nabierzcie ducha i podnieście głowy.
Wtedy, kiedy najbardziej toniemy, musimy zaufać. Jezu ufam Tobie
– potrzebujemy tego obrazu Jezusa Miłosiernego w tej właśnie postaci, aby zapamiętać także ten podpis – kod dostępu do nieba, do Boga,
z ufnością, mimo, że jest burza i sztorm. Burze często są tym, czego doświadczył Jezus. Jezus nie zostaje uratowany od krzyża, umiera ale i zmartwychwstaje i po śmierci jest nowe życie. Wiara usuwa
lęk. Często brak nam wiary. Trzeba nam bardziej wierzyć, powierzyć,
zawierzyć swoje życie w Jego ręce, że ono jest bezpieczne w Bożych
rękach. My wierzymy Mu tylko wtedy kiedy nie śpi. Św. Tereska od
Dzieciątka Jezus miała wrażenie, że Jezus śpi, w jej małej łódce i nie
chciała Go budzić. Dla niej nie było istotne czy doświadcza Go namacalnie, ponieważ Jej wiara była tak wielka.
Uczniowie, kiedy Jezus zapanował nad burzą, uczuli lęk ale pełen szacunku. Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? Uczniowie byli blisko Jezusa, poczuli się bardziej odpowiedzialni,
że mogą zaufać Mu bardziej. Jezus pokazuje, że jest ich Panem, ich
Stwórcą. On prowadzi ich w centrum tego niepokoju. My jesteśmy
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uspokojeni bliskością sytuacji które są nam znane, czy nie jest to pozorny spokój. Nasza łódka rzucona jest na morze świata i gdy nie
mamy bliskości Boga nasz strach jest nie do zniesienia. Te burze są
częścią drogi wiary. Mogą to być doświadczenia oczyszczające naszą
wiarę, naszą nadzieję.

Sytuacje obecne, jakie są w polityce, denerwują nas, ale są one po
to, aby oczyścić nasz kraj. Bardzo dużo jest ludzkich obaw, zwłaszcza wtedy, kiedy tracimy grunt pod nogami. Jezus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Sprawia, że w nas coś obumiera. Przez
wiele burz musi przejść człowiek, ale ważne jest, aby nie odejść od
Boga. W sytuacjach krytycznych mamy dać świadectwo wierze. Jeżeli jesteśmy związani jakimś lękiem, to może się zdarzyć, że nie
zdamy egzaminu. Chodzi o nasze wewnętrzne oddanie się Jezusowi i Maryi, coś co ma w nas przetrwać, by nasze serce było wpisane
w ich serce. To coś, co przypomina nam zaufanie to nie tylko modlitwa ale to, że jestem w rękach Bożych. Chodzi o niezłomnych świadków wiary, którzy w pełnym rozgardiaszu świecie będą głosić miłość
w prostym przeżywaniu wiary w swoim sercu. Nieustannie jesteśmy
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narażeni na nadejście ostatniej chwili życia, na śmierć, ale my możemy przeżyć z ufnością naszą chwilę. Czy wewnętrznie jesteśmy pogodzeni z wolą Bożą, ze swoją misją i powołaniem?
Kończąc homilię, o. Tochmański dodał:
Maryja zawsze ufała Bożemu Słowu, w Niej Słowo stało się ciałem. Wspomaga nas podczas naszego trudu. Panie Jezu, naucz nas
godnie przeżyć nasz stan w naszym życiu i nieustannie Ci zawierzać. Wołamy o radę, męstwo, roztropność i zaufanie. Dobry Boże, który wezwałeś nas z naszej „kanapy”, dziękujemy Ci za dar misji
i powołania…
Końcowym akcentem Dnia Skupienia była agapa, a po niej odmówiliśmy
koronkę do Bożego Miłosierdzia. Błogosławieństwo o. moderatora, o. Włodzimierza Tochmańskiego i jego słowo umocniło nas na drogę i do dalszego działania na rzecz Matki Bożej Szkaplerznej.
Nabraliśmy sił do „bycia dobrymi…”.
Marta Dziedzic
Bractwo Szkaplerzne w Trzcianie

ŚWIADECTWO Z LIBIĄŻA TROSKI O MISJE
Na Chrzcie św. otrzymałam na drugie imię Teresa. Od wczesnego dzieciństwa zapamiętałam, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest moją Patronką, która ma mnie w opiece. Zdobyty przez rodziców obrazek św. Teresy w latach
50-tych, przed którym często się modliłam, mam do dziś. Była zawsze moją
Przyjaciółką, choć przez długie lata niewiele o niej wiedziałam.
Na początku lat 80-tych powstawała w Libiążu nowa parafia, nowa
wspólnota. Poczułam w sercu wtedy potrzebę włączenia się w tworzenie
tej wspólnoty. Często uczestniczyłam we Mszy św., wtedy jeszcze w kaplicy
obok budującego się kościoła. Pomagałam też przy dekoracjach i przy sprzą66

taniu. Kiedy powstały grupy parafialne: Żywy Różaniec i Zespół Charytatywny zaraz się do nich zapisałam. Pogłębiałam swoje życie duchowe głównie
przez czytanie książek. 17 lipca 1988 r. wraz z członkiniami Zespołu Charytatywnego udałyśmy się pielgrzymką do Czernej na uroczystość koronacji
papieskimi koronami Matki Bożej Szkaplerznej. Mszę św. celebrował i koronacji dokonał ks. kard. Franciszek Macharski. Pamiętam, że była to dla mnie
uczta duchowa, głęboko poczułam, że jestem dzieckiem Maryi i przyjaciółką św. Teresy. Po Mszy św. przyjęłam szkaplerz. Wśród nabytych pamiątek
była nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej i do św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.

Św. Teresa inspirowała mnie zawsze swoją „małą drogą”, ale też, jako Patronka misji. Na miarę możliwości starałam się poznawać swoją Patronkę,
czytając książki i uczestnicząc w rekolekcjach. W 2003 roku kroki swoje skierowałam do Świeckiego Karmelu w Czernej. Tam spotkałam się z ciepłym
przyjęciem mojej obecnej wspólnoty na okres próbny. Asystentem OCDS
Czerna był wtedy o. Paweł Bęben, obecny misjonarz pracujący w Niemczech.
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We wspólnocie była diakonia misyjna, za którą odpowiedzialna była śp. Alicja Kula z Chrzanowa. Często rozmawiałyśmy o misjach, także o potrzebie
wspomagania misjonarzy. Nie pamiętam dokładnie, ale około roku 2005
wraz z Alicją byłam na spotkaniu z misjonarzami w Czernej, na którym opowiadali o swojej pracy misyjnej oraz mogłyśmy oglądać nagrany przez misjonarzy film o życiu zwyczajnych ludzi w Burundi i Ruandzie, jak też o ich
pracy. Byłam dla nich pełna podziwu. Przesłanie św. Teresy i przedstawienie przez misjonarzy sytuacji w krajach misyjnych dało mi pełniejszy obraz Misji. Byłam przekonana i miałam taką potrzebę serca, aby modlić się
za Misjonarzy i wspierać ich materialnie.
W październiku 2008 roku zrodziła mi się myśl o założeniu w mojej
parafii Bractwa Szkaplerznego. Ks. Proboszcz Stanisław Pasternak z wielką życzliwością wyraził zgodę. Po przeprowadzonej rozmowie z o. Janem
Krawczykiem OCD, ówczesnym moderatorem Bractwa Szkaplerznego, podjęliśmy działania prowadzące do erygowania Bractwa. Ks. Jarosław Chlebda
uczestniczył w tych rozmowach. Podjął się przygotowania i wysłania odpowiednich dokumentów. W maju 2009 r. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od Kurii Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
W porozumieniu stron przyjęliśmy dla Bractwa główną formację:

68

– wg biuletynu „Rodzina Szkaplerzna”
– czytanie i rozważanie Pisma św.
– modlitwa za kapłanów i misjonarzy
– koronka szkaplerzna.
Grupa V (naszego Bractwa) modlitwy za kapłanów i misjonarzy modli
się codziennie za podopiecznych, szczególnie karmelitów bosych. W październiku każdego roku w dowolny dzień prowadzimy różaniec w intencji
misji i misjonarzy. W gazetce brackiej umieściliśmy stałą rubrykę o misjach.
Za modlitwą idą też czyny. W lipcu każdego roku prowadzimy rano godzinki szkaplerzne. Organizujemy Niedziele Szkaplerzne, podczas których ojcowie karmelici bosi głoszą kazania o szkaplerzu, Karmelu i misjach. W tym
czasie organizujemy kiermasze misyjne z wyrobami afrykańskimi, herbatą, i książkami, z których dochód przeznaczamy na misje karmelitańskie
w Burundi i Rwandzie.
Rewelacją, tak uważam, w naszym Bractwie są skarbonki misyjne. Składamy ofiarki do swoich skarbonek przez cały rok. Przynosimy je na spotkanie
w październiku, wysypujemy do wspólnego kosza, przeliczamy komisyjnie
i przesyłamy na misje. Wspieraliśmy przez 3 lata siostry karmelitanki w Usolu na Syberii, gdzie zesłany był św. Rafał Kalinowski, a teraz od 2014 r. zawartość skarbonek wysyłaliśmy do Biura Misyjnego w Krakowie.
Takie oszczędzanie na misje ma wiele zalet i przynosi wiele dobra: bo
częściej myślimy o misjonarzach, pomagamy konkretnie i mamy świadomość, że uczestniczymy w dziele Miłosierdzia Bożego, pomagając głosić
Dobrą Nowinę ludziom, którzy nie mieli szansy jej usłyszeć. Pomagając misjonarzom, pomagamy Chrystusowi w zdobywaniu dusz.
W codziennej modlitwie za kapłanów wypowiadamy m.in. takie słowa:
„My zaś podtrzymujemy w modlitwie ich ręce”. Otóż tak jak Mojżesz z wyciągniętymi rękami, jak św. Teresa modlitwą i ofiarą, tak i my pragniemy
podtrzymać ręce i serce kapłanów i misjonarzy modlitwą i ofiarą – z miłości do Jezusa, oraz Jego Matki Maryi, Królowej Szkaplerza świętego.
Halina Teresa Bigaj
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ŚP. HELENA KMIEĆ
MŁODA MISJONARKA Z LIBIĄŻA
Śp. Helena Kmieć z Libiąża, zamordowana wolontariuszka misji w Boliwii,
przyjęła wcześniej szkaplerz Karmelu i nosiła medalik szkaplerzny.

fot. archiwum www. parafii

Karmel jest misyjny, również jedna z patronek karmelitańskich była misjonarką, choć tylko za klauzurą. W jednej z parafii w Polsce, gdzie znajduje
się Bractwo Szkaplerzne – www.swbarbara.pl; parafia św. Barbary w Libiążu – taką misjonarką była w sensie dosłownym Helenka, która zginęła tragicznie w jednym ze styczniowych dni rozpoczynając swoją życiową misyjną
przygodę. Była na niej tydzień... tylko tydzień... Na jej szyi można zobaczyć
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medalik Królowej Szkaplerza – z pewnością starała się okryć Helenkę płaszczem opieki Matczynej w tych ostatnich chwilach jej ziemskiego życia.
Powierzamy ją modlitwie Rodziny Karmelitańskiej.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

POWSTAŁA RODZINA SZKAPLERZNA
W CHEŁMIE
Dnia 19 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rodziny Szkaplerznej
w Chełmie w kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty (archidiecezja lubelska).
Spotkanie otworzył modlitwą proboszcz parafii ks. kan. Dariusz Tkaczyk, który powitał wszystkich przybyłych na Mszę świętą, życząc, aby ten
czas spędzony razem przeżyć jak najgoręcej w wielkiej miłości i życzliwości. Przewodnictwo spotkania przekazał Annie Farymie, a spotkanie przebiegało następująco:

71

– historię szkaplerza św., jego znaczenie duchowe, obietnice, zobowiązania i wskazania przypomniała Eleonora Mazurkiewicz,
– litanię do M.B. Szkaplerznej prowadziła Bożena Rucińska,
– z kwartalnika „Rodziny Szkaplerznej” tekst o św. Janie Pawle II (cz. 1)
odczytał Adam Kruk,
– list Jana Pawła II z okazji 750-lecia szkaplerza św. odczytał Marek Szczygielski i złożył krótkie świadectwo z przyjęcia szkaplerza św. w Norwegii,
– modlitwę do Matki Bożej Szkaplerznej odmówiła Anna Doroś.
Na zakończenie Zbigniew Łozowski poprowadził modlitwę różańcową,
następnie ks. proboszcz udzielił nam błogosławieństwa i po zrobieniu grupowego zdjęcia w kościele z pieśnią „Serdeczna Matka” udaliśmy się do domu.
Zdjęcia na spotkaniu wykonał Edward Lipert, a w spotkaniu uczestniczyło 54 osoby.
Anna Farima
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ŚWIĘTOCHŁOWICE – FATIMA
Już od 10 lat w dwóch pięciomiesięcznych cyklach rocznych w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 700-800 wynagradzamy, składając Niepokalanemu
Sercu Mary nasze modlitwy i oddanie. Wszystko dokładnie tak, jak prosiła
Maryja w Fatimie:
• wspólna modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem z intencjami wynagradzającymi,
• Sakrament Pojednania z intencją wynagradzającą,
• piętnastominutowa medytacja z oprawą muzyczno-słowną przed Najświętszym Sakramentem,
• Msza święta z komunią wynagradzającą o godz. 800.
Wpisani jesteśmy do księgi grup modlitewnych w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Stamtąd co roku dostajemy materiały formacyjne do prowadzenia nabożeństwa pięciu pierwszych
sobót miesiąca. Z modlitewną pamięcią,
Robert Duliński
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WIZERUNKI SZKAPLERZNE:
PARAFIA KĄKOLÓWKA NA PODKARPACIU
W odległości około 30 km na południowy wschód od Rzeszowa, znajduje
się malowniczo położona w paśmie Pogórza Dynowskiego duża wioska, Kąkolówka. Należy ona do dekanatu Błażowa w diecezji przemyskiej. Historia
wsi zaczyna się w XV w. ale przez wiele lat nie miała swojego kościoła. Kilka razy w roku Msze św. i inne nabożeństwa były odprawiane w niewielkiej
kaplicy (4x3x3m), ufundowanej przez Annę i Jakuba Ossolińskich w 1864
r. Wewnątrz niej był malutki, murowany ołtarzyk, a nad nim obraz Matki
Boskiej Szkaplerznej zakupiony w 1866 r. od nieznanego malarza na targu
w Berdyczowie. Obecnie w Berdyczowie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, gdzie posługują ojcowie karmelici bosi. W 1903 r. z boku
kaplicy umieszczono obraz św. Franciszka z Asyżu. Kaplica przez prawie 60
lat służyła jako świątynia, przed którą na zewnątrz niezależnie od warunków
atmosferycznych gromadzili się na nabożeństwach wierni. Pierwszy drewniany kościółek parafialny pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu został
wybudowany i poświęcony 04.10.1928 r. Do głównego ołtarza został prze-

74

niesiony obraz św. Franciszka, w bocznych umieszczono obraz Matki Bożej
Różańcowej, z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w dolnej części. W drugiej nawie ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po latach wybudowano murowany kościół, który został poświęcony dn. 17.07.1960 r. Główną patronką
nowego kościoła i parafii została Matka Boska Szkaplerzna.
Uroczystości poświęcenia przewodniczył ks. bp Wojciech Tomaka z Przemyśla w asyście ks. prałata Jana Bazana. Był to pierwszy odpust parafialny
w nowym kościele. Było to wielkim przeżyciem dla proboszcza, budowniczego kościoła, ks. Stanisława Lityńskiego. Parafię w Kąkolówce objął on
w 1931 r. i wspomina: „pracę duszpasterską w parafii rozpocząłem Mszą św.,
oddając całą parafię i siebie opiece Matki Boskiej Szkaplerznej”. W czasie II
wojny światowej uczestniczył czynnie w ruchu oporu przeciwko okupantowi
i pomagał partyzantom AK. Brał udział w tajnym nauczaniu, jako nauczyciel i organizator. Gdy Gestapo dowiedziało się o tym, był na liście aresztowanych, ale dzięki pomocy życzliwych ludzi zdołał się ukryć, gdy Niemcy po
niego przyjechali. Po latach opowiedział swojemu następcy ks. Kazimierzowi Batorowi, że swoje życie uratowane od śmierci, zawdzięcza nadzwyczajnej łasce otrzymanej przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej. Tak,
więc wszelkie starania o budowę świątyni powierzył w ręce Maryi Królowej
Karmelu. To Jej wstawiennictwu u Boga Kąkolówka zawdzięcza wyproszenie łaski uzyskania pozwolenia na budowę kościoła, dlatego nowopowstałej
parafii nadano to wezwanie.
Nastąpił rozwój kultu Maryjnego, a nabożeństwo wraz z odpustem Matki Bożej Szkaplerznej na stałe wprowadzono do parafii. W roku Wielkiego Jubileuszu Millennium –Tysiąclecia Chrztu Polski, w Kąkolówce w dniu
16.07.1966 r. miała miejsce uroczysta konsekracja kościoła, pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jakiela z Przemyśla. Uroczystość tę poprzedziły
misje parafialne. W czasie misji został uroczyście wprowadzony w procesji do kościoła, odnowiony przez prof. St. Jakubczyka, obraz Matki Bożej
Szkaplerznej.
Obraz namalowany na brązowym tle przedstawia Matkę Boską z rozpuszczonymi włosami, w czerwonej sukni przykrytej zielonym płaszczem,
trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus w zielonej sukience. Maryja
w prawej dłoni trzyma Szkaplerz św., a Dzieciątko w lewej. W prawej rączce
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Dzieciątko ma berło. Maryja i Dzieciątko mają takie same korony na głowach, a nad nimi 12 gwiazd. Obraz ten został umieszczony w specjalnie wykonanym dla niego ołtarzu. Ołtarz ten to oryginalna sylwetka stylizowanego
drzewa, a na niej kapliczka wiejska z obrazem patronki kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej. Pod nim drewniane tabernakulum. Pomimo upływu lat
główny ołtarz i wystrój wnętrza pozostał taki sam. Dzięki Ci za 150 lat –
brzmi napis pod obrazem.

Mieszkańcy Kąkolówki wdzięczni są Królowej Karmelu za wszelkie łaski wyproszone u Boga przez 150 lat trwania w wierze i za 50 lat od konsekracji świątyni.
Rodzina Szkaplerzna – Rzeszów-Fara
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JEDENAŚCIE LAT RODZINY SZKAPLERZNEJ
W RZESZOWSKIEJ FARZE
W dniu 16.07.2005 r. grupa 32 osób podczas Mszy św. wieczornej przyjęła
szkaplerz z rąk ks. Stanisława Krasonia. Inicjatorem była parafianka członkini OCDS w Rzeszowie. Na zakończenie tej uroczystości ks. proboszcz Stanisław Bełza wygłosił krótkie słowo pasterskie zachęcające do comiesięcznych
spotkań w sobotę i tak się zaczęło to dzieło, którego opiekunem został ks. Stanisław Krasoń. W następnym 2006 r. wspomnienie Matki Boskiej Szkaplerznej wypadało w niedzielę i na wszystkich Mszach św. ks. Stanisław Krasoń,
jako opiekun wspólnoty, nakładał szkaplerze. Sam również przyjął szkaplerz,
co zachęciło wiernych do przyoblekania się szatą Maryi. Rodzina Szkaplerzna rozwijała się i do 2016 r. liczyła 262 osoby.

Opiekunowie zmieniali się trzy razy, obecnie jest ks. Stanisław Szcząchor. Uczestniczyliśmy w regionalnych spotkaniach Rodziny Szkaplerznej
oraz ogólnopolskich w Czernej. W okresie letnim od 2008 r. pielgrzymowaliśmy do sanktuariów i miejsc świętych w regionie. Nawiedziliśmy ich dotąd 125. Wspólnie z Różami Różańcowymi organizowaliśmy przy parafii
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spotkania opłatkowe. Uczestniczyliśmy w rekolekcjach szkaplerznych i dla
animatorów bractw. Z inicjatywy Rodziny Szkaplerznej zaistniał w 2010 r.
kult Dzieciątka Jezus. W 2011 uszyliśmy kilka pelerynek, które członkowie
nakładają na uroczystości parafialne i miejskie. Jako patronów obraliśmy
rodziców św. Teresy od Dzieciatka Jezus i dzięki pomocy s. Konrady KDzJ
otrzymaliśmy w 2011 r. ich relikwie. Uroczyste wniesienie relikwii rodziców oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronki Bractwa Dzieciątka Jezus
odbyło się 3.06.2012 r. Mszy św. przewodniczył o. Paweł Ferko, przeor karmelitów bosych z Przemyśla.

W 2016 r. animatorka Rodziny Szkaplerznej zaproponowała utworzenie
Bractwa Szkaplerznego, zgodnie z zatwierdzonym statutem i zrezygnowała
z pełnionej funkcji. Do Bractwa przystąpiło 20 osób, z których został wyłoniony zarząd. Do zarządu weszły osoby, które dobrowolnie zgłosiły gotowość służenia wspólnocie. Skład zarządu zatwierdził moderator ks. Stanisław
Szcząchor. Spotkania są nadal w pierwsze soboty pod jego przewodnictwem.
Jako odchodząca animatorka składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Rodziny Szkaplerznej, poprzedniemu proboszczowi ks. Stanisławowi Bełzie i obecnemu proboszczowi ks. Janowi Szczupakowi, oraz
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księżom opiekunom za współpracę i wspieranie naszych działań. Dziękuję władzom zakonnym, poprzedniemu moderatorowi o. Janowi i obecnemu
o. Włodzimierzowi za ojcowską troskę i opiekę. Pozostaję nadal w bractwie
jako członek zwyczajny. Uwolniony czas poświęcam apostolstwu i budowaniu Bractwa Dzieciątka Jezus przy parafii.
Niech Matka Boża, Królowa Karmelu, otacza płaszczem swej opieki powołane Bractwo Szkaplerzne.
Irena Witaszewska
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O. Andrzej Gut OCD nakłada szkaplerz w Nowym Sączu.
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ZAPROSZENIA I OGŁOSZENIA

Zaproszenie Ojca Prowincjała do Czernej
W tym Roku Jubileuszu 100-lecia objawień Maryjnych w Fatimie, 300-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 300-lecia objawień Maryi w Aparecidzie w Brazylii, 140. rocznicy objawień Matki Bożej
w Gietrzwałdzie i 50-lecia koronacji Jej obrazu, 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej oraz wielu innych ważnych wydarzeń zapraszamy do wspólnej modlitwy na polskiej Górze Karmel w sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej Czernej k. Krakowa.
I my, karmelici bosi, również obchodzimy jubileusz 400-lecia erygowania polskiej prowincji zakonnej. W tym roku odbyła się kapituła prowincjalna, która dokonała reelekcji przełożonego prowincjalnego mnie, o. Tadeusza
Florka OCD, i przeora w Czernej o. Leszka Stańczewskiego OCD. Posługę
moderatora prowincjalnego Bractwa Szkaplerznego będzie też nadal pełnił
o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Pragniemy uwielbić Boga w tym szczególnym roku wraz z Maryją, naszą Matką, Królową i Siostrą i pod Jej opieką oraz na Jej wzór. Niech hasłem
naszych rozważań będą słowa Maryi z objawień w Fatimie, dające wielką ufność i nadzieję: „Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Kolejne 19 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej odbędzie się jak zawsze w sobotę
po 16 lipca, czyli 22 lipca 2017 r. Początek godz. 900. Zakończenie ok. 1530.
Eucharystii o godz. 1100, przewodniczyć będzie ks. bp Jacek Kiciński CMF,
biskup pomocniczy z Wrocławia.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Karmelu, Rodziny Szkaplerznej, wspólnot Bractwa Szkaplerznego, jak i osoby pragnące przyjąć
uroczyście (lub odnowić duchowo) dar szkaplerza Matki Bożej z Góry
Karmel.
Kraków, 3 maja 2017 r. o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał

***
● Pobliskie wspólnoty i Bractwa zapraszamy do Czernej na rekolekcje, dni skupienia lub czuwanie modlitewne w pierwsze soboty
miesiąca. Informacje są podane na stronie internetowej domu rekolekcyjnego oraz klasztoru i sanktuarium www.karmelczerna.pl
oraz na stronach karmelitańskich profili na FB.
● W wigilię uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel, tj. w dniu 15
lipca 2017 r. odbędzie się modlitewne czuwanie na Jasnej Górze
przed wieczornym Apelem Maryjnym, którego krótką medytację
o 2100 poprowadzi o. Włodzimierz Tochmański OCD. Zapraszamy
z okolicznych wspólnot szkaplerznych (Śląska, Zagłębia) do wspólnej modlitwy. Transmisja w Radiu Maryja i telewizji Trwam
● Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich członków Bractwa i pragnących przyjąć szkaplerz Karmelu będzie miało miejsce w Domu
Pielgrzyma przy sanktuarium w Czernej w dniach 6-8 października 2017 r. Prosimy o rezerwację terminu i zgłoszenie przyjazdu do
Sekretariatu w Czernej (wtorek 1100-1600). Koszt 140 zł.
● W Czernej można nabyć:
– 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”
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– „Mały modlitewnik szkaplerzny”,
– medaliki kolorowe jaśniejsze i ciemniejsze, większe i mniejsze, polskie i włoskie,
– komplety szkaplerzne dla osób pragnących przyjąć szkaplerz Karmelu,
– obrazki z Matką Bożą Szkaplerzną i nadrukiem adresu moderatora prowincjalnego.
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