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Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel,
zechciej odzianych Twoją Szatą przyodziać cnotami Twoimi
i zachowaj ich zawsze od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała. Amen.
Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża.
Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach,
lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa,
[Ty] jedynie czysta i błogosławiona.
Najstarsza zachowana modlitwa Maryjna (III w.).
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – STYCZEŃ
DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ.
PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE
(oprac. Włodzimierz Tochmański OCD)
Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. Chcielibyśmy budzić świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia
Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych
kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy
zmieniać rzeczywistość społeczną. To drogowskaz dla Kościoła w Polsce, tak,
abyśmy w miarę możliwości podążali wszyscy w jednym kierunku.
W latach 2013-2017 w Kościele katolickim w Polsce realizowany był program duszpasterski zatytułowany „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. W minionym roku towarzyszyły
mu słowa „Idźcie i głoście”.
W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy Program
duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który
umacnia miłość”. Tytuł został zaczerpnięty z II. Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce
chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, sakramentu
Ducha Świętego, jakim jest bierzmowanie.
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wane zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań
pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci,
którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero
otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską,
polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają
niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego
kształtowania życia na Jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.
Wspomnianym już etapom realizacji Programu duszpasterskiego będą
towarzyszyły konkretne zadania.
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Rok 2017/18: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza
uwaga zostanie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania
środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej
tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty
rozwoju i dojrzewania wiary.
Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na
cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

CEL EWANGELIZACYJNY
Odznacza się pewną równowagą w sferze działań. Z jed-nej strony zaakcentowano różne formy przepowiadaniaa
(głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje ewangeliza-cyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej zaś zaobserwo-wano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich
h
odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, po-trzebę formacji na różnych poziomach życia parafial-nego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu
u
i dojrzewania wiary.

CEL INICJACYJNY
Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie ro-li mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; uka-zywanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem
m
a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie zna-czenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywa-nia przynależności do Kościoła. Można więc z pewnym
m
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przybliżeniem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany, oraz na podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła.

CEL FORMACYJNY
W ofercie formacyjnej Kościoła w Polsce zaproponowano ukierunkowanie
na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, na
odkrywanie Jego obecności w Kościele czy wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania Kościoła. Tematy spotkań formacyjnych można zaczerpnąć z katechez Ojca Świętego Franciszka, wygłaszanych w ramach audiencji
ogólnych w dniach od 9 kwietnia do 11 czerwca 2014 roku, poświęconych
rozważaniom o darach Ducha Świętego.

CEL SPOŁECZNY
Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi zawsze do ppostawyy służbyy ((diakonii). Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym
w
darem dla innych oraz do tego, aby
d
ttym darem innym służyli. Zaprezenttowane powyżej elementy programu
ppozwalają również na przybliżenie go
ood strony tematu, hasła i symbolu.
Zaprezentowane powyżej elem
menty programu pozwalają również
na przybliżenie go od strony teman
ttu, hasła i symbolu.
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Rok 2017/18
• Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
• Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4).
• Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.

Rok 2018/19
Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle.
• Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
• Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
• Symbol: języki ognia.
(Opracowano na podstawie: Zeszyt teologiczno-pastoralny.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018,
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, s. 13-19)
Kościół w Polsce od pięćdziesięciu lat tworzy programy duszpasterskie na cały rok liturgiczny i ta aktywność jest jego swoistym wyróżnikiem na tle Kościoła powszechnego.
„Wzrost ludzi w wierze, nadziei i miłości nie poddaje się bezpośredniemu planowaniu, czyli nie jest prostym skutkiem podejmowanych wysiłków
duszpasterskich. Niemniej jednak można podawać konkretne programy
zmierzające do celu nadrzędnego, jakim jest osiągnięcie zbawienia, przez
powierzonych duszpasterzom wiernych. Chcemy w tym roku, który jest
przed nami, nawiązać więź z wszystkimi, którzy kiedykolwiek byli bierzmowani, aby sobie uświadomili, że są napełnieni Duchem Świętym i że otrzymali do Niego dary, z których powinni korzystać, przekładając je potem na
konkretne działanie i postawy” – powiedział abp Skworc. Metropolita katowicki podkreślił, że program duszpasterski nie powstał „za zielonym biurkiem”, nie był konsultowany jedynie w wąskim gronie i potem przekazany
do realizacji całego Kościoła w Polsce.
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„Programy
P
duszpasterskie
d
ki mają
j szeroką
k akceptację
k
j już
j ż na poziomie
i i przygotowania. Nad programem pracuje Komisja Duszpasterstwa KEP. Gdy zyska on akceptację całego Episkopatu Polski, zaczyna się praca z dyrektorami
wydziałów duszpasterskich wszystkich kurii diecezjalnych” – poinformował abp Skworc, dodając, że tworzenie programu było szeroko omawiane
m.in. w gronie specjalistów katechetyki, dogmatyki i innych dziedzin teologicznych.
Potrzeba szerszej konsultacji wynikła z tego, że programy duszpasterskie miały być w założeniu inspirujące dla programów diecezjalnych i parafialnych, tymczasem w wielu środowiskach kościelnych domagano się
programów bardziej szczegółowych, tak aby lepiej służyły na poziomie diecezji czy parafii.
Zdaniem abp. Skworca, nowy program duszpasterski prezentuje fuzję
teorii z praktyką, czyli że teoretyczne założenia i cele tematyczne zawarte
w pierwszym tomie uzupełniono czteroma zeszytami prezentującymi konkretne materiały duszpasterskie.
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Nowością w programie duszpasterskim jest bowiem forma jego publikacji. Przyjął on postać nie – jak dotychczas – jednego tomu, ale pięciu zeszytów tematycznych: teologiczno-pastoralnego oraz czterech homiletycznego,
liturgicznego, katechetycznego i maryjnego.
Teoretyczne założenia programu duszpasterskiego przedstawiono w zeszycie pastoralnym. Wskazano w nim, że bierzmowanie jest dla każdego
chrześcijanina darem i zadaniem.
Ważne wskazania zawiera tom katechetyczny, w którym zamieszczono
szkice do prowadzenia katechezy dla osób dorosłych, członków parafialnych rad duszpasterskich oraz dla rodziców kandydatów do bierzmowania.
Rozwijanie katechezy dorosłych należy do najważniejszych zadań duszpasterskich Kościoła, zwłaszcza w kontekście ról społecznych, jakie podejmują osoby dorosłe. To rodzice są pierwszymi katechetami w środowisku
rodzinnym, a sama rodzina powinna być w tej roli wspierana przez wspólnotę parafialną. Wsparcie takie powinno się dokonywać poprzez stały patronat modlitewny całej wspólnoty, osobiste kontakty duszpasterzy i katechetów
z rodzicami oraz poprzez katechezę dorosłych skierowaną do samych rodziców, zwłaszcza w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentów, o które proszą dla dzieci.
W zeszycie homiletycznym znalazła się krótka charakterystyka danego
okresu liturgicznego oraz zarys treści homilii na niedziele i ważniejsze uroczystości. Propozycje te nie są jednak gotowymi homiliami, a jedynie zarysami ich treści. Te kapłani powinni samodzielnie rozwinąć, uwzględniając
potrzeby danej wspólnoty wierzących. Wskazówki liturgiczne to głównie
propozycje tekstów przydatnych podczas celebrowania okolicznościowych
Mszy św. i nabożeństw.
Zeszyt maryjny przygotowali członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zawiera on osobno homilie na uroczystości i święta maryjne
oraz tematy wykładów przeznaczonych zwłaszcza na pielgrzymki do sanktuariów maryjnych.
Abp Wiktor Skworc uważa, że realizacja programu duszpasterskiego wymaga wysiłków tak na poziomie diecezjalnym, jak i parafialnym. Szczególne
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znaczenie mają tu takie gremia jak wydział duszpasterski kurii biskupiej,
diecezjalna rada duszpasterska, rada kapłańska, dziekani i proboszczowie
wraz z zaangażowanymi osobami świeckimi. Ci ostatni tworzą parafialne
rady duszpasterskie i angażują się w działalność ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich. Nieoceniony wkład w przygotowanie i realizację tego
programu wnoszą ponadto żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne, osoby
życia konsekrowanego oraz wszyscy ludzie dobrej woli. Tylko pełne zaangażowanie tych gremiów i osób może przynieść owoce na polu duszpasterskim.

Modlitwa św. Augustyna
Oddychaj we mnie, Duchu Święty,
abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie,
abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie,
abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie,
abym strzegł tego, co dobre.
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Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym Cię nigdy nie utracił.

Modlitwa papieża Leona XIII
Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim
wrogim napaściom.
Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś,
aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak odkrywać Ducha Świętego i Jego dary?
2. Jakie zadania wynikają z przyjęcia sakramentu bierzmowania?
3. Jak nasza wspólnota włącza się w realizację programu Kościoła w Polsce?
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MIESIĄC II – LUTY
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (6)

Aktualna refleksja na temat miejsca Dziewicy Maryi
w życiu duchowym
Po uświadomieniu sobie, jakie miejsce Bogurodzica winna zajmować w życiu duchowym według Pisma Świętego, a także po zapoznaniu się z formami
pobożności maryjnej występującymi poprzez wieki i po dokonaniu diagnozy
dotyczącej sytuacji kultu maryjnego w naszych czasach, podejmujemy próbę
zaproponowania duchowości maryjnej, która – zgodnie z wytycznymi Urzędu
Nauczycielskiego – odpowiadałaby wymaganiom współczesnego człowieka.
Czynimy to nie bez lęków i zdajemy sobie sprawę, że nasza refleksja nie
musi być jedynie słuszną. Podejmujemy ją jednak w duchu pokory i inspirując się wytycznymi Urzędu Nauczycielskiego i zdobyczami współczesnej
mariologii, chcemy wydobyć na światło dzienne przynajmniej najistotniejsze sprawy, którymi wydają się być: utożsamianie się z Maryją i problemy
naszych czasów (jak nurt antropologiczny w teologii, opcja preferencjalna na
rzecz ubogich, promocja kobiety, odnowa maryjności życia konsekrowanego, a u nas w Polsce – wyzwanie do przechodzenia w pobożności maryjnej
od niedojrzałych postaw dziecięcych do bardziej wymagających i zobowiązujących postaw synowskich); organiczne włączenie duchowości maryjnej
w jedyną duchowość chrześcijańską, przeżywanie relacji z Maryją przede
wszystkim w liturgii.
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W kkońcu
ń postaramy się
i także
kż przedstawić
d
ić obecność
b
ść M
Maryii w dduchowej
h j
drodze chrześcijanina (tj. podczas inicjacji chrześcijańskiej, w czasie dojrzałości duchowej i zjednoczenia mistycznego).

1. Utożsamianie się z Maryją i problemy naszych czasów
Adhortacja Marialis cultus daje nam tutaj wskazania, których nie wolno zlekceważyć. Paweł VI pisze m.in.: „Pragniemy zauważyć, że ludzie naszej epoki
– podobnie jak i epok minionych – winni także swoje poznanie rzeczywistości
konfrontować ze słowem Bożym, a w szczególności – jeśli chodzi o nasz przedmiot – swoje antropologiczne zapatrywania oraz wyłaniające się z nich zagadnienia, porównywać z taką postacią Najświętszej Maryi Panny, jaką przedstawia
Ewangelia” (MC 37).
Aby więc dokonać odnowy naszych duchowych związków z Dziewicą
Maryją w taki sposób, by – jak mówi Paweł VI – „mogła być Ona uważana za wzór tego, czego oczekują ludzie naszych czasów” (MC 37) potrzeba
wyjść od dzisiejszej kultury, od problemów współczesnego świata i dokonać
ich oceny w świetle orędzia ewangelicznego. Dzieła tego winny dokonać poszczególne Kościoły lokalne, wypracowując równocześnie najbardziej adekwatne do ich kontekstu przejawy pobożności maryjnej. Poniżej zostaną
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zaoferowane niektóre bardziej powszechne propozycje, które mogą mieć oddźwięk ogólnoeklezjalny.

a) Matka Chrystusa i antropologiczny nurt współczesnej teologii
Nurt antropologiczny w teologii, jakkolwiek stanowi fenomen, który pojawił
się już w połowie XX wieku, osiągnął on swoje apogeum z nadejściem pontyfikatu Jana Pawła II i opublikowaniem jego pierwszej, programowej encykliki Redemptor hominis, w której czytamy m.in., że „człowiek jest drogą
Kościoła, drogą wybraną przez samego Chrystusa” (RH 14), i – więcej jeszcze – że „na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła musi znajdować się Maryja” (RH 22).
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Otóż antropologia chrześcijańska zawsze przedstawiała Nowego Człowieka w Chrystusie, najbardziej transcendentnym wzorze dla każdego człowieka. Jednakże człowiek, w swojej zranionej przez grzech naturze, potrzebuje
– z psychologicznego punktu widzenia – wzoru ukonstytuowanego tylko
przez osobę ludzką, a nie Boską i ludzką zarazem. I Maryja z Nazaretu, Nowa Ewa, najdoskonalszy wzór zrealizowania ludzkiego powołania, jawi się
właśnie jako ten potrzebny człowiekowi wzór (typus), który może on mieć
ustawicznie przed swymi oczyma i może go naśladować.

Dlatego też już Paweł VI, wśród zasad odnowy kultu maryjnego wymienił także zasadę antropologiczną (MC 35-37), prosząc, by w kulcie Matki Najświętszej uwzględniać osiągnięcia nauki o człowieku i odchodząc od
typowej dla pobożności XIX wieku maksymalizacji w patrzeniu na Maryję prawie jak na „Boginię”, czy Królową, wyniesioną ponad chóry aniołów
i praktycznie niemożliwą do naśladowania (o co proroczo oburzała się już
wtenczas św. Teresa od Dzieciątka Jezus), ukazywać Ją raczej jako Matkę,
15

kobietę, osobę – wzór możliwy doo
naśladowania przez wszystkich.
Maryja zatem nie jest tylko wzo-rem cnót, pomagającym człowieko-wi osiągnąć prawość moralną, ale jestt
także pierwowzorem i doskonałym
m
obrazem (ikoną) Kościoła – wspól-noty uczniów Chrystusa. W konse-kwencji, bardziej aniżeli Królowa,,
jest Ona kontemplowana jako Matkaa
i Siostra – wzór życia ewangeliczne-go, wzór wiary i właściwej odpowie-dzi na zbawcze orędzie Jezusa.
Te postawy czci wobec Maryi,,
odzyskane dzięki nurtowi antropo-logicznemu, sprawiły, że Dziewicaa
z Nazaretu, pierwsza i najdoskonal-sza uczennica Chrystusa, staje sięę
wzorem egzystencji dla coraz to liczniejszych Jego wyznawców.

b) Maryja z Nazaretu i eklezjalna opcja preferencjalna na rzecz
ubogich
Kościół od pamiętnej encykliki Pawła VI Populorum progressio, „dokonując fundamentalnego wyboru, opowiada się po stronie ubogich, których
otacza szczególną miłością, i tę opcję proponuje wszystkim ludziom dobrej
woli”. W tejże opcji preferencjalnej na rzecz ubogich, Kościół – jak czytamy
już w tekstach soborowych – nie przestaje ukazywać Najświętszej Dziewicy
Maryi jako „zajmującej pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana,
którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i go dostępują” (LG 55). Jest
bowiem Ona kobietą o sercu pokornym i ufającym Bogu (por. Łk 1,48) oraz
dostrzega potrzeby bliźnich (por. J 2,3).
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Ewangeliczne ubóstwo winno charakteryzować wszystkich uczniów
Chrystusa. Doświadczenie uczy nas, że Kościoły lokalne i instytuty zakonne cieszą się uznaniem, o ile dają świadectwo życia ubogiego i otwartego na
służbę braciom.
Przykład Maryi i Jej pieśń uwielbienia Boga Magnificat – nazwana przez
Dawida Marię Turolda OSM „marsylianką chrześcijan” – zapraszają wyznawców Chrystusa do solidarności z ubogimi i do skromności życia, do
czego nawołują też Episkopaty wielu Kościołów lokalnych i Kapituły Generalne licznych zakonów. „To do Niej – czytamy w Instrukcji Stolicy Apostolskiej o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu (z 1986 r.) – Kościół, którego
jest Matką i wzorem, winien zwracać swój wzrok. (…) Dziewica z Magnificat jest mocnym wsparciem nadziei, (…) jest najdoskonalszą ikoną wolności
i wyzwolenia ludzkości i wszechświata”.
Nadto św. Jan Paweł II przypomniał w swej maryjnej encyklice, że „opcja
na rzecz ubogich ze strony Kościoła wpisana jest w maryjne Magnificat w sposób zadziwiający” (RM 37).

c) Dziewica Maryja i współczesna promocja kobiety
Rozpoczynając znany list apostolski do kobiet, Mulieris dignitatem, Ojciec
Święty Jan Paweł II podkreślał: „Godność kobiety i jej powołanie – odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej – nabrały w ostatnim okresie
szczególnej wyrazistości. Świadczą o tym między innymi wypowiedzi Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła, które odzwierciedla Sobór Watykański II w poszczególnych dokumentach, aby w Orędziu końcowym powiedzieć: Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się
w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili,
kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem
ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła” (MD 1).
Kilka miesięcy potem ten sam Papież, mówiąc w encyklice Redemptoris
Mater o maryjnym wymiarze życia chrześcijańskiego, stwierdził, że „znajduje on szczególny wyraz w odniesieniu do kobiety i jej pozycji społecznej. Kobiecość istotnie stanowi szczególną więź z Matką Odkupiciela” (RM 46).
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„Pragnę podkreślić – kontynuował Papież – że postać Maryi z Nazaretu
rzuca światło na kobietę jako taką przez sam fakt, że Bóg w tym wzniosłym
wydarzeniu Wcielenia Syna zawierzył się wolnej i czynnej posłudze niewiasty. Można zatem stwierdzić, że kobieta, spoglądając na Maryję, odkrywa
w Niej sekret godnego przeżywania swej kobiecości i prawdziwego realizowania siebie. W świetle Maryi Kościół widzi w kobiecie odblaski piękna, które odzwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie:
całkowitą ofiarę miłości, moc, która potrafi znieść największe cierpienia, bezgraniczną wierność, niestrudzoną aktywność, umiejętność łączenia wnikliwej
intuicji ze słowem pociechy i zachęty” (RM 46).

Zresztą same kobiety widzą w Maryi z Nazaretu najdoskonalszy wzór
dla siebie. Jest Ona bowiem Kobietą dla wszystkich kobiet: kobietą kochającą
i kobietą usłużną, kobietą delikatności i kobietą ofiarności, kobietą protagonistką i kobietą życia ukrytego, kobietą medytacji i kobietą czynu, słowem –
Kobietą w najwyższym tego słowa znaczeniu, lub lepiej – mówiąc za Janem
Pawłem II – „najlepszym wyrażeniem geniuszu kobiecego” (MD, 30-31). Cdn.
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Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. W jaki sposób my ludzie współcześni możemy utożsamiać się dzisiaj
z Maryją?
2. Dlaczego powinniśmy ukazywać Maryję nie tyle jakoś niebotyczną
a raczej jako Matkę, kobietę, osobę – wzór możliwy do naśladowania?
3. Jak należy rozumieć sformułowanie „Magnificat Maryi jako marsylianka chrześcijan”?
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MIESIĄC III – MARZEC
Iwona Janiak

ZARYS HISTORII
SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
Najświętsza Maryja Panna jest Postacią mającą szczególne miejsce w życiu
Kościoła. Od wieków czczona była jako Matka, Pani, Królowa. Trudno wymienić wszelkie Jej tytuły i godności. Każdy z nich posiada swoją głębię w Jej
prostym akcie największego oddania i zawierzenia Bogu nade wszystko: „Oto
ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Słowa
te zapisały się na zawsze szczególnym piętnem w historii ludzkości. Jej prostota, pokora, skromność zadziwia oraz uczy. Błogosławiona Niewiasta i jednocześnie Służebnica stała się wzorem, Nauczycielką dla wszystkich pokoleń.

1. Geneza szkaplerza i zakonu karmelitańskiego
Na początku rozważań o znaczeniu i roli szkaplerza karmelitańskiego w Kościele niezwykle ważne jest wyjaśnienie etymologii tego terminu. Słowo „szkaplerz” stanowi spolszczenie łacińskiego scapulare, które zaś wywodzi się od
wyrazu scapulae, oznaczającego w tłumaczeniu polskim „barki, ramiona, plecy”. W przeszłości termin ten odnosił się do długiego pasa obecnego w habitach różnych zgromadzeń zakonnych, który okrywał wyżej wspomniane części
ciała. W początkowym okresie służył do ochrony habitu w czasie pracy. Fakt
wyboru szkaplerza na znak i symbol Maryi, który jest nośnikiem łask stanowi wyraz Jej pokory oraz prostoty. Można dostrzec w tym wypełnienie biblijnych słów o tym, że Bóg wybiera i wywyższa to co pokorne, skromne,
uniżone. Podkreśla to również św. Paweł Apostoł, gdy pisze, iż wybrał On to,
co głupie w oczach świata oraz to co nie mocne i to co nie jest szlachetnie
urodzone, aby zawstydzić mędrców a mocnych poniżyć (por. 1 Kor 1,27-28).
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W Kościele katolickim istnieje bogata różnorodność szkaplerzy. Każdy
z nich niesie za sobą pewną historię oraz poświęcony jest osobie lub tajemnicy wiary. Szkaplerz karmelitański zajmuje wśród nich miejsce szczególne
jako jeden z najstarszych i najbardziej znanych. O jego popularności świadczy chociażby fakt, że gdy ludzie mówią słowo „szkaplerz”, często mają na
myśli właśnie ten konkretny karmelitański. Stał się on początkiem niezwykłego nabożeństwa prowadzącego „przez Maryję do Jezusa” i niosącego ze
sobą ogromne owoce duchowe w życiu wiernych. Kościół dostrzegając ich
bogactwo zaliczył go do sakramentaliów. Są one znakami świętymi, „które
z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła”.
Początkowo noszony był wyłącznie przez osoby zakonne. Za sprawą objawień szkaplerznych oraz rozwoju nabożeństwa z nim związanego, świeccy zaczęli go nosić w zmniejszonej postaci. Są to dwa płócienne kawałki
materiału, połączone sznurkiem – pierwszy z nich może być z wizerunkiem Chrystusa, drugi zaś z Matką Bożą Szkaplerzną. Po założeniu go na
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siebie jeden z płatów opada na piersi, drugi na plecy. Fakt ten związany jest
z pewną symboliką. Część opadająca na plecy symbolizuje trudy, doświadczenia i cierpienia, które znoszą wierni pod opieką Matki Najświętszej tak
jak Ona to czyniła z oddaniem się woli Bożej. Przednia część opadająca na
piersi ma przypominać, że serce człowieka bije dla Boga i bliźniego. Z miłością do nich człowiek odrywa się od dóbr doczesnych wiążąc się całkowicie z dobrami wiecznymi za pośrednictwem Maryi.
W dzisiejszych czasach popularne jest również noszenie szkaplerza w postaci – najczęściej srebrnego – medalika, który został wprowadzony na początku XX wieku za sprawą papieża Piusa X.

Niezależnie od tego w jakiej formie jest noszony, często nazywany jest
„mini-habitem”. Osoba, która przyjęła go oraz godnie nosi jest włączona do
rodziny zakonu karmelitańskiego i ma udział we wszystkich jego dobrach
i zasługach świętych w wieczności. W celu zrozumienia głębi oraz teologicznego przesłania wynikającego z nabożeństwa szkaplerznego trzeba sięgnąć
do źródła, jakimi jest duchowość maryjna rodziny karmelitańskiej. Należy także zrozumieć samą historię tego zakonu, która jest niezwykle piękna
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i bogata. Dowodem tego jest wielka liczba błogosławionych i świętych, których na przestrzeni dziejów ta duchowość wydała Kościołowi.
Zakon karmelitów od samego początku swego istnienia cechował się
niezwykłością. W przeciwieństwie do innych zakonów, nie miał swojego historycznego założyciela. Reguła karmelitańska początkowo nie była
znana. Zdziwienie wśród hierarchów kościelnych budził również habit, który
w średniowieczu nosili. Wszystkim tym co mogło ich wyróżniać w tamtych
czasach było oddanie i zaufanie Maryi jako swojej Matce, Patronce, Siostrze.
Miejscem narodzenia rodziny karmelitańskiej jest biblijna Góra Karmel. Za początek jej historii przyjmuje się przełom XII i XIII wieku, czyli
okres wypraw krzyżowych, jednakże należy podkreślić, że życie pustelnicze
narodziło się tam znacznie wcześniej. Udowodniły to badania archeologiczne prowadzone w tym rejonie. U zboczach tej góry leży miejscowość Wadi es Siah, gdzie znajdowały się pierwotne eremy mnichów, pośród których
wybudowali oni kościół poświęcony Matce Bożej. O świątyni tej wspomina
kronika datowana na lata 1220-1229: „ Na stoku tej samej góry, w miejscu
bardzo pięknym i bardzo wdzięcznym, mieszkają łacińscy eremici, których
nazywa się Braćmi z Góry Karmel; zbudowali tam bardzo piękny kościółek
dla Matki Bożej”. W ówczesnych czasach prawo kanoniczne wymagało by
każda świątynia miała swój tytuł, któremu była poświęcona a wszyscy ci,
którzy służyli w tym kościele byli poświęceni na służbę świętemu jej patronowi. Osiedlenie się mnichów u zboczu góry Karmel jest traktowane przez
niektórych jako zbieg okoliczności lub osobisty wybór wynikający z natchnienia Bożego.
Eremici karmelitańscy byli pierwszym w historii Kościoła zakonem, który
umieścił imię Maryi w swej nazwie – Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel. Znajduje ona swoje korzenie we wspomnianym wyżej geście
poświęcenia świątyni. O. Dominik Wider stwierdza, że „nazwa ta posiada
różne interpretacje. Zakon Braci z Góry Karmel poświęcony Najświętszej
Maryi Pannie. W tym ujęciu Karmel jest zakonem maryjnym. Zakonnicy
są między sobą braćmi, którzy Najświętszą Maryję Pannę czczą jako swoją Fundatorkę, Królową i Matkę. Niektórzy podkreślają słowa „Bracia Najświętszej Maryi Panny”, Ją uważając za swą Siostrę, siebie za Jej braci, którzy
razem z Nią i na Jej wzór oddają się całkowicie Bogu”.
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Najstarszym dokumentem, w którym występuje nazwa zakonu jest bulla papieża Innocentego IV z 12 stycznia 1252 roku, w której są oni nazwani
„Braćmi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel”. We wszystkich
okresach życia rodziny karmelitańskiej towarzyszyła im świadomość wybrania przez Maryję, przynależność do Niej, ciągłe odwoływanie się do Jej macierzyńskiej miłości wyrażającej się w wierze, że każda łaska jest nam dana
przez Nią Tak narodziło się określenie: „Totus Carmelus est marianus” – „Cały Karmel jest maryjny”. Przejawem pobożności maryjnej są również tytuły, jakimi karmelici obdarzali Matkę Chrystusa. Najpopularniejsze z nich
to: Decor Carmeli (Ozdoba Karmelu) oraz Flos Carmeli (Kwiat Karmelu).
Wielu autorów publikacji karmelitańskich stwierdza, że życie pustelnicze
na Górze Karmel rozwijało się już od czasów proroka Eliasza. Sama tradycja maryjna, którą charakteryzowali się eremici, wywiodła się z interpretacji

24

widzenia przez niego obłoku kończącego suszę, która trwała wiele lat. Pismo
Święte opisuje to wydarzenie tak, że Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi wtulił twarz między kolana. Potem wysłał siedmiokroć swego sługę nad brzeg morza. Za siódmym razem sługa powiedział:
Oto obłok mały jak dłoń człowieka, podnosi się z morza. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa (por. 1 Krl 18,42-45). Eremici
odczytali to w taki sposób, iż obłok jest symbolem Maryi – Dziewicy, która pojawia się jak ta chmura w widzeniu proroka nad spragnioną wody zbawienia ziemią i darzy ją Źródłem życia, którym jest Chrystus.
Taką interpretację wizji Eliasza podaje najstarszy znany dokument karmelitański O założeniu pierwszych mnichów, który był przez długi okres
uważany za regułę życia eremitów. Był to tekst, który wymagał od mnichów
czystości serca na wzór Maryi. Taka postawa była warunkiem do osiągnięcia
pełnej i autentycznej kontemplacji. Ten dokument stanowi najstarsze świadectwo obrania Maryi za ich Siostrę i Królową. Sam prorok Eliasz jest uważany za duchowego ojca Karmelu. Tradycja wschodnia stawiała go za wzór
życia pustelniczego. Eremici z Góry Karmel mieszkali blisko tzw. „źródła Eliasza” co miało również mocny wpływ na rozwój tradycji eliańskiej w zakonie.

Historię początków powstania zakonu opisują XIV-wieczne Konstytucje karmelitańskie słowami: „Niektórzy nowi bracia w naszym zakonie nie
wiedzą dokładnie jak odpowiedzieć tym, którzy pytają: kiedy i w jaki sposób powstał nasz zakon oraz dlaczego nazywamy się Zakonem Braci błogosławionej Maryi z Góry Karmel. Pragniemy więc w odpowiednich słowach
polecić im następujący sposób odpowiedzi. Ogłaszamy poświadczając prawdzie, że począwszy od czasów, gdy prorocy Eliasz i Elizeusz zamieszkali
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pobożnie na Górze Karmel, święci Ojcowie, zarówno Starego i Nowego Testamentu, których kontemplacja rzeczy niebieskich pociągała do samotności tejże góry bez wątpienia prowadzili życie przy źródle Eliasza przebywając
wytrwale i z powodzeniem w nieustającej oraz świętej skrusze. Ich następcy w czasach po narodzeniu Chrystusa, wybudowali tam kościół pod wezwaniem i ku czci Błogosławionej Maryi Dziewicy, którą wybrali za swoją
patronkę i od której, dzięki apostolskiemu przywilejowi, wywodzą swoją nazwę: Bracia Błogosławionej Maryi z Góry Karmel.
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Albert, patriarcha Kościoła jerozolimskiego, połączył ich w jedną wspólnotę, spisując dla nich, przed soborem laterańskim, Regułę, którą zatwierdzili
liczni papieże swoimi bullami. Postępując tą drogą my naśladowcy służymy
Panu w różnych częściach świata aż do dnia dzisiejszego”.
Powyższy fragment stanowi krótkie streszczenie historii początków zakonu karmelitańskiego. Nadanie reguły, o której wspomina autor zacytowanych powyżej słów, miało miejsce około 1209 roku. Została ona zatwierdzona
30 stycznia 1226 roku przez papieża Honoriusza III. Do naszych czasów zachowały się liczne i bogate świadectwa pobożności eremitów. Przykładowymi są słowa trzynastowiecznego angielskiego karmelity Wilhelma z Sanvic:
„Budujące życie i wielka świętość zakonników z góry Karmel wywierały
wrażenie na pobożnych pielgrzymach różnych narodowości i pociągały ich
do kontemplacji rzeczy niebieskich”.
W XIII wieku z powodu najazdów saracenów i klęski krzyżowców karmelici byli zmuszeni opuszczać tereny Palestyny i przenosić się do Europy
Zachodniej. Wielu z nich nie chciało opuszczać Góry Karmel. Przełożony
generalny o. Alan z Bretanii umocniony przez widzenie Chrystusa i Matki
Bożej zezwolił na to, by niektórzy bracia udali się do krajów europejskich. Europa była dla nich zupełnie obcym światem, pełnym hałasu. Eremici byli
tam niemile widziani i przyjmowani. Ponadto ich habit budził zdziwienie,
ponieważ różnił się znacznie od tych, które były w tym czasie znane duchownym. Trudności te spowodowały, że zakonowi groziło wymarcie. W tej
perspektywie generał zakonu Szymon Stock dokonał aktu zawierzenia Zakonu Najświętszej Maryi Pannie. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Od czego wywodzi się słowo szkaplerz?
2. O co chodzi w symbolice noszenia szkaplerza na plecach i na piersi?
3. Dlaczego obłok u św. Eliasza jest symbolem Maryi?
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
I ZAKONU O SZKAPLERZU
STATUT BRACTWA SZKAPLERZNEGO (2)

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania bractwa
§7
Członkowie bractwa, pobudzeni przez Ducha Świętego i złączeni przez ten
sam ideał, zrzeszają się w formie bractwa. W ten sposób przyczyniają się do
uwydatnienia wspólnotowego charakteru Rodziny Zakonu Braci Bosych
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (SBDM 15-16).
§8
Celem Bractwa Szkaplerznego jest dążenie osób w nim zrzeszonych do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitów Bosych
i chrześcijańskim powołaniem wiernych świeckich.
§9
Członkowie bractwa czczą Bogurodzicę Dziewicę, rozważają Jej życie, naśladują Jej cnoty i starają się upodobnić do Niej, aby lepiej upodobnić się do
Jej Syna (SBDM 13). Zgodnie z duchem Zakonu usiłują żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi (Reguła „pierwotna”) i nieustannie przyoblekać
się w Niego, to jest w Jego cnoty i postawy wewnętrzne (SBDM 9). Na miarę
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swoich możliwości szerzą także kult Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i pomagają innym w Jej umiłowaniu.
§ 10
Członkowie bractwa prowadzą życie w zjednoczeniu z Bogiem na wzór Maryi przez głęboką modlitwę. Winni w niej wzrastać, tak by stawała się ona
ustawiczna, towarzyszyła wszystkim okolicznościom ich życia codziennego
i umacniała ich do rzeczywistego wypełniania obowiązków stanu.
§ 11
Bractwo podejmuje apostolstwo zgodnie z wytycznymi dekretu O apostolstwie ludzi świeckich Soboru Watykańskiego II i karmelitańsko-terezjańską
specyfiką apostolatu, będąc w świecie profetycznym znakiem zjednoczenia
z Bogiem i pracując na rzecz przyjścia królestwa Bożego (SBDM 16f). Członkowie bractwa podejmują zwłaszcza dzieło apostolatu życia duchowego i Szkaplerza karmelitańskiego. Oprócz tego podejmują oni, w miarę możliwości,
dzieła apostolskie na rzecz wspólnoty parafialnej i społeczności lokalnej,
we współpracy z innymi stowarzyszeniami i ruchami oraz indywidualnie.

ROZDZIAŁ III
Znaczenie Szkaplerza i prawa członków bractwa
§ 12
Szkaplerz jest zewnętrznym znakiem szczególnej, synowskiej i pełnej zaufania więzi między Dziewicą Maryją, Matką i Królową Karmelu, i wiernymi,
którzy – przez przyjęcie Jej szaty – powierzają się Jej w całkowitym oddaniu i pełni ufności proszą Ją o macierzyńskie wstawiennictwo (DPL 205).
Jest on jednym z sakramentaliów, które przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski wypływającej z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci
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i Zmartwychwstania Chrystusa i dysponują do współpracy z otrzymaną łaską w celu uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga (KKK 1670).
§ 13
Osoby przyjmujące Szkaplerz Bogurodzicy Maryi – która dała Słowu Wcielonemu szatę śmiertelnego człowieczeństwa – pragną za Jej przykładem trwać
w duchowej zażyłości z Bogiem, nieustannie przyoblekać się w Chrystusa i żyć w przyjaźni między sobą. Stają się oni członkami Rodziny Zakonu
Karmelitańskiego, inspirują się i żyją jego maryjną duchowością z uwzględnieniem stanu i charakteru swojego życia (OB 1217, SBDM 1, 7, 9, 10, 14).
§ 14
Członkowie bractwa jako osoby noszące Szkaplerz – znak miłości Maryi –
i wypełniające wiernie swoje zobowiązania, są złączeni z Zakonem Karmelitów Bosych i mają udział we wszystkich jego duchowych dobrach. Cieszą
się oni szczególną opieką Matki Bożej co do duszy i ciała zarówno w tym
życiu, jak również w godzinie przejścia do wieczności i po śmierci. Obietnice związane z nabożeństwem szkaplerznym i potwierdzone nauczaniem
Kościoła, pozwalają ufać, że osoby dochowujące wierności swemu chrześcijańskiemu powołaniu oraz szczególnemu przymierzu zawartemu przez
Szkaplerz z Maryją, nie zaznają ognia piekielnego, lecz zostaną niezwłocznie przyjęte do niebieskiej Ojczyzny (SBDM 3, 4, 7)1.
§ 15
Członkowie bractwa mają prawo do opieki duchowej ze strony moderatora miejscowego, do uczestnictwa w życiu i działalności bractwa, a także do
korzystania z pomocy duchowej moderatora prowincjalnego. Mogą także
zwrócić się z prośbą o pomoc duchową do kapłanów Zakonu.
1

„Z pewnością Najczulsza Matka nie omieszka sprawić, aby Jej dzieci pokutujące
w czyśćcu za popełnione winy, doszły jak najrychlej – na skutek Jej wstawiennictwa
u Boga – do wiecznej Ojczyzny, według podania zwanego przywilejem sobotnim”
(Pius XII, List do Przełożonych Generalnych OCarm. i OCD, w: AAS 42 [1950] 391)
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§ 16
Członkowie bractwa mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) w następujące dni (DSPA):
a) w dniu wstąpienia do bractwa,
b) we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja),
c) w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca),
d) w święto św. proroka Eliasza (20 lipca),
e) w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października),
f) w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października),
g) w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego (14 listopada),
h) w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).
§ 17
Członkowie bractwa mają prawo nosić duży Szkaplerz bracki oraz płaszcz
bracki biały lub błękitny (zgodnie ze zwyczajem danego bractwa) na terenie własnej parafii w następujących okolicznościach:
a) podczas liturgicznych spotkań bractwa,
b) podczas procesji eucharystycznych, maryjnych oraz innych uroczystości,
jeżeli bractwo jest reprezentowane przez co najmniej dwóch członków.
Przywdziewanie tego Szkaplerza jak i płaszcza w wyżej wymienionych okolicznościach, ale poza własną parafią, może mieć miejsce za zgodą moderatora miejscowego.
§ 18
Członkowie Bractwa Szkaplerznego, którzy wypełniali wiernie zobowiązania
brackie, mają prawo być pochowani w dużym Szkaplerzu i płaszczu brackim.
Cdn.
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
SOSNOWIEC
Dnia 27 sierpnia w Sosnowcu miała miejsce uroczysta Eucharystia, podczas której został odczytany dekret erygowania Bractwa Szkaplerznego przy
Klasztorze Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. Uroczystości
przewodniczył o. Włodzimierz Tochmański OCD, Prowincjalny Moderator
Bractwa Szkaplerznego.
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Wspólnota Bractwa Szkaplerza Świętego przy klasztorze w Sosnowcu zaczęła się spotykać we wrześniu 2013 roku jako grupa szkaplerzna. 12 lipca
2014 r. pierwsze 12 osób, a 14 lutego 2015 r. następne 9 złożyło przyrzeczenia
brackie. Moderatorem Bractwa jest ks. Grzegorz Kopyś, a opiekunką s. Nikodema Radomska. Na spotkania oprócz członków Bractwa uczęszczają osoby
noszące Szkaplerz i pragnące lepiej poznać Maryję, a przez Nią samego Boga.

Nasza grupa jest ponad parafialna, a nawet ponad diecezjalna. W spotkaniach uczestniczą osoby z różnych miast naszej diecezji, m.in. Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Łaz, a także np. z diecezji katowickiej,
czy gliwickiej.
Comiesięczne spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca i obejmują: konferencję formacyjną, Mszę Świętą z nabożeństwem szkaplerznym
i adoracją Najświętszego Sakramentu oraz wspólną agapę. Moderatorem
Bractwa jest ks. Grzegorz Kopyś z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Sosnowcu, a opiekunką s. Nikodema Radomska CSCIJ. Oprócz spotkań
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formacyjnych członkowie Bractwa biorą także udział w rekolekcjach, dniach
skupienia, czy pielgrzymkach oraz różnych wspólnych inicjatywach.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chcących dołączyć do grupy
na zasadzie stałych członków lub wolnych słuchaczy. Na każdym spotkaniu istnieje możliwość przyjęcia Szkaplerza świętego. Przyjdź, zobacz może
to właśnie specjalnie dla Ciebie zostało napisane to zaproszenie, może w tej
chwili to właśnie Ciebie Maryja powołuje do tej wspólnoty. Próbując nic nie
tracisz, a możesz zyskać z Jej pomocą Niebo. Ona czeka gotowa otulić Cię
w Swój Matczyny Płaszcz, będący Darem Bożego Miłosierdzia.
Przyjmij do swego serca Tę, którą sam Bóg dał Ci z Krzyża: „Oto Matka Twoja” (J 19,27).
Miejsce spotkania: Klasztor SS. Karmelitanek Dzieciątka Jezus, ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25, 41-209 Sosnowiec.

PIELGRZYMKA DO LICHENIA I GNIEZNA
W dniach 29-30 czerwca 2017 r. wyruszyliśmy na kolejną pielgrzymkę zorganizowaną przez Bractwo Szkaplerza Świętego przy parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu. Tym razem jedziemy do
Lichenia i Gniezna. Dnia 29 czerwca kościół obchodzi uroczystość świętych
Piotra i Pawła, dwóch największych apostołów. Wśród pielgrzymów nie było
solenizantów, ale animatorka z przejęciem wspomniała pielgrzymkę, która jej
zapadła głęboko w sercu. Było to spotkanie rodzinne przy stole wraz z grillem,
na który zostaliśmy zaproszeni wówczas przez rodziców ks. Roberta. Tatuś
ks. Roberta ma na imię Piotr, a ks. Robert na drugie, jak się okazało. Wspólnie w autobusie pomodliliśmy się w intencji rodziców księdza, Ojca Świętego i wszystkich noszących to imię. W czasie podróży śpiewaliśmy godzinki
do Matki Bożej Szkaplerznej, a także pieśni, korzystając ze śpiewników pielgrzymkowych. Wyruszyliśmy o godz. 600, 38 pielgrzymów na pokładzie,
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ksiądz Robert objął opieką duchową, za kierownicą pan Michał. Minęliśmy
Trzebnicę, na drodze zaczyna się robić korek. Wypadek. Ks. Robert udzielił
rozgrzeszenia (absolucji) na godzinę śmierci, pomodliliśmy się Koronką do
Miłosierdzia Bożego za poszkodowanych, chorych i cierpiących. W pobliżu ląduje helikopter ratownictwa medycznego. Po rozeznaniu sytuacji, kierowca decyduje się na objazd. Mijamy wioski, które w pewnym momencie
rozpoznaje animatorka, że to znajome jej strony, tereny. W zasięgu wzroku
widzi wieże kościelne… „tak, tak, ojej, to jest mój kościół w którym przyjęłam I Komunię Świętą… Następuje wzruszenie i krótka cicha modlitwa.
Dojeżdżamy do Gostynia. Tam nawiedzamy sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej. Znajduje się tutaj obraz przez wieki otaczany czcią
wiernych, koronowany został na prawie papieskim w dniu 24 czerwca 1928 r.

Uroczystego nałożenia koron dokonał ks. kardynał August Hlond, ówczesny Prymas Polski. W 1971 r. kościół jako sanktuarium został podniesiony przez papieża Pawła VI do godności bazyliki mniejszej. Wchodząc do
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świątyni, trwała Msza św., więc pokłoniliśmy się Matce Bożej, krótka modlitwa i wsiadamy do autokaru.
Za około pół godziny dojeżdżamy do Borku Wielkopolskiego, gdzie
w sanktuarium Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny czeka na nas ks. proboszcz, kustosz sanktuarium, ks. Daniel Litkowski. Z wielką uwagą słuchaliśmy historii o świątyni, jej wystroju i uzdrowieniach. W księgach na dzień
dzisiejszy jest udokumentowanych 350 cudów, jak przywrócenie wzorku,
cudowne uzdrowienia. W kruchcie wiszą trzy obrazy przedstawiające cuda, jakie dokonały się za wstawiennictwem Matki Bożej Boreckiej. W intencji pielgrzymów Eucharystię celebrował ks. Robert. Cennym zabytkiem jest
ambona w kształcie kuli ziemskiej, podtrzymywana przez aniołów, z symbolami czterech ewangelistów. W kościele przy ławkach umieszczonych
jest 14 lwów, które służyły dawniej jako klęczniki, a są symbolem czujności
w życiu duchowym. Są także 150-letnie witraże, jest 12 zacheuszek z męczeńskimi symbolami każdego apostoła. Zacheuszki, to miejsca pomazania
olejami świętymi przez biskupa podczas konsekracji kościoła w 1657 r. Koronacji koronami papieskimi cudownego obrazu dokonał 2.07.1931 r. Prymas Polski, kardynał August Hlond. Po drodze do Lichenia zatrzymujemy
się na krótką modlitwę w Lasku Grąblińskim – miejscu objawień Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.
W Licheniu przy ołtarzu polowym oczekujemy na przewodnika. Wstępujemy jeszcze do kościoła św. Doroty, aby przywitać się z Maryją. Idąc
ścieżkami, słuchając przewodnika, wstępujemy do kaplicy Krzyża Świętego, gdzie znajduje się Krucyfiks, okrutnie znieważony z wyraźnymi śladami
po kulach. Przechodzimy obok Golgoty, rozmyślając nad miejscem i chwilą, gdzie się znajdujemy – Golgota jest miejscem milczenia, skupienia, ciszy
i modlitwy. Podziwiamy piękno przyrody, a zbliżając się do bazyliki, gdzie
przed wejściem robimy pamiątkowe zdjęcie. Z wielką radością i skupieniem
wchodzimy do środka bazyliki, aby pokłonić się naszej Kochanej Mamie,
Pani Licheńskiej i spojrzeć w Jej cudowne oczy i powiedzieć: Maryjo, jestem,
pamiętam, czuwam. Następnie jedziemy na obiadokolację i nocleg do pensjonatu, aby ponownie wrócić na Apel.
Kolejny dzień rozpoczynamy od Eucharystii w bazylice, celebrowanej przez
kilkunastu kapłanów, w tym ks. Roberta w intencji pielgrzymów. Po śnia37
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oprowadzać nas będzie po Polach Lednickich. Zatrzymujemy się na modlitwę przy grobie śp. o. Jana Góry, który jest pochowany obok kamienia
św. Jana Pawła II, przechodzimy pod Bramą Ryba, następnie wchodzimy do
budynku, gdzie znajduje się Pismo święte, przepisane przez młodzież, ważące 500 kg, klucze zawieszone na ścianie, jako symbol otwartego serca za
wiarę. Za ołtarzem na parapecie ustawionych jest sześć relikwiarzy: św. Jana
Pawła II (kropla krwi), św. Faustyny, św. Jacka, św. Andrzeja Boboli, bł. Karoliny Kózkówny oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W kaplicy tabernakulum przedstawiające postać św. Jacka oraz ołtarz zrobiony z żaren
przywiezionych od babci o. Jana Góry.
Na kolejne godziny przewodnictwa, przejmuje nas pan Sławek i przeprawiamy się promem na Ostrów Lednicki. Jest to historyczna wyspa, leżąca na jeziorze Lednica, na której znajduje się gród państwa, pierwszych
Piastów. Do dziś zachowały się drewniano-ziemne wały obronne. To tutaj
miał prawdopodobnie miejsce chrzest Mieszka I, a co za tym idzie chrzest
Polski oraz siedziba pierwszego polskiego biskupa, Jordana.

38

Czas jest nieubłagalny. W katedrze modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a zwiedzanie zaczynamy od Drzwi Gnieźnieńskich. Jest to
jeden z najcenniejszych zabytków romańskiej plastyki z 1180 roku. Składają się z dwóch skrzydeł odlanych z brązu, z kołatkami w kształcie lwich
głów, a w osiemnastu kwaterach przedstawione są sceny z życia św. Wojciecha. Gnieźnieńska archikatedra to jest najcenniejszy zabytek Gniezna, położony na historycznym Wzgórzu Lecha. Tutaj koronowano pięciu pierwszych
królów Polski, w prezbiterium znajdują się relikwie św. Wojciecha, jest to też
siedziba Prymasa Polski. Następnie schodzimy do podziemi katedry, gdzie
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Kończą się już te piękne chwile, które dane było spędzić nam razem. Rozstajemy się i dziękujemy panu Sławkowi za przewodnictwo. Dziękujemy
Panu Bogu i sobie nawzajem za przeżyty czas, za modlitwę, ks. Robertowi
za opiekę duchową i błogosławieństwo, panu kierowcy Michałowi za bezpieczną jazdę. Pieśń „Wśród tylu dróg” niech pozostanie naszym hymnem
pielgrzymkowym. To dzięki księdzu Robertowi mogliśmy jej słuchać, odtwarzanej z telefonu komórkowego. Szczęść Boże.
Bronisława Zygmunciak, animatorka Bractwa.
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BRACTWO SZKAPLERZNE
W KATEDRZE KATOWICKIEJ
W Katowicach modliły się wspólnoty żywego różańca, wspólnoty modlące się na różańcu oraz Bractwa Szkaplerzne We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył
uroczystej Eucharystii podczas VI Pielgrzymki Żywego Różańca do katowickiej katedry. Wytrwała modlitwa prowadzi do wewnętrznej dojrzałości,
do formułowania próśb nie tylko obejmujących nas samych, ale i innych ludzi – tłumaczył abp Skworc. Ponad 4 tys. wiernych z archidiecezji katowickiej uczestniczyło w pielgrzymce wspólnot modlących się na różańcu oraz
Bractw Szkaplerznych, która miała miejsce w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. – Umiłowani, przybyliście do naszej katedry, bo jesteście otwarci na
Orędzie Fatimy! Pragniecie także praktykować I soboty miesiąca i swoje życie
złączyć z różańcem i jego tajemnicami – mówił do pątników metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
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Pielgrzymkę rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa. Przewodniczył jej ks. Marcin Szkatuła posługujący w parafii Matki Bożej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej Wraz z pątnikami modlił się abp senior Damian Zimoń.
W szczególnym dniu Matki Bożej Różańcowej i zarazem w I sobotę miesiąca przybywamy do naszej śląskiej katedry na zaproszenie naszego abp. Wiktora. W ten sposób spełniamy życzenie Matki Bożej czyli prośbę o modlitwę
różańcową. Przybywają na nią wspólnoty żywego różańca, wspólnoty modlące
się na różańcu oraz Bractwa Szkaplerzne – mówił na wstępie do Eucharystii
ks. Zbigniew Kocoń, moderator wspólnot Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej.
W homilii metropolita katowicki odniósł się do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych przed bazyliką Matki Bożej Fatimskiej 13 maja 1982 r., w rocznicę zamachu na Placu Św. Piotra. – Jakże wymowne są słowa papieża: „Czyż
Matka (…) może milczeć o tym, co (…) zbawieniu sprzeciwia się u samych
podstaw?” Macierzyńska opieka Maryi nie oznacza jednak wyłącznie pouczenia nas, wskazania, jaką drogą powinniśmy kroczyć, aby była to droga prowadząca do Boga. Wiemy na pewno, że w tej drodze Najświętsza Matka cały
czas będzie przy nas – jako Orędowniczka nasza i Wspomożycielka. Będzie
przy nas jak była z Apostołami w Wieczerniku.
Hierarcha zauważył także, że „istotą orędzia z Fatimy jest uświadomienie nam, że modlitwa jest formą solidarności z innymi”. – Wytrwała modlitwa prowadzi do wewnętrznej dojrzałości, do formułowania próśb nie tylko
obejmujących nas samych, ale i innych ludzi, sprawy Ojczyzny i Kościoła
oraz potrzeby całej ludzkiej rodziny, wśród których potrzebą fundamentalną jest pokój – powiedział abp Skworc. Metropolita katowicki przypomniał
za Pawłem VI, że różaniec jest „streszczeniem całej Ewangelii”. – Zawierzając się Mary poprzez różaniec, składamy nasz los w dobre ręce – bo w ręce
Matki. A odmawiając różaniec najpiękniej – mówił – wyrażamy naszą miłość do Maryi i najpełniej naśladujemy ją w jej postawie rozważania słowa
Bożego – dodał. Abp Skworc zachęcał także do tego, by naśladować postawę Maryi w życiu codziennym, zwłaszcza by realizować Bożą wolę w swoim
życiu. – To lekcja dla każdego i każdej z nas… Obyśmy potrafili pełnić wolę
Bożą i tak jak Ona wypowiadać słowa „Niech mi się stanie…” – powiedział.
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Bractwa Szkaplerznego odbyła się w katowickiej katedrze już po raz szósty. Jest
ona organizowana w pierwszą sobotę października w okolicach wspomnienia Matki Bożej Różańcowej. Corocznie gromadzi kilka tysięcy osób czczących Matkę Bożą.
Za KAI.

CUDA I ŁASKI W CZERNEJ
W długiej historii kultu Matki Bożej w Czernej zebrano ogromną ilość podziękowań i opisów cudów i łask przed tym obrazem zyskanych. Kilkadziesiąt z nich jest pod adresem: http://karmelczerna.pl/obraz-matki-bozej/.
Jeśli w Waszych wspólnotach są osoby znające szczegóły współczesnych
łask Maryi Matki Bożej Szkaplerznej, to prosimy o przysłanie do Sekreta42

riatu Bractwa w Czernej. Chcemy je ukazać innym, wydrukować w jakimś
może albumiku.
W 2018 roku przypada uroczystość 30-lecia kanonizacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Czerneńskiej (17 lipca 1988).

Zachęcamy do współpracy wszystkich członków Bractwa, wspólnot Rodziny Szkaplerznej i niezrzeszonych a noszących szatę Maryi wokół kultu
Matki Bożej Szkaplerznej.
Maryja jak nikt inny potrafi rozpoznać dary i owoce Ducha Św. w różnych sytuacjach naszego życia. Nabądźmy przekonania, że dzięki Duchowi, który umacnia miłość, pozycja Matki Najświętszej w zbawczej miłości
Kościoła jest wyjątkowa. Przewyższa Ona bowiem zbawczą rolę aniołów
i świętych, w tym kolegium Dwunastu z Piotrem naszych czasów na czele.
Zanikła niestety u naszych wiernych – pielgrzymów – świadomość
możliwości uzyskania dodatkowego odpustu zupełnego poprzez duchową
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M i
w Rzymie. Nasza wspólnota zakonna opiekująca się miejscowym sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej, której obraz jest wierną kopią ikony Salus Populi
Romani z Papieskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, zwróciła się
we wrześniu 2014 r. do archiprezbitera tejże bazyliki, ks. kard. Santos Abril,
z prośbą o nawiązanie pomiędzy sanktuarium czerneńskim a bazyliką rzymską duchowego pokrewieństwa. Prośbę zakonników poparł ks. kard. Stanisław Dziwisz, ówczesny arcybiskup metropolita krakowski oraz przełożony
prowincjalny o. Tadeusz Florek OCD. Z Rzymu otrzymaliśmy stosowny dokument z 31 października, stwierdzający nawiązanie tegoż pokrewieństwa,
które daje wiernym przybywającym do sanktuarium czerneńskiego możliwość zyskania odpustu zupełnego, przyznanego przez Penitencjarię Apostolską w wiele dni każdego roku:
• w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej (5 sierpnia),
• w święto patronalne czerneńskiego kościoła sanktuaryjnego (20 lipca),
• we wszystkie uroczystości liturgiczne Najświętszej Maryi Panny,
• raz w roku – w dowolny dzień wybrany przez wiernego oraz
• ilekroć przybędą do Czernej kierujące się pobożnością grupy pielgrzymkowe.
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To historyczny moment dla
dl sanktuarium,
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odpuszczania kar doczesnych, mobilizując tym samym wiernych do częstszego przybywania do Czernej i korzystania z sakramentów i łask duchowych
w szkaplerznym sanktuarium.
Zapraszamy zatem do Czernej!

Inne świadectwa
Do Bractwa wstąpiłam wraz z całą rodziną 16 I 1999 r. Od tego czasu odczuwam nieustanną opiekę M.B. Szkaplerznej. Pewnego razu byłam przygnębiona i mój stan się pogarszał. Czułam, że za chwilę się rozkleję. Potrzebowałam
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pomocy. Poprosiłam MB Szkaplerzną. Ona mnie nie zawiodła. Pomoc była natychmiastowa. Całe przygnębienie mnie opuściło i wrócił dobry nastrój. Od pewnego czasu każdego dnia proszę MB Szkaplerzną, by kierowała
moimi myślami, słowami i czynami, aby wszystko było na chwałę Pana Boga i prowadziło do Jej Syna Pana Jezusa, którego tak bardzo kocham i o którym pragnę świadczyć swoim życiem. WARTO JEJ ZAUFAĆ I ODDAĆ SIĘ
POD JEJ OPIEKĘ. Ona oręduje za nami u Pana Boga. Dziękuję Ci Matko
Boża Szkaplerzna za łaskę wytrwania w dobrym.
Barbara
Szkaplerz pomaga mi w modlitwie. Gdy odmawiam Różaniec, w kolejnych Zdrowaśkach przesuwają mi się przed oczyma wyobraźni konkretne osoby. Staram się w myśli okrywać je szatą Szkaplerza. Dotyczy to mych
przyjaciół oraz tych których nie lubię. Staram się też patrzyć na nich w świetle rozważanej tajemnicy.
Szkaplerz pomaga mi odczuć bliskość Maryi. Gdy jest mi ciężko, przed
zaśnięciem przyciskam do ust sukienny Szkaplerz – szatę mojej Matki.
xjp
Przyjąłem szkaplerz niedawno, na zeszłorocznym Spotkaniu Lednickim. Czułem, że potrzebuję opieki Maryi. Pewne rzeczy w moim życiu, a także spowiedź na Polach Lednickich, utwierdziły mnie, żeby przyjąć szkaplerz. Chociaż
miałem dużo wątpliwości, że już noszę medalik, że to dziwne, niewygodne, niepotrzebne, bez sensu, że nie będzie chciało mi się odmawiać nadanej
modlitwy, a i to, że będzie to obowiązek każdego dnia i to do końca życia!…
Takie myśli mnie zniechęcały. Ale z nadzieją w pomoc Maryi w trudnych rzeczach związanych z grzechem, z ucieczką przed złem, założyłem
szkaplerz. Już kilka dni po stwierdziłem w rozmowie z koleżanką, że „jest
inaczej”. I mogę powiedzieć, że naprawdę Maryja osłania swoją szatą, swoją modlitwą w znaku szkaplerza. Doświadczam tej opieki, zwłaszcza w momentach trudnych, w upadkach w grzechach. Łatwiej mi niż wcześniej zaufać
w Miłosierdzie Jezusa i iść do spowiedzi. Doświadczam ochrony przed niewłaściwymi relacjami z innymi ludźmi. Wiem, że Maryja niejako wskazuje mi, na ile relacje z drugą osobą idą w dobrą lub złą stronę. Czasami czuję
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wręcz, że nie powinienem z jakimś człowiekiem rozmawiać lub przebywać. Pomimo tego, że już wcześniej Maryja pomagała mi, wskazywała Pana Boga, ratowała przed zniszczeniem duszy, to jednak dzięki szkaplerzowi
na nowo staję się bardziej świadomy Jej miłości. Tak, że „noszenie szaty od
Maryi” staje się dla mnie codziennością, normalnością, trochę wyróżnieniem (ale i odpowiedzialnością), pomocą.
Kamil Masłowski z Bydgoszczy – 8 II 16
http://www.ksiadz-jerzy-zaprasza.opw.pl/szkaplerz.htm

SZKAPLERZ WŚRÓD MŁODYCH
Przepięknym i wymownym gestem zawierzenia Matce Bożej przez uczestników XXIV Spotkania Młodych w Legnicy było przejęcie przez ponad 20
z nich szkaplerza karmelitańskiego. Tuż po modlitwie koronką do Bożego
Miłosierdzia w Ogrodzie Eden w sobotnie popołudnie ks. Krzysztof Czerwiński nałożył na grupę ochotników szkaplerz karmelitański. W ten sposób
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w niej są wymadlane.
Przyjęcie szkaplerza podczas XXIV Spotkania Młodych, które odbywa
się pod hasłem „Ona”, jest bardzo wymownym znakiem.
– Nie planowałam wcześniej przyjęcia szkaplerza, to była nagła, ale świadoma decyzja. Bardzo dużo „przypadków” i osób sprawiło, że znalazłam się
na Spotkaniu Młodych. To nie mógł być przypadek, dlatego gdy usłyszałam
o możliwości przyjęcia szkaplerza i całkowitego zawierzenia Maryi, Tej, która – jak wierzę – przyciągnęła mnie tutaj, nie wahałam się. Bardzo się cieszę
– mówi Kinga Stanek z Krzeszowa.
http://legnica.gosc.pl/gal/pokaz/4144201.Szkaplerz-przyjety/2
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NA PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ
Na trasie pielgrzymki nie brakuje wyjątkowych miejsc, takich jak klasztor
karmelitów w Czernej.
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Na twarzach pątników widać było trud pielgrzymowania, zwłaszcza na
wzniesieniu tuż przed klasztorem. Słabości powiedzieli jednak „nie!” i wytrwale kroczyli przed siebie.
W tym roku 10 pielgrzymów z grupy skawińsko-czernichowskiej właśnie w drodze do Częstochowy oddało się opiece Maryi, przyjmując szkaplerz. – Nie jestem zbyt obowiązkową osobą, ale chciałabym mieć mocniejszą
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wiarę. Szkaplerz będzie mi przypominał, dlaczego wierzę – mówiła Julia ze
Swoszowic. Choć skończyła dopiero 16 lat, życie mocno ją doświadczyło,
a Maryja – czyniąc prawdziwe cuda – pomogła przetrwać najgorsze chwile. –
Kiedy u mojej mamy wykryto nowotwór, lekarze nie dawali jej szans. Maryja zachowała ją na tej ziemi i wszystko dobrze się skończyło – opowiada
ze wzruszeniem.
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INTERNETOWA MAPA WSPÓLNOT BRACTWA
SZKAPLERZNEGO (RODZINY SZKAPLERZNEJ)
Internetowa mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), parafii Matki Bożej Szkaplerznej na tle wspólnot Zakonu Karmelitów
Bosych, Sióstr Karmelitanek Bosych i Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce.
Wykaz miejsc, gdzie powstały i istnieją wspólnoty Bractwa NMP z Góry Karmel (Bractwa Szkaplerznego) oraz wspólnoty Rodziny Szkaplerznej
w Polsce obu prowincji krakowskiej i warszawskiej.
Autor: o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Aktualizacja: rodzina@szkaplerz.pl szkaplerz@karmel.pl
https://www.google.com/maps/d/edit?mid
zANfJf3OFB8s.kNE4 eZ1Q6T
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zANfJf3OFB8s.kNE4-eZ1Q6Tw

52

WYBORY
Libiąż
Bractwo Szkaplerzne w Libiążu odbyło swoje cykliczne spotkanie. Po zapaleniu świecy, odmówieniu sekwencji do Ducha Świętego oraz odśpiewaniu
pieśni do Matki Bożej Szkaplerznej bracia i siostry przystąpili do wyborów tajnych swoich przedstawicieli. Na wstępie wybrano komisję skrutacyjną, złożoną z Haliny Świstak i Janiny Brożek, która podała wynik wyborów.
Animatorem Bractwa została wybrana Halina Bigaj. Funkcję zastępcy animatora powierzono Małgorzacie Niedojadło, a obowiązki skarbnika i kronikarza Irenie Smalcerz. Infermeriuszami Bractwa zostali wybrani:
Anna Oleksy, Halina Świstak, Mieczysława Linczowska. Do diakonii gospodarczo-dekoracyjnej wybrano Janinę Brożek i Barbarę Włodarczyk. Za prowadzenie nabożeństw brackich i nowenn ku czci św. Józefa odpowiedzialna
została Józefa Kosowska, a za prowadzenie godzinek szkaplerznych Małgorzata Niedojadło.

Górno k. Rzeszowa
W podrzeszowskiej parafii pod kierunkiem proboszcza ks. Jana Liba zawiązała się Rodzina Szkaplerzna. Animatorem wspólnoty został wybrany Augustyn Rębisz, zastępcą Małgorzata Łach, a kronikarzem Irena Stec. W ostatnich
miesiącach przyjęło szkaplerz sto osób. Niedzieli szkaplerznej przewodniczył
o. Włodzimierz. Spotkania Rodziny Szkaplerznej odbywają się regularnie
w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Opiekunem jest proboszcz ks. Jan Lib.
Nowo wybranym życzymy pełni darów Ducha Świętego oraz wszelkich
potrzebnych łask w codzienności.
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Żory
W dniu 14 czerwca, kończącym kolejny rok istnienia wspólnoty bractwa szkaplerznego w parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach, odbył się wybór nowego zarządu. Animatorem wybrano Joannę Cofalik, zastępcą Jadwigę Drawińską,
kronikarzem pozostała Maria Jakubuś, a skarbnikiem Janina Rutkowska. Spotkaniu przewodniczył ks. Przemysław Malinowski, dotychczasowy moderator, który zmienił aktualnie parafię.
Spotkanie zakończono serdecznym podziękowaniem księdzu moderatorowi i dotychczasowej przewodniczącej Brygidzie Brząkalik. Nowym moderatorem wspólnoty został ks. Dawid Dyrcz.

MIGAWKI FOTO

Delegacja Bractwa z Bielska Białej w Czernej
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Mały komentarz do modlitwy
Zdrowaś Maryjo
Paweł Hańczak OCD
Autor w swoim komentarzu próbuje wyjaśnićć
znaczenie modlitwy różańcowej i zgłębić jejj
tajemnicę. Czasem może nam się wydawać, żee
ta modlitwa jest tak prosta, że już nic więcejj
nie potrafimy z niej zrozumieć czy nauczyćć
się – po prostu ją odmawiamy.

Kalendarz „Głosu Karmelu”
lu
Czerna 2018
W tym roku zapraszamy Pań-stwa do Czernej. Z dala od zgieł-ku Krakowa, w leśnej otuliniee
Parku Krajobrazowego, znajdujee
się sanktuarium i klasztor Kar-melitów Bosych, który inspiru-je swoją czterechsetną historią.
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Tajemnice Różańca. Memory – gra edukacyjna
d k
Gra pamięciowa TAJEMNICE RÓŻAŃCA jest przeznaczona dla 2-6 graczy,
w wieku od 4-7 lat. Czas jej trwania wynosi ok. 30 minut. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości par kartoników o tym samym wzorze. Opakowanie zawiera 20 par kartoników z tajemnicami różańca oraz prezent w postaci
świecącego
ą g różańca!
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Najświętsza Maryja Panna
z Góry Karmel.
Tajemnica i proroctwo.
Eliasz, Teresa z Ávila, Fatima
Józef od Świętej Maryi OCD
Autor prezentowanego dzieła podejmu-je bardzo wnikliwe studium na temat naj-ważniejszego aspektu duchowości Zakonu
u
Karmelitańskiego, którym jest jego maryj-ność. Autor legitymuje się nie tylko wielkąą
erudycją w dziedzinie wielowiekowej ducho-wej tradycji Zakonu, lecz także często od-wołuje się do danych biblijnych (symbolikaa
wody, ognia, obłoku). Na drodze szczegóło-wej analizy danych źródłowych i po dokonaniu integralnej syntezy w zakresie
podjętych badań dochodzi w sposób całkowicie zasadny do najbardziej istotnego
stwierdzenia: Zakon Najświętszej Maryi Panny posiada „swoje korzenie w Starym Testamencie i znajduje przedłużenie w Nowym, gdzie najnowsze mariofanie nadają mu nieoczekiwaną aktualność i znaczenie eschatologiczne. Im więcej
wieków upływa, tym bardziej postać Niepokalanej objawia się jako serce tej tajemnicy”. Objawienia maryjne, w szczególności w Lourdes i Fatimie, „przekazują przesłanie zbawienia, głęboko naznaczone znakiem Karmelu”. Karmel żyje
nie tylko tajemnicą Kościoła, lecz pragnie i stara się być w samym sercu Kościoła. W sercu Kościoła znajduje się Maryja Niepokalana Dziewica, w której
w pełni działa Duch Święty. Duchowy instynkt Karmelu zawsze najpełniej ujawnia się w postawie maryjnej, jako postawie uważnego wsłuchiwania się w Słowo
Boże, jako verbum efficax, przynoszące orędzie zbawienia w darze Boskiej Miłości Miłosiernej. Szczególnie wymownym przykładem realizacji tej duchowości maryjnej jest św. Teresa z Lisieux, której całe życie i nauka o tym świadczą.
Niniejsza książka stanowi swoiste novum świadczące równocześnie o wzorcowo wnikliwej refleksji w zakresie podjętego przez autora przedmiotu badań. Jako takie stanowi ono znaczący wkład naukowej refleksji na temat wewnętrznej
tajemnicy (i bogactwa) maryjnej duchowości karmelitańskiej, której promieniowanie przekracza ramy instytucjonalne danego Zakonu, gdyż sytuuje się
wyraziście w tajemnicy Odkupienia, Chrystusa i Kościoła.
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ZAPROSZENIA I OGŁOSZENIA

•

•

•

•

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.
UWAGA! Doroczne Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich animatorów Bractwa Szkaplerznego i ich zastępców będzie miało miejsce w Domu Pielgrzyma koło klasztoru i sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Czernej w dniach 11-13 maja 2018 r. Jest ono obowiązkowe – wynikające ze Statutu Bractwa (§ 5c). Prosimy o rezerwację terminu i zgłoszenie przyjazdu do Sekretariatu w Czernej po
1 stycznia (wtorek 1100-1600, tel. i e-mail na okładce).
Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich członków Bractwa i pragnących przyjąć szkaplerz Karmelu pt. „Żyć w Duchu Świętym
z Maryją i jak Ona” będzie miało miejsce w Domu Rekolekcyjnym
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, w dniach 15-17
czerwca 2018 r. Prosimy o rezerwację terminu i zgłoszenie przyjazdu do sióstr (tel. 12 282 12 45 lub 12 282 65 41 lub 784 975 824;
e-mail: rekol@karmel.pl).
W Czernej można nabyć m.in.:
– pięknie wydaną księgę wpisową do Rodziny i Bractwa Szkaplerznego,
– Statut Bractwa Szkaplerznego (z 2016 r.),
– kolorowy plakat o szkaplerzu, folderki czarno-białe o szkaplerzu
i nowe kolorowe o Bractwie szkaplerznym,
– kwartalniki „Rodziny Szkaplerznej”,
– „Mały modlitewnik szkaplerzny” i inne książki o szkaplerzu,
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– szkaplerze zwykłe, duże brackie, haftowane, medaliki kolorowe jaśniejsze i ciemniejsze, większe i mniejsze, polskie i włoskie, zwykłe i owalne,
– komplety szkaplerzne dla osób pragnących przyjąć szkaplerz Karmelu (szkaplerz sukienny, legitymacja przyjęcia, kartka wpisowa
do Rodziny Szkaplerznej),
– kalendarz, książki i pamiątki z sanktuarium w Czernej,
– obrazki z Matką Bożą Szkaplerzną i nadrukiem adresu moderatora prowincjalnego.
Pełną literaturę szkaplerzną zapewniają Księgarnia „Karmelitana” w Czernej i oba wydawnictwa karmelitańskie:
KSIĘGARNIA „KARMELITANA”
Klasztor Karmelitów Bosych • Czerna 79 • 32-065 Krzeszowice
tel. 505 898 554; 12 258 30 77; fax 12 282 24 18
e-mail: karmelitana@interia.pl
www.ksiegarnia.karmelczerna.pl
g
p
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WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
ul. Z. Glogera 5 • 31-222 Kraków • tel. 12 416 85 00; fax 12 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
www.wkb-krakow.pl

WYDAWNICTWO „FLOS CARMELI”
ul. Działowa 25 • 61-747 Poznań • tel. 61 856 08 34
e-mail: wydawnictwo@floscarmeli.pl
p
www.floscarmeli.pl
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