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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – LIPIEC
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (2)
Św. Jan Paweł II jest wspaniałym promotorem duchowości maryjnej Karmelu przez szkaplerz, który otrzymał w Wadowicach na Karmelu.
Nie zdjął tej brązowej szaty Maryi, gdy otrzymał czarną sutannę kapłańską.
Nie zdjął tej brązowej szaty Maryi, gdy otrzymał fioletowe szaty biskupie.
Nie zdjął tej brązowej szaty Maryi, gdy otrzymał czerwone kardynalskie a nawet i białe papieskie.
Pozostał wierny tej maryjnej brązowej szacie Karmelu. Ta brązowa karmelitańska szata pozostała do dnia śmierci i była niemym świadkiem wszystkich ważnych chwil życia Ojca Świętego. Nawet nie nosił medalika, tylko
często zmieniany szkaplerz sukienny – jak zaświadczał osobisty jego sekretarz kard. Stanisław Dziwisz.
Gdy był wikariuszem w par. Św. Floriana w Krakowie, urządził specjalne
nabożeństwo z nałożeniem szkaplerza przez o. Rudolfa Warzechę OCD, a po
nauce o. Rudolfa zachęcał chorych: „Noście zawsze święty szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa”.
Chorzy byli bardzo podniesieni na duchu i wdzięczni za te słowa swojego
duszpasterza, które potem nam zapisał współbrat rocznikowy o. Rudolfa
o. Otto Filek OCD.
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Jako kardynał, metropolita krakowski, poczynił odpowiednie starania
na terenie Polski i w Watykanie, aby ranga święta Matki Boskiej Szkaplerznej, która obniżyła się w skutek odnowy liturgicznej, podniosła się.

Istnieje kilka zdjęć fotograficznych Papieża ze szkaplerzem karmelitańskim na szyi, wystającym zza koszuli. Karol Wojtyła nosił szkaplerz jako junak w Ożomli koło Sądowej Wiszni, podczas wakacji w Złocieniu nad
Drawą w 1955 roku, podczas wycieczki pieszej jako metropolita krakowski i jako Papież po zamachu na jego życie, kiedy przebywał w klinice Gemelli. Pojawiały się przypuszczenia – raczej bezpodstawne – że w zamachu
majowym kula Mehmeta Ali Agcy mogła otrzeć się o kawałek brązowego
płótna szkaplerza karmelitańskiego. Tak głosiła „wieść gminna” nigdzie nie
udokumentowana. Ale jak to było naprawdę? Wokół tego wydarzenia jest
bardzo wiele cudownego zbiegu okoliczności, znaków, do których może nie
powinniśmy przykładać znaczenia, ale które można w sposób nadprzyrodzony odczytywać.
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A zawdzięczanie ocalenia Ojca Świętego Matce Bożej Fatimskiej, która
ubrana była w szaty karmelitańskie, czyż nie jest dowodem idącym w tym
kierunku? Po pierwszym przerażeniu zamachem i jęku wiernych zebranych
na Placu św. Piotra ludzie modlili się gorąco i długo przy pustym tronie Ojca Świętego w Jego intencji wpatrzeni w przywieziony przez Polaków obraz Matki Bożej Częstochowskiej oparty o fotel. „Wiatr powiał i przewrócił
obraz i wszyscy mogliśmy przeczytać, co było napisane na odwrocie: „Matko
Boska, opiekuj się Ojcem Świętym, broń go od złego!” – takie słowa zapisała
uczestniczka tego wydarzenia. Jakże słowa te stały się modlitwą całego tam
(i nie tylko tam) zgromadzonego Kościoła. Jan Paweł II, przebywający po
raz drugi w związku z cytomegalowirusem w klinice Gemelli, uzyskał poprawę zdrowia między 15 a 16 lipca. „Między 15 a 16 lipca nastąpiło wreszcie rozpogodzenie, gorączka opuściła chorego, a wirus – jak się zdaje – razem
z nią”. Czyż 16 lipca nie jest świętem noszących szkaplerz Karmelu? Świętem Matki Boskiej Szkaplerznej? Czyż w noc wigilijną z 15 na 16 lipca nie
modlą się wszyscy noszący szkaplerz Karmelu, jak św. Szymon Stock i cały Karmel słowami „Flos Carmeli vitis florigera”? Jakże wiele może uczynić
modlitwa wstawiennicza Ludu Bożego. Doświadczył tego św. Szymon Stock
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przed ponad 750 laty. Doświadczył tego również nasz Papież, jak i wielu tych,
którzy zawierzyli wszystko Maryi. Każdy ma coś do zawdzięczenia modlącemu się Ludowi Bożemu, zwłaszcza nieustannie modlącemu się Karmelowi.

Karmel Terezjański przekazywał ponownie i wielokrotnie Ojcu świętemu szkaplerz święty, m.in. jako dar laikatu karmelitańskiego w Wadowicach w dniu 16 czerwca 1999 r. oraz organizował coroczne Ogólnopolskie
Spotkania Czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej w Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa w soboty po 16 lipca, zawsze z jego osobistym błogosławieństwem.
Szkaplerz używany i noszony przez Jana Pawła II, jeden z wielu, został
przekazany na ręce o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, długoletniego prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych i konsultora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Na upublicznienie tej wiadomości wyraził zgodę
ks. abp Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który 20 września 2005 r.
przyjął na audiencji przełożonego prowincjalnego krakowskich karmelitów
bosych – o. Alberta St. Wacha OCD wraz z o. Szczepanem. Przekazanie cen6

nej relikwii dla kościoła karmelitów bosych w Wadowicach nastąpiło w kontekście świętowania jubileuszu czterystulecia przybycia Zakonu do Polski,
w dniu 23 listopada 2005 r. Szkaplerz został umieszczony w specjalnej pozłacanej rozecie – relikwiarzu obok ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej, tam,
gdzie po dziś dzień przyjmowani są kolejni Jej czciciele. Byłem tego świadkiem jako ówczesny przeor wadowickiego klasztoru.
Wielce wymowną wypowiedzią Jana Pawła II były słowa przed modlitwą
Anioł Pański 24 lipca 1988 r.: „Szczególna łaska Maryi wobec zakonu karmelitańskiego wspomniana przez czcigodną tradycję, związana z osobą św. Szymona Stocka, rozpromieniła się pośród ludu chrześcijańskiego wieloma owocami
duchowymi. Chodzi tu o szkaplerz karmelitański, będący znakiem włączenia do zakonu karmelitańskiego dla otrzymania udziału w dobrach duchowych oraz przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności maryjnej. Poprzez
szkaplerz czciciele Matki Bożej z Góry Karmel wyrażają pragnienie kształtowania swego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki, Opiekunki, Siostry,
Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem słowo Boże i oddając się
żarliwej służbie braciom. Pragnę zachęcić wszystkich czcicieli Św. Dziewicy,
by modlili się gorąco, za Jej wstawiennictwem o to, by wiodła Ona każdego
pewnym szlakiem na drogach życia, byśmy szczęśliwie doszli do Świętej Góry,
którą jest Jezus Chrystus”.
W telegramie na koronację obrazu Matki Bożej Czerneńskiej, która odbyła się w lipcu 1988 r., Papież przywołał swój „pierwszy szkaplerz” oraz
stwierdził, że „pozostał mu wierny” i że jest on „jego siłą”.
Uroczystość 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego zgromadziła wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej (obu rodzin zakonnych, tj. karmelitów i karmelitów bosych) u Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 12 września
2001 r., we wspomnienie Imienia NMP, ale upłynęła w cieniu wielkiej tragedii ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Możliwe, że ta duchowa
rodzina eklezjalna – Karmel – tak bardzo oddana cichej i kontemplacyjnej
modlitwie oraz trosce o zbawienie poprzez matczyny dar Szkaplerza, była tą, która najbardziej mogła zachować ciszę i modlitewne skupienie oraz
pierwszą modlącą się publicznie – a z tego zawsze była znana – wraz z Piotrem naszych czasów.
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Obecnych na audiencji z Polski i z Polonii było ponad 3 tys. osób, w tym
autokary z karmelitańskich duszpasterstw krakowskiej Prowincji karmelitów bosych w Czernej, Krakowie, Piotrkowic i Wadowic oraz delegacje
z Prowincji warszawskiej z Poznania i Rzymu, w sumie kilkunastu Polaków
karmelitów bosych. Dzień wcześniej odbyły się wspólne spotkanie modlitewno-formacyjne i Eucharystia dla polskich grup pielgrzymkowych w kaplicy Papieskiego Fakultetu Teologicznego „Teresianum” w Rzymie przy
placu św. Pankracego, które – pod moim przewodnictwem – podobnie tak
jak i inne spotkania organizowane w Rzymie w jęz. hiszpańskim, włoskim
i angielskim, czy ogólnoświatowe czuwanie modlitewne Karmelu w Bazylice św. Pawła za Murami – były duchowym i katechetycznym przygotowaniem do dzisiejszej uroczystości.
Podczas środowej audiencji obecni byli pielgrzymi z całego świata, ubrani często w tradycyjne stroje bractw szkaplerznych, noszący chorągwie, duże
szkaplerze czy białe płaszcze (zwłaszcza z krajów hiszpańskojęzycznych i z
Włoch). Każdy pielgrzym mógł nabyć specjalną pamiątkową torbę z apaszką, szkaplerzem, białą czapkę z napisem „Carmel’s Day”, książeczkę do liturgii w trzech językach i innymi okolicznościowymi pamiątkami). Audiencja
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zakończyła się koronacją czczonej przez wiernych pięknej figury Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła oo. karmelitów na Transpontinie w Rzymie, znajdującego się tuż obok Watykanu przy via Conciliazione.
Z teologicznych tematów, które pojawiały się w czasie okolicznościowych
przemówień i dokumentów, należy zauważyć m.in.:
• nabożeństwo szkaplerzne jako „pierwiastek chrystocentryczno-maryjny: iść za Chrystusem naśladując Maryję!” (przemówienie do Kapituły
Generalnej Karmelitów [O.Carm.] z 1983),
• znak czułej miłości Maryi,
• naśladowanie przykładu Maryi jako „Matki, Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem Słowo Boże i oddając
się służbie braciom”, jak to wyraził w przemówieniu przed modlitwą
„Anioł Pański” 24 lipca 1988 r., w kontekście Roku Maryjnego (M. Zawada): „W obecnym miesiącu obchodziliśmy wspomnienie NMP z Góry
Karmel, tak bardzo bliskiej pobożności ludu chrześcijańskiego na całym
świecie i związanej szczególnie z życiem wielkiej zakonnej rodziny karmelitańskiej. Myśl nasza biegnie ku Świętej Górze Karmel, którą świat biblijny uważał za symbol łaski, błogosławieństwa i piękna. Na niej karmelici
wznieśli swój pierwszy kościół, poświęcając go Dziewicy Maryi «Flos Carmeli» (Kwiat Karmelu), zachowującej piękno wszystkich cnót. Chcieli wyrazić w ten sposób własne pragnienia całkowitego poświęcenia się Jej oraz
stałego związania swej służby Maryi ze Służbą Chrystusowi. Liczni mistycy karmelitańscy pojęli doświadczenie Boga w swoim życiu: jako drogę doskonałości – św. Teresa od Jezusa jako wstąpienie na Górę Karmel
– św. Jan od Krzyża. W tej wędrówce obecna jest Maryja. Ona wzywana
przez karmelitów jako Matka, Opiekunka i Siostra staje się jako Przeczysta Dziewica wzorem kontemplacji, uważnego nasłuchiwania i medytacji słowa Bożego oraz posłuszeństwa woli Ojca przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym. Dlatego właśnie w Karmelu i w każdej duszy głęboko
karmelitańskiej kwitnie życie mocnej jedności i zażyłości z Maryją, jakiś
nowy sposób życia dla Boga i przedłużenia tutaj na ziemi miłości Syna
Bożego ku Maryi, Jego Matce”.
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W swych wypowiedziach Papież nawiązywał do „teologii przyodziania”:
symbol szaty odwołującej się do chrztu św. i „szaty” łaski uświęcającej, jak
to przypomniał w przemówieniu do młodzieży podczas wizytacji parafii
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Mostacciano koło Rzymu 15 stycznia 1989 r.
Podczas tej samej wizyty poczynił osobiste wyznanie: „Chciałbym wyznać
coś osobistego. Znajduję się w parafii poświęconej Dziewicy Karmelu. Muszę
wyznać, że w młodym wieku, kiedy byłem taki jak wy, Ona mi bardzo pomogła. Nie mógłbym powiedzieć dokładnie w jakiej mierze, ale myślę, że w mierze ogromnej. Pomogła mi odnaleźć łaskę mego wieku, moje powołanie (…)
Oto Dziewica Karmelu, Matka Świętego Szkaplerza mówi nam o swej macierzyńskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze przyodzianie. Przyodzianiu
w sensie duchowym, przyodzianiu łaską Boga i wspomaganiu nas w noszeniu tej szaty zawsze białej…” (S. Praśkiewicz).
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Nabożeństwo szkaplerzne św. Jan Paweł II rozumiał w dwojakim wymiarze. Pierwszy, który można określić jako maryjne przewodzenie, a wyrażone zostało w Santiago de Compostella: „Niech wam towarzyszy zawsze
Matka Boża Szkaplerzna, Matka Boża z Góry Karmelu, której figury i obrazy
zdobią tę ziemię galicyjską. Niech prowadzi was Ona jak gwiazda, która nigdy
nie znika z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego Portu, ostatniej Przystani nas wszystkich”. Drugi wymiar to pogłębienie
maryjnego naśladowania, Jej uosobienie, a w konsekwencji – zadomowienie w Jej czystym Sercu. Pod koniec życia powtórzył ważne słowa Piusa XII
na 750-lecie wizji szkaplerznej: „To głębokie życie maryjne, które wyraża się
w ufnej modlitwie, w pełnym zachwytu uwielbieniu i pilnym naśladowaniu,
prowadzi do zrozumienia, że najbardziej autentyczną formą nabożeństwa do
Najświętszej Maryi Panny, wyrażającą się w skromnym znaku szkaplerza, jest
poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu” (M. Zawada).
Najpełniejszą teologię szkaplerza zawiera List Ojca św. Jana Pawła II Providentialis gratiae eventus (Opatrznościowe wydarzenie łaski) z okazji 750-lecia szkaplerza świętego (1251-2001) podpisany 25 marca 2001 r.
Przypomniał tam przede wszystkim, że „przyjmujący szkaplerz zostają włączeni lub stowarzyszeni w mniej lub więcej ścisłym stopniu z Zakonem
Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej (…), aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samych sobie
dla dobra Kościoła i całej ludzkości” (nr 5). Następnie Ojciec Święty podkreślił, że znak szkaplerza przywołuje dwie prawdy. Z jednej strony mówi on
o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny „i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały” (w czym możemy
dostrzec aluzję do tzw. przywileju sobotniego wzbudzającego w nas nadzieję rychłego zbawienia i oglądania Boga twarzą w twarz w życiu wiecznym).
Z drugiej strony znak ten, pozostając ustawicznie na naszych barkach,
przypomina i zobowiązuje do tego, by nasze maryjne nabożeństwo nie ograniczało się jedynie do modlitw i hołdów składanych Matce Chrystusa przy
określonych okazjach, ale by było ono czymś stałym, habitualnym w naszym
życiu, tak by stanowić habit, czyli stałe maryjne ukierunkowanie naszego
życia chrześcijańskiego. „W ten sposób – przypomina Ojciec Święty – szka11

plerz staje się znakiem przymierza i wzajemnej komunii pomiędzy Maryją
i wiernymi” (Praśkiewicz).
W szkaplerznym orędziu Jana Pawła II znajdujemy nadto opatrznościowe
słowa mówiące nam o szkaplerzu jako o znaku nadziei życia wiecznego. Skoro bowiem Maryja, Matka Chrystusa jest naszą nadzieją, także samo i szkaplerz, znak Jej macierzyńskiej nad nami opieki, jest dla nas również znakiem
nadziei. Pisze nam Ojciec Święty: „Dla członków rodziny karmelitańskiej
[moglibyśmy powiedzieć: dla członków rodziny szkaplerznej] Maryja, Dziewicza Matka Boga i ludzi, jest nie tyko wzorem do naśladowania, ale również czułą Matką i Siostrą, która jest z nimi i w której pokładają nadzieję!”.
W końcu Papież, nasz Współbrat w świętym szkaplerzu karmelitańskim,
daje nam osobiste świadectwo: „Ja również od bardzo długiego czasu noszę
na sercu szkaplerz karmelitański!”.
Ojciec Święty na zakończenie Listu życzy nam wszystkim: „Z miłością do
wspólnej Matki niebieskiej, której opieki doznaję ustawicznie, życzę, aby (…)
wszyscy zakonnicy i zakonnice Karmelu oraz pobożni wierni, którzy Ją czczą
z synowskim oddaniem, wzrastali w miłości do Niej i by umocnili w świecie
obecność tej Niewiasty milczenia i modlitwy, wzywanej jako Matka miłosierdzia, Matka nadziei i łaski”.
Noszenie szkaplerza karmelitańskiego, jak mówił Jan Paweł II oznacza:
„styl chrześcijańskiego, utkanego z modlitwy życia wewnętrznego”. Szkaplerz wyraża nieustanną opiekę Dziewicy Maryi, ale również przypomina,
że nabożeństwo do Matki Bożej powinno powodować styl chrześcijańskiego życia z pogłębioną modlitwą. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak rozumiemy słowa Papieża o szkaplerzu: „odniosłem wiele dobra
z tego nabożeństwa”?
2. Jak św. Jan Paweł II rozumiał szkaplerz?
3. Dlaczego nabożeństwo szkaplerzne nie może ograniczać się tylko do
modlitw i hołdów składanych Matce Bożej?
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MIESIĄC II – SIERPIEŃ
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (16)

4. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Dnia 13 maja 1957 r., podczas audiencji u Piusa XII, kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski skierował do Namiestnika Chrystusowego gorącą prośbę
o poświęcenie kopii obrazu Jasnogórskiego, wykonanej przez prof. Leonarda Torwirta (†1967), dziekana Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu w Toruniu, która była przeznaczona do nawiedzenia wszystkich parafii
w naszej Ojczyźnie i wśród Polonii. Papież pobłogosławił obraz i pochwalił
inicjatywę. Nawiedzenie rozpoczęło się 26 sierpnia 1957 r. uroczystością ku
czci Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Prymas powiedział wówczas w okolicznościowym kazaniu: „Stoimy dziś razem przed obliczem naszej
Matki, przed wierną kopią Cudownego Obrazu z Kaplicy Jasnogórskiej. Obraz, który przed sobą widzicie, zawiozłem do Rzymu, do Ojca Świętego Piusa
XII, prosząc go na Watykanie, aby sam go pobłogosławił na Pielgrzymkę po
Polsce, na wspaniale nawiedzenie wszystkich diecezji i parafii. Ojciec Święty
w swej wielkiej dobroci pobłogosławił obraz. (…) Za kilka dni rozpocznie on
swą pielgrzymkę od archikatedry warszawskiej św. Jana”.
Peregrynacja obrazu Królowej Polski, poprzedzana w każdej parafii
misjami i przebiegająca z udziałem biskupa, była wielokrotnie zakłócana
i utrudniana przez ówczesne władze komunistyczne Polski Ludowej. Zmieniano trasy przejazdu obrazu, utrudniano nie tylko wiernym, ale i biskupom dotarcie do miejsc jago nawiedzenia, a nawet uwięziono ikonę na jasnej
Górze, tak, że w niektórych diecezjach pielgrzymowały tylko ramy obrazu
z ewangeliarzem i świecą symbolizującą Madonnę.
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Na szlak nawiedzenia obraz powrócił dzięki odwadze czterech osób:
w
kks. Józefa Wójcika, ks. Romana Siudkka i sióstr służek – Marii Kordos i Helleny Trętowskiej. Miało to miejsce
w Radomiu 18 czerwca 1972 r., gdy
rrozpoczynało się Nawiedzenie w ówcczesnej diecezji sandomierskiej.
Pierwsze Nawiedzenie Obrazzu Matki Bożej Częstochowskiej
w Polsce zakończyło się 12 października 1980 r. w katedrze częstochown
sskiej. Trwało więc 23 lata. Wkrótce
ppotem rozpoczęła się kolejna wędrówkka Obrazu z okazji 600-lecia Jasnej
Góry. To Nawiedzenie przez rok odG
bbywało się w stolicy, a później Obraz
odwiedzał niektóre z miast i wszystkie polskie katedry. W czasie peregrynacji w Warszawie, na osiem dni przed śmiercią kard. Wyszyńskiego – 20
maja 1981 – Obraz przybył do jego rezydencji, gdzie schorowany Prymas,
który „wszystko postawił na Maryję”, oddał mu cześć.
Po obchodach Jubileuszu Jasnogórskiego Obraz poddano konserwacji. Pierwotnie były plany, aby po zakończeniu Nawiedzenia został on przekazany do Rzymu. Miał być umieszczony w Bazylice św. Piotra, w bliskości
grobu Księcia Apostołów. Jednak pierwsze Nawiedzenie wiązało się z tyloma owocami duszpasterskimi, że prymas Wyszyński i cały Episkopat Polski
podjęli myśl o ponownej wędrówce Obrazu. Rozpoczęła się ona już z inicjatywy kard. Józefa Glempa 5 maja 1985 r. od nawiedzenia parafii diecezji
drohiczyńskiej, i trwa do dziś.

5. Pielgrzymki do Narodowego Sanktuarium na Jasną Górę
Jedną z cech pobożności maryjnej, znanych także i gdzie indziej, ale mających szczególną wymowę w Polsce, jest pielgrzymowanie do Narodowego
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Sanktuarium Jasnogórskiego. Kult maryjny związany z Jasną Górą przejawiał się zawsze w ruchu pielgrzymkowym, nasilił się jednak na przełomie
XIX i XX wieku i stale wzrastał. Obecnie rocznie przybywa na Jasną Górę
ok. 4 milionów pielgrzymów, z czego ok. 350 tysięcy w pielgrzymkach pieszych. Dogłębną analizę tego fenomenu przeprowadził o. Szczepan Zachariasz Jabłoński, paulin.

W czasach Polski Ludowej zorganizowane pielgrzymki piesze na Jasną
Górę były zabronione. Pozwolono jedynie, m.in. w celach propagandowych
wobec zachodnich obserwatorów zainteresowanych wolnością religijną
w Polsce na organizowanie pielgrzymki ze stolicy, zwanej Pielgrzymką Warszawską. Pielgrzymi z innych diecezji polskich reaktywowano po przemianach ustrojowych w ostatnim dwudziestoleciu minionego stulecia. Trudno
nie utożsamić się z jego wnioskami, że symbol Jasnej Góry ma dla Polaków
wymowę na dwóch płaszczyznach: religijnej i narodowej. Zresztą sam Jan
Paweł II, 2 czerwca 1979 r. powiedział w Warszawie, że polska tradycja maryjna związana z obrazem jasnogórskim, służy nie tylko religijności, ale i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków. „Wizerunek Jasnogórski – mówił
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Papież – stał się na całym świecie znakiem jedności Polaków, duchowej jedności Ludu Bożego. Jest to zarazem znak rozpoznawczy naszej duchowości, naszego miejsca w wielkiej rodzinie ludów chrześcijańskich, zespolonej
w jedności Chrystusowego Kościoła”. A kilka dni potem, 4 czerwca, stając
po raz pierwszy jako Papież na Jasnej Górze, czyniąc w swym przemówieniu
zatytułowanym „Tutaj zawsze byliśmy wolni!” aluzję do jednej z wypowiedzi
kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski, powiedział: „Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem Narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma Naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego
Hierarchii”. Oczywiście istnieje w Polsce wiele innych sanktuariów maryjnych, oddziałujących często daleko poza region swego położenia. Żadnemu z nich nie można jednak przypisać roli odegranej przez Sanktuarium
Jasnogórskie i żadne nie posiada też statusu Maryjnego Sanktuarium Narodowego. Stwierdzają uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego: „Nadzwyczajnymi miejscami kultu Maryi w Kościele są sanktuaria maryjne, do których
pielgrzymują liczni wierni. W naszym kraju jest ponad 400 takich miejsc,
w których Bóg ujawnia swoją szczególną obecność poprzez wstawiennictwo Matki Bożej. Szczególne znaczenie ma Sanktuarium narodowe na Jasnej Górze. Jego wielowiekowa historia – historia wsłuchiwania się w słowa
Maryi: Zróbcie wszystko cokolwiek [Syn mój] wam powie (J 2,5) – historia
nawróceń, historia zawierzeń osobistych i narodowych, to niezwykły fenomen w dziejach Europy i świata” (SPL 50).

6. Maryja Nauczycielką pobożności Polaków
Uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego przypominają, że ważną rolę
w kształtowaniu pobożności Polaków odgrywają liturgiczne święta maryjne (…) usytuowanie w cyklu roku liturgicznego, które Kościół chroni przed
spłyceniem, powierzchowną pobożnością i sentymentalizmem, kształtując
u wiernych zdrową pobożność maryjną i ucząc prawdziwego i żywego patriotyzmu, wolnego od tendencji nacjonalistycznych, a także lepszego zrozumienia dziejów Narodu i obecności Maryi w tysiącletniej kulturze polskiej.
Synod przywołuje następnie szczególnie cenione przez Polaków formy
kultu maryjnego, wymieniając wśród nich: Godzinki, Anioł Pański (odmawiany w łączności z Ojcem Świętym), miesiące maryjne (maj ze śpiewem
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dziernik z modlitwą różańcową), koronacje obrazów i figur Matki Bożej,
starannie przygotowane i głęboko przeżywane, procesje, pieśni maryjne,
szkaplerz, ryngrafy, medaliki, kapliczki, roraty, nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca, i nabożeństwo fatimskie.
O niektórych z nich już mówiliśmy, a wszystkie one są przejawem zdrowej pobożności i przybliżają wiernych do Misterium Chrystusa.
Nadto dokumenty synodalne, stwierdzając, że Maryja jest Nauczycielką
pobożności Polaków, wśród wyrazów polskiej pobożności maryjnej przywołują istnienie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej (nawiązującej do bractwa
erygowanego już w 1610 r.), Sodalicji Mariańskich, Rycerstwa Niepokalanej, dzieła Pomocników Maryi, ruchu Światło-Życie i ruchu Dzieci Maryi.
Dokument synodalny zauważa też rolę, jaką w kształtowaniu i szerzeniu
pobożności maryjnej w naszym kraju odgrywają zakony. „To właśnie w klasztorach i poprzez klasztory – czytamy – krzewiono kult Matki Bożej: Wniebowziętej (paulini, benedyktyni), Niepokalanej (franciszkanie, marianie),
Różańcowej (dominikanie), Szkaplerznej (karmelici) i Nieustającej Pomocy
(redemptoryści). Pobożność maryjną w Polsce szerzą ponadto zgromadzenia sióstr Niepokalanek, Nazaretanek, Loretanek, Służek i Rodziny Maryi”.
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W końcu dokument przypomniał, że „duże zasługi w kształtowaniu mariologii polskiej i wytyczaniu dróg pobożności maryjnej ma Katedra Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (SPL 46). Synod nie zatrzymuje
się jednak tylko na przywoływaniu chlubnych wyrazów kultu maryjnego
w Polsce, ale równocześnie wyraża swoje niepokoje i zachęca duszpasterzy, aby zachowali „realizm pastoralny” i by pobożność maryjna była zawsze kształtowana w duchu liturgii Kościoła, prowadząc do Ojca przez Syna
w Duchu Świętym. Synod nakazuje dokonanie gruntownego przeglądu niektórych modlitw i pieśni („gdyż niektóre strofy zawierają sformułowania niejasne lub graniczące z błędami teologicznymi” – SPL 57) i przypomina, że
„wszystkie nabożeństwa maryjne winny mieć charakter formacyjny, a nie
tylko pobożnościowy” (SPL 59).

Dlatego trzeba podczas nich wskazywać wiernym wzór Maryi jako pierwszej chrześcijanki, zachęcając ich do naśladowania Jej cnót, przede wszystkim
wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa woli Bożej oraz cichej służby bliźniemu na co dzień. W końcu Synod zachęca, by Polacy, tak jak ich praojcowie, wielbili Pana z Maryją, służyli jak Maryja i trwali z Maryją (SPL 51-72),
a nadto – przywołując słowa Jana Pawła II – Synod zawierza Bogarodzicy
Kościół i Naród, „aby Polska mogła stać się królestwem miłości, prawdy,
sprawiedliwości i pokoju i by wielbione w niej było Jezusowe Imię” (SPL 73).
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7. Radio Maryja – ogólnopolska rozgłośnia pod patronatem
Maryi Dziewicy – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
W 1991 r. powstała, założona przez o. Tadeusza Rydzyka, katolicka ogólnopolska rozgłośnia radiowa „Radio Maryja”, należąca do Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest ona
poddana pod patronat Najświętszej Maryi Panny – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, a jej elementem identyfikującym jest sygnał „Bogurodzicy” oraz
chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystusa
i Maryja zawsze Dziewica”. Po początkowych doświadczeniach nadawania
programu z Bydgoszczy, siedziba rozgłośni przeniosła się do Torunia, gdzie
29 marca 1992 r. prymas Polski – kard. Józef Glemp poświęcił nadawczą stację satelitarną, a Mszy św. koncelebrowanej z tej okazji przez licznych przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył metropolita gdański
– abp Tadeusz Gocłowski. Już w kwietniu 1992 r. dokonano na Jasnej Górze zawierzenia posługi Radia Maryja Królowej Polski, a 3 listopada 1993 r.
założyciela rozgłośni i jej dyrektora – o. Tadeusza Rydzyka z zespołem redakcyjnych przyjął Jan Paweł II. Później Papież wielokrotnie wypowiadał się
o Radiu Maryja i o jego roli. Szczególnie znane są jego słowa wypowiedziane w Rzymie 29 marca 1995 r.: „Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest
w Polsce takie radio, i że się nazywa Radio Maryja”.
Dzięki werdyktowi Najwyższej Izby Kontroli z 19 września 2000 r.
i uchwale sejmowej z 26 kwietnia 2001 r., Radio Maryja cieszy się statusem
nadawcy społecznego z koncesją ogólnopolską i emituje swój program przy
pomocy fal krótkich, ultrakrótkich, przekazu satelitarnego oraz internetu,
będąc słyszalnym na całym świecie. Od 2 maja 2006 r. z woli Konferencji
Episkopatu Polski nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje Rada Programowa.
W ofercie programowej rozgłośni znajduje się bardzo wiele elementów
maryjnych, z transmisją Mszy św. i liturgii godzin w uroczystości i święta maryjne, codziennym trzykrotnym odmawianiem modlitwy Anioł Pański, śpiewem Godzinek, recytacją Litanii loretańskiej i wszystkich tajemnic
różańcowych z medytacjami oraz z codzienną transmisją Apelu jasnogórskiego z Częstochowy. Nadto regularnie wygłaszane na antenie katechezy
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nie rzadko dotyczą tematyki maryjnej. Transmitowana jest także coniedzielna maryjna modlitwa Anioł Pański
z Papieżem, w poniedziałki wieczorem
mają zaś miejsce transmisje z różnych
sanktuariów, w większości maryjnych,
gdzie gromadzą się na modlitwie słuchacze rozgłośni tworzący Rodzinę Radia
Maryja i Koła Przyjaciół Radia Maryja
istniejące za zgodą duszpasterzy w wielu parafiach (LDK 735-739).
Wśród dzieł, które powstały przy Radiu Maryja, krzewiąc ewangeliczne orędzie Jezusa Chrystusa i wskazując w Jego Matce wzór pierwszej i najdoskonalszej uczennicy Chrystusa oraz formując słuchaczy do pobożności
maryjnej, powstała m.in. Telewizja Trwam, która oprócz treści maryjnych
nadawanych w okazjonalnych transmisjach z różnorodnych wyjazdów, każdego dnia o godz. 1800 emituje modlitwę Anioł Pański z kaplicy w Toruniu,
codziennie też o godz. 2020 nadaje modlitwę różańcową oraz o godz. 2100 Apel
jasnogórski z Częstochowy. Nadto od 6 maja 2007 r. telewizja rozpoczęła regularną cotygodniową transmisję Mszy św. niedzielnej z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 930.
W dniu 5 stycznia 2008 Radio Maryja wraz z Telewizją Trwam otrzymały specjalne wyróżnienie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w postaci
złotego medalu Milito pro Christo za chwalebne i zaszczytne pełnienie misji pasterskiej, dając świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są prawda i umiłowanie Ojczyzny. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Gdzie i jak przeżywaliście peregrynację Obrazu Matki Bożej?
2. Jakie owoce dało pielgrzymowanie na Jasną Górę lub do innego sanktuarium Maryjnego?
3. Na ile posługujecie się treściami programów Radia Maryja i Telewizji
Trwam?
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MIESIĄC III – WRZESIEŃ
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

ZAMIESZKIWANIE BOGA W DUSZY (6)

Aby pełniej zrozumieć nasz temat, pogłębimy go o słowa o. Marii-Eugeniusza Grialou, karmelity bosego i wybitnego znawcy życia duchowego.

o. Maria-Eugeniusz od Dz. Jezus
(Henri Grialou) OCD
„Chcę widzieć Boga”
Teresa [z Awili] była zaledwie dzieckiem, kiedy pociągnęła swego brata Rodryga w podróż do kraju Maurów w nadziei, że tam utną im głowy. Dwaj
zbiegowie spotkali na drodze jednego ze swych wujków, który ich odprowadził do domu rodzinnego. Rodzicom, którzy zaniepokojeni pytali się o powody tej ucieczki, Teresa, młodsza od brata, ale przewodnicząca tej wyprawie,
odpowiedziała: „Poszłam, albowiem chcę widzieć Boga, ażeby Go widzieć,
trzeba umrzeć”. Ta wypowiedź dziecka odsłania jej duszę i zapowiada słodkie męki jej duszy.
Teresa chce widzieć Boga i ażeby Go znaleźć, pójdzie z heroizmem w nieznane. Będzie budować najpierw „w ogrodzie, który był przy naszym domu, małe pustelnie, kładąc kamyki jeden na drugim, które jednak zaraz się
rozsypywały”. Zawody nigdy jej nie odstraszą, poprowadzą ją tylko na pewniejsze tory.
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w łaskach zjednoczenia. Te spotkania ożywią jeszcze pragnienia Teresy: „Łaski
te [jakie dusza otrzymuje] wzbudzają w duszy takie pragnienie posiadania
już zupełnie Tego, który ją nimi obdarza, że życie jej zamienia się w mękę,
choć męka to słodka”.
Słodka męka się wzmaga. Wskazuje ona Świętej kierunek, w jakim powinna szukać swego Mistrza, miejsce, gdzie może Go znaleźć. Napisze ona:
„Św. Augustyn powiada, że szukał Boga wszędzie wkoło siebie, aż wreszcie
znalazł Go w samym sobie. Czy mały to będzie, sądzicie, dla duszy roztargnionej pożytek, gdy zrozumie tę prawdę i przekona się, że na to, aby mogła rozmawiać z Bogiem Ojcem swoim i cieszyć się obecnością Jego, nie ma potrzeby
wzlatywać aż do nieba ani modlić się głośno?… dość jej udać się na samotność
i patrzeć i oglądać Go obecnego we własnym swym wnętrzu”.
Pochylając się nad głębinami własnej duszy Teresa dąży do tego, by widzieć Boga. Cała duchowość terezjańska polega na tym dążeniu ku Bogu
w duszy obecnemu, aby połączyć się z Nim doskonale. Rozważmy po kolei
jej istotne składniki.
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BÓG JEST OBECNY W DUSZY
Jest to prawda, jaką św. Teresa zaznaczyła i podkreśliła na pierwszym miejscu
w swojej wyjściowej wizji Twierdzy wewnętrznej: Bóg znajduje się w środku,
w siódmym mieszkaniu. On jest wielką rzeczywistością twierdzy, On jest całą
jej ozdobą. On jest życiem duszy, jej źródłem zapładniającym, „bez którego
straciłaby całą swą świeżość i wszystkie swe owoce”, słońcem, które ją oświeca i ożywia jej dzieła. Dusza nie może uchylić się spod Jego działania, jeśli nie
chce stracić swego blasku, piękności i płodności, albowiem „żaden najlepszy
uczynek nasz nie bierze początku z nas samych, tylko z tego źródła, nad którym
zasadzone jest to drzewo duszy naszej, i z owego słońca, które samo ożywcze
ciepło daje uczynkom naszym”. Zresztą stworzona jest ona dla Boga. Dusza
jest niczym innym jak „rajem” Boga. Ta obecność Boga w twierdzy nie jest
tylko symbolem czy tworem wyobraźni: to rzeczywistość. Bóg zamieszkuje
naprawdę w duszy, Teresa jest tego pewna. Ale pewność wewnętrzna, jaką
uzyskała na podstawie łask mistycznych, nie wystarcza jej. Ona potrzebuje
pewności wiary i ścisłych określeń teologicznych.
Radzi się długo. Posłuchajmy jejj
opowiadania o dociekaniach, jakiee
poprzedziły ich wyniki; zobaczymy,,
jaką wagę przywiązuje do tego za-gadnienia: „W pierwszych początkachh
taka była niewiadomość moja, że niee
wiedziałam o tym, iż Bóg jest obecnyy
we wszystkich stworzeniach; gdy więcc
na tej modlitwie czułam Go tak obec-nym w duszy mojej, zdawało mi sięę
to rzeczą niemożliwą. A jednak nie-podobna mi było nie wierzyć, że jestt
we mnie, tak żywo czułam i tak jasno,
zdawało mi się, widziałam obecnośćć
Jego… Ludzie nie oświeceni mówilii
mi, że jest obecny tylko przez łaskę,
ale ja temu nie mogłam dać wiary,
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bo, jak mówię, zdawało mi się, że Go widzę rzeczywiście obecnego; wielkie
więc z tego powodu miałam utrapienie. Później dopiero uczony i wielki teolog [o. Barron OP] z Zakonu chwalebnego patriarchy Dominika wyzwolił mię
od tej wątpliwości i nauczył mię, że Bóg rzeczywiście jest w nas obecny… co
bardzo mię pocieszyło”.
Spróbujmy odtworzyć naukę uczonego dominikanina i uzupełnić ją
z pomocą pogłębionych studiów prowadzonych w tej samej rodzinie tomistycznej. W duszy sprawiedliwej Bóg jest obecny w dwojaki sposób. Ta dwojaka obecność uzupełnia się wzajemnie. Nazwiemy ją „czynną obecnością
wszechmocy” i „obecnością przedmiotową”.

Czynna obecność wszechmocy
Duchy, nie mając ciała, które by umiejscowiło je w przestrzeni, są tam obecne, gdzie działają. Nasz anioł stróż jest przy nas, a choć nie ma ciała, przez
swoją obecność oddziałuje na nasze zmysły i władze umysłowe na sposób duchów. Duchy mogą działać w tym samym czasie w różnych miejscach, w zasięgu proporcjonalnym do ich mocy.
Bóg, byt nieskończony, stworzył wszystkie rzeczy i przez swoje działanie
ustawicznie musi podtrzymywać swoje stworzenia, aby utrzymać je przy bycie. Gdyby na jeden moment Bóg przerwał swoje działanie zachowawcze –
co nazywamy przedłużeniem stworzenia – cały świat zapadłby się w nicość.
Bóg stworzył i utrzymuje wszystkie rzeczy potęgą swego słowa. „Wszystko w Nim ma istnienie”, powiada Apostoł (Kol 1,17). Jest więc Bóg wszędzie
obecny przez swoją działającą wszechmoc. Ta obecność wszechmocy, która
pociąga za sobą obecność rzeczywistą istoty, jest określona ogólnym wyrażeniem „obecność bezmiaru”.
Powszechna i czynna we wszystkich stworzeniach ta obecność bezmiaru
wywołuje w każdym bycie różne skutki według różnego stopnia uczestnictwa w bycie i doskonałościach Bożych. W stworzeniu bezdusznym kładzie
jedynie piętno prostego podobieństwa Boga, które jest tylko Jego śladem.
„Przeszedł w pośpiechu”, powie św. Jan od Krzyża w swojej Pieśni duchowej. W człowieku wytwarza prawdziwe podobieństwo Boga. Jest tchnieniem
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two w naturze Bożej, jest najwyższym dziełem urzeczywistnionym przez
obecność bezmiaru. Różna jakość skutków wywołanych, od prostego śladu Boga aż po uczestnictwo w Jego naturze, nie zmienia sposobu obecności
bezmiaru, która pozostaje takaż sama pod różnymi przejawami, mniej lub
więcej wyraziście mówiąc o Jego wszechmocy.
Jest więc Bóg obecny w duszy sprawiedliwego, której daje byt naturalny
i życie nadprzyrodzone łaski. On nas podtrzymuje nie tylko tak, jak matka podtrzymuje swoje dziecię i nosi je w ramionach, ale On nas przenika
i zewsząd otacza. Nie ma cząsteczki w naszym bycie, gdzie by Go nie było,
nie ma ruchu naszych członków czy naszych władz, którego by On nie ożywiał. Jest wokół nas, jest w nas, przenika najtajniejsze i najgłębsze dziedziny
naszej duszy. Bóg jest duszą naszej duszy, życiem naszego życia. Jest wielką rzeczywistością, w jaką jesteśmy zanurzeni i która swoją czynną obecnością i ożywiającą wszechmocą przenika wszystko, co mamy i czym jesteśmy:
„w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28).
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Czyż to nie jest ta właśnie obecność Boga przez łaskę, o jakiej mówili Teresie półuczeni, a która nie wystarczała jej, by wyjaśnić sobie łaski płynące
ze zjednoczenia mistycznego? Jakakolwiek by była, ta obecność nie wyjaśnia
nam naszych stosunków z Bogiem w nas przebywającym i musimy się uciec
do innego sposobu obecności, który określamy „obecnością przedmiotową”.

Obecność przedmiotowa
Łaska płynąca z obecności przedmiotowej jest w rzeczywistości uczestnictwem w naturze Bożej, które pozwala nam, jako dzieciom Bożym, włączyć
się w tok życia Trójcy Przenajświętszej. Ta łaska ustala między duszą a Bogiem nowe związki, różne od tych, jakie płyną z obecności bezmiaru.
Aktywność obecności bezmiaru podtrzymywała i wzbogacała duszę, ale
pozostawiała ją bierną wobec tych darów. Stwarzała między Bogiem a duszą
związki Stworzyciela i stworzenia. Łaska, przeciwnie, daje duszy moc działania pod wpływem darów Bożych, zwrotu do Niego, poznania Go tak, jak
On sam się poznaje, miłowania, jak On się miłuje, objęcia Go jak ojca. Wprowadza między duszę a Boga związki przyjaźni i synowskie stosunki.
Przez obecność bezmiaru Bóg wypełnia duszę, ale przebywa w niej jakby ktoś dla niej obcy. Duszy ubogaconej łaską Bóg oddaje się sam jak przyjaciel i ojciec. Przez obecność bezmiaru Bóg objawia pośrednio przez swe
dzieła swoją obecność i swoją naturę. Duszy, która stała się Jego dzieckiem
przez łaskę, Bóg odsłania swoje życie wewnętrzne, swoje życie w Trójcy Przenajświętszej i pozwala się w nie włączyć i brać w nim udział. Tym nowym
związkom stworzonym przez łaskę odpowiada nowy sposób obecności Bożej, którą nazywamy „obecnością przedmiotową”, ponieważ Boga odczuwa
się tutaj jako bezpośredni przedmiot poznania i miłości.
Obecność przedmiotowa i czynna bezmiaru, nie wyłączając się wzajemnie, raczej zachodzą na siebie i uzupełniają w duszy sprawiedliwej. W duszy
takiej przebywa Bóg jakby w swojej świątyni umiłowanej, albowiem „rozkoszą Jego jest przebywać z synami ludzkimi”. Rodząc duszę do życia nadprzyrodzonego przez dar łaski, Bóg daje jej swoje życie, jak ojciec daje życie
swoje swojemu dziecku, a razem z życiem odsłania przed nią swoje tajemnice i swoje skarby. Stawszy się dzieckiem Boga przez uczestnictwo w życiu
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Boga jjakk ojca, wychodzić naprzeciw Niemu, kochać Go miłością synowską jak dziecko.
O tajemnicy tego istotowego przemieszkiwania Boga w duszy, o czynnej miłości, jaką On tutaj rozwija, o związkach zażyłych, jakie powstają
między Bogiem a duszą, mówi nam Pismo św. z dokładnością i wdziękiem:
„Czyż nie wiecie – powiada św. Paweł – żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3,16). Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Św. Jan przekazał
nam zaś określenie Chrystusa w Jego mowie po Ostatniej Wieczerzy: „Jeśli
Mnie kto miłuje… mój Ojciec umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy
u niego przebywać” (J 14,23).

Umieszczenie obecności przedmiotowej w centrum duszy
W wizji początkowej Twierdzy wewnętrznej ta obecność Boga jest umiejscowiona w najgłębszej części duszy: „w centrum twierdzy, tam jest mieszkanie, tam pałac, gdzie zamieszkuje Król”. Jasną jest rzeczą dla każdego, że
Bóg znajduje się we wszystkich częściach ciała i duszy ludzkiej. Czyż zatem
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to umiejscowienie obecności Bożej będzie tylko czystą fikcją wyobrażeniową po to stworzoną, by usprawiedliwić i zilustrować ruch duszy ku Bogu?
Mamy prawo w to wątpić, gdyż święta Teresa przyzwyczaiła nas do symbolizmu bardzo przedmiotowego.

Zaznaczmy najprzód, że to umiejscowienie obecności Bożej oparte jest
na doświadczeniu duchowym świętej Teresy i większej części mistyków,
którzy doznawali najwyższych działań Bożych, a w konsekwencji odczuwali Jego obecność w najgłębszej części duszy, w sferach, które wydawały się
przewyższać ją w swej wewnętrzności, i jakie dusza osiągała tylko w chwilach najwyższych wzlotów.
Święta Teresa, mówiąc o modlitwie odpocznienia, powiada, że „woda
niebieska rozlewa się i nurtuje po wszystkich mieszkaniach, po wszystkich
władzach duszy, aż dochodzi i do ciała. Dlatego mówiłam, że te smaki poczynają się w Bogu… Nie sądzę, by ten smak duchowy brał początek swój,
z serca; poczyna on się z czegoś bardziej wewnętrznego, z jakiejś ukrytej głębi;
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musi to chyba być sam środek i rdzeń duszy, jak to później zrozumiałam i jak
tym w dalszym ciągu mówić będę”.
W zjednoczeniu mistycznym piątego mieszkania, według świadectwa
Świętej, spodobało się „boskiej wielmożności Jego wprowadzić nas do środka
duszy, gdzie i sam wchodzi… i gdzie tak blisko jest złączony z samąż istnością duszy, że zły duch nie waży się przystąpić, ani nawet, jak sądzę, nie jest
zdolny dostrzec tej tajemnicy… z którą nawet własnemu naszemu rozumowi Bóg się nie zwierza”.
„Bóg sam tak głęboko przenika wnętrze duszy, że gdy wróci do siebie, żadną miarą o tym wątpić nie może, iż była w Bogu i Bóg w niej”. „Później – dorzuca Święta – gdy dojdziemy do ostatniego mieszkania, zobaczycie, jak to,
pełniej jeszcze… dusza, z miłościwej woli Pana, posiada Go w najgłębszym
wnętrzu swoim i posiadaniem Jego się cieszy”.
To doświadczenie mistyczne, tak jasne, zachęca nas do pewnych dociekań. Dochodzimy do przekonania, odkładając na bok wszelką obawę przed
złudzeniem, że to doświadczenie ilustruje przedziwnie pewną prawdę, a mianowicie, że jeżeli Bóg działa w całym naszym bycie jako sprawca porządku naturalnego, to łaskę swoją złożył w najbardziej duchowej części naszej
duszy, jedynie zdolnej do przyjęcia tego uczestnictwa w Bożej naturze. Bóg
udziela się bezpośrednio duszy i nawiązuje z nią kontakt w samej jej istocie, z którą łaska jest związana jako jakość istotowa, w korzeniach jej władz,
na których zaszczepione są cnoty teologiczne. W tych zatem własnych głębokich strefach, w pośrodku twierdzy, dusza doświadczać będzie czynnej
obecności Boga uświęciciela, ku tym strefom będzie dążyła, by Go odnaleźć
i połączyć się z Nim w doskonały sposób.
Możemy więc zakończyć tym stwierdzeniem, że chociaż Bóg w najprawdziwszy sposób jest obecny w całym naszym bycie, który podtrzymuje jako
dusza naszej duszy i życie naszego życia – to jednak Jego obecność gościa
przyjaciela jest umiejscowiona w głębinach duszy, gdzie w jej częściach najbardziej duchowych rozlewa On swoje życie Boże, a poprzez nie urzeczywistnia w każdym ludzkim bycie swoje duchowe działania.
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ŻYCIE DUCHOWE JEST UWEWNĘTRZNIENIEM
WZRASTAJĄCYM
Ku temu Bogu przeczuwanemu i odkrytemu w najtajniejszych głębinach powinny dążyć wszystkie pragnienia; tego, kto Boga naprawdę pożąda. Ażeby Go widzieć i aby Go odnaleźć, dusza powinna skierowywać się i ciążyć
ku głębinom samej siebie. Życie duchowe będzie par excellence życiem wewnętrznym; droga ku Bogu będzie uwewnętrznianiem wzrastającym aż do
chwili spotkania Go, ujęcia, zjednoczenia w ciemności, w oczekiwaniu widzenia w niebie. W tej drodze na spotkanie każdy etap w uwewnętrznianiu
będzie jednym „mieszkaniem”, które oznaczać będzie w rzeczywistości postęp w zjednoczeniu.
Taka jest koncepcja życia wewnętrznego, jaką wysnuć można z wizji
twierdzy. Trzymajmy się tego obrazu i wyróżnijmy rzeczywistość i naukę
stąd płynącą.
Bóg zamieszkujący twierdzę o siedmiu mieszkaniach jest Miłością. Ale
Miłość jest zawsze w ruchu podanym ku temu, by się dawać. Przestałaby
istnieć, gdyby przestała się rozlewać: bonum diffusivum sui. Z istoty swojej
dynamiczna, Miłość w krąg samej siebie wciąga wszystko, co do niej należy,
y, i dąży
ą y do zdobywania,
y
, byy dawać jeszcze
j
więcej.
ę j
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W siódmym mieszkaniu Bóg jest słońcem, które rozsiewa swoje promienie, ogniskiem zawsze gorejącym, źródłem stale tryskającym. Jest zawsze
czynną miłością w duszy, w której przebywa. Ta dusza jest rolą Bożą: „agricultura Dei estis – jesteście uprawną rolą Bożą” (1 Kor 3,9). Bóg staje się pracownikiem w winnicy: „Pater meus agricola est – Ojciec mój jest rolnikiem”
(J 15,1). Jako twórca naszego uświęcenia, realizuje je przez rozlewanie łaski,
którą daje w miarę naszych zasług lub po prostu zadość czyniąc potrzebie
swego miłosierdzia: „Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum
sanctum qui datus est nobis – Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rz 5,5). Pragnie panować nad
nami, a łaska jest narzędziem pokojowej zdobyczy i miłego panowania. Ta łaska rzeczywiście rozlana w duszy jest tej samej natury, co Bóg: jest życiem,
miłością, dobrem udzielającym się jak On sam i jak On zdobywczym.
Dwie jednak zachodzą różnice: miłość w Bogu rodzi i daje; miłość nadprzyrodzona w duszy jest zrodzona i wraca do swego źródła; pierwsza jest
miłością ojcowską, druga synowską „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu, pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania
za synów, w którym możemy wołać: Abba – Ojcze! Sam Duch wspiera swym
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi… my sami, którzy
już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów” (Rz 8,15-16.23).
Poza tym miłość Boża jest wieczna i niezmienna. Łaska, przeciwnie, nawet
w tym najmniejszym stopniu, tj. w takim, jak ją otrzymujemy przy chrzcie,
jest jednoczącą i jest podobna do nasienia mającego w sobie siłę i przeznaczenie wzrostu. „Królestwo niebieskie – powiedział Chrystus Pan – podobne jest do ziarnka gorczycy. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz:
gdy wzrośnie, jest większe od innych jarzyn” (Mt 13,31). Lepiej jeszcze to, co
sprawia łaska w naszej duszy, maluje inne podobieństwo Chrystusowe: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło” (Mt 13,33).
Łaska zdobywcza i synowska chce dokonać swego dzieła zdobycia i przemienienia. Zaszczepiona na naturze ludzkiej, razem ze swym żywym organizmem cnót wlanych i darów Ducha Świętego, łaska zaślubia doskonale
formy, z których składa się człowiek, opanowuje wszystkie jego władze i całą
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aktywność. Zdobywcza, przenika i owłada powoli władze ludzkie, uwalniając je od ich dążności egoistycznych i nieuporządkowanych. Synowska,
opanowawszy je naprzód, wciąga je w swój ruch ku Bogu, Ojcu światłości
i miłosierdzia, i ofiaruje Mu je oczyszczone i wierne, poddane Jego oświeceniom i Jego działaniu.
Będzie rzeczą pożyteczną już teraz zauważyć, że w tej zdobywczej działalności łaski Bóg zdaje się pozostawiać duszy dużo inicjatywy i aktywności. Później dopiero objawia swoje mistrzostwo; niekiedy objawiając swą
obecność, zastrzega dla siebie inicjatywę, a duszy nakłada tylko aktywność
poddania się i wyrzeczenia dopóki, przemieniona przez miłość w prawdziwą córką Bożą, nie będzie posłuszna jedynie natchnieniom Ducha Świętego, który w niej przebywa: „albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch
Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14).
Tak ustala się królestwo Boże w duszy i dokonuje się zjednoczenie przekształcające przez opanowanie przez łaskę, która krok za krokiem zdobywa, przekształca i poddaje ją Bogu wewnętrznemu. Uwalniając się od
zewnętrznych wymogów zmysłów i ich egoistycznych dążności, będąc posłuszną oświeceniom i poruszeniom coraz bardziej duchowym i wewnętrznym, dusza uwewnętrznia się sama w sobie, aż dochodzi w zupełności do
Tego, który mieszka w najgłębszym jej wnętrzu. Takie jest życie duchowe
i taki jest jego proces.
Opisywana przez świętą Teresę droga poprzez różne mieszkania, ażeby
połączyć się z Bogiem w mieszkaniu siódmym, które On zamieszkuje, jest
wprawdzie symbolem, ale symbolem jakże dokładnym i bogatym w treść. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. W jaki sposób Bóg jest obecny w naszej duszy?
2. Wyjaśnij pojęcia: „czynna obecność wszechmocy” i „obecność przedmiotowa”.
3. Jak duchowo wzrasta łaska Boża w człowieku?
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o. Paweł Urbańczyk OCD

PRZYWILEJE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
Z łaską szkaplerza karmelitańskiego związanych jest szereg obietnic o charakterze duchowym, w których wyraża się piękno i głębia daru, jakim Maryja obdarzyła karmelitów i wszystkich wiernych świeckich, którzy ten dar
przyjęli i przywdziali na swe ramiona szkaplerz.

Pierwsza i podstawowa obietnica wyrażona została w samych słowach Najświętszej Maryi Panny, które wielowiekowa tradycja przekazuje nam w opisie objawienia, jakiego dostąpił generał zakonu karmelitańskiego św. Szymon
Stock w połowie XIII wieku. Późniejsza praktyka kościelna, przejawiająca się
między innymi w liturgii zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską w 1726 roku, ustaliła wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej na dzień 16 lipca. Obecnie, opierając się na wielowiekowej tradycji zakonu karmelitańskiego, za
datę objawienia uważa się zatem dzień 16 lipca 1251 roku. Jednak nie o daty
tu chodzi. Najważniejsza jest dla nas treść obietnicy pierwszego objawienia
szkaplerznego, jakie generał zakonu otrzymał od Matki Bożej, gdy modlił
się do Niej o znak opieki, prosząc, by wzięła w obronę przeżywający trudności zakon karmelitański.
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Ze znanych nam dokumentów historycznych, które przedstawiają wizję szkaplerzną św. Szymona Stocka, najstarsze z nich wspominają o tym, że
Maryja okazała mu szkaplerz, czyli część habitu karmelitańskiego noszonego przez zakonników, nazywając go znakiem zbawienia i pomocą w przezwyciężeniu trudności, jakie przeżywał zakon. Najczęstszą z podawanych
przez najstarsze źródła treści obietnicy są następujące słowa Matki Bożej:
„Umiłowany Synu. Przyjmij szkaplerz twojego zakonu. Kto w nim umrze,
nie zazna ognia piekielnego”.
W literaturze karmelitańskiej występuje często również tekst nieco rozszerzony. Stanowi on swoistego rodzaju kompilacje różnych późniejszych
nieco, średniowiecznych źródeł i ma charakter pewnego rodzaju wywodu teologicznego, który pragnie dookreślić istotę przesłania szkaplerznego,
czyniąc go bardziej oczywistym oraz przejrzystym i zrozumiałym. Jedna z najbardziej rozpowszechnionych formuł brzmi w sposób następujący:
„Umiłowany Synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu. Jest to przywilej dla
Ciebie i wszystkich karmelitów. Oto znak zbawienia i ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Kto w nim umrze,
nie zazna ognia piekielnego”.
Na podstawie przedstawianych powyżej słów objawienia szkaplerznego
przypisywanych Maryi, tradycja karmelitańska uznaje szkaplerz jako znak
zbawienia. Jest to wyrażona na sposób pozytywny oraz teologiczny obietnica, którą szkaplerzna wizja św. Szymona Stocka określa mianem „ochrony
przed ogniem piekielnym”.
Najbardziej zasadniczą i pierwotną obietnicą związaną z darem szkaplerza jest zatem zbawienie. Jak rozumieć ten dar? Maryja jest pierwszą, która
uwierzyła i przyjęła do swojego życia Jezusa jako Zbawiciela świata, dlatego
jej osoba stanowi dla wszystkich wierzących znak i drogowskaz, jak postępować na drogach swojego życia, by w Niego uwierzyć i dostąpić zbawienia
– zbawienia, które Jezus, mocą swojej męki i zmartwychwstania wyjednał
każdemu, kto uwierzy i przyjmując chrzest, będzie wypełniał w swoim życiu naukę Jego Ewangelii.
Szkaplerz jako znak zbawienia wskazuje zatem na Maryję jako wzór
i ideał pierwszej chrześcijanki, kobiety, której wiara była odpowiedzią na
wezwanie skierowane do Niej przez Boga. Swoim pokornym oraz pełnym
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zawierzenia Bogu fiat i postępowaniem pełnym pokornej miłości dała przykład wszystkim wierzącym, w jaki sposób żyć, modlić się, składać ofiarę,
znosić przeciwności losu, cierpieć i kochać, by podobać się Bogu i dostąpić
łaski zbawienia.
Szkaplerz jako znak zbawienia ukazuje również Maryję jako orędowniczkę tych wszystkich, którzy postępują drogą wiary i szczerym sercem szukają
prawdy i Boga. Maryja współdziałając ze swoim Synem w dziele zbawienia,
jest Tą, która trwa w nieustannej modlitwie wstawienniczej za cały Kościół,
a zwłaszcza za tych, co wybrali Ją sobie na szczególną patronkę i Jej się zawierzając, z dziecięcą ufnością się do Niej uciekają.
Szkaplerz jako znak zbawienia odnosi się ponadto do naszego ostatecznego
i wiecznego przeznaczenia, jakim jest życie z Bogiem w wieczności. Szkaplerz
wskazuje na tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a mianowicie na wieczyste trwanie przed obliczem Boga i adorowanie Jego świętego Oblicza, do czego jako ludzie wierzący i odkupieni jesteśmy zaproszeni.
Szkaplerz święty, nazywany w tradycji karmelitańskiej habitem Najświętszej Maryi Panny, jest zatem symbolem
ymbolem szaty, którą Najświętsza Dziewica
okrywa ciało i duszę noszącegoo
szkaplerz. Stanowi to symbo-liczny wyraz tego, co określili-śmy jako znak zbawienia. Polegaa
on na przyjęciu Maryi do swoje-go życia, tak jak uczynił to podd
krzyżem św. Jan. Szczere i po-bożne wzięcie Maryi do siebie,,
pod dach swojego serca ozna-cza otwarcie się człowieka naa
dar zbawienia.
Czytaj dalej w wiosenno-let-nim numerze Głosu Karmelu…
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LITANIA DO KRÓLOWEJ BLOKOWISK
A
Autorem
słów
łó Litanii
Li ii jjest G
Grzegorz Ki
Kiciński
iń ki z ffundacji
d ji
Aniołów Miłosierdzia, dzięki której powstał „Most do nieba”
– pierwsze hospicjum dziecięce na Litwie.
Ukryty po kątach sumienia, ratuj nasz dom.
Chryste, Ukochany, ratuj nasz dom.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z pokory i ciszy, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu ze wszystkich głupot, klęsk i zagubień, Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu Święty, Źródło pocieszenia, które nie przemija, Boże, zmiłuj się
nad nami.
Święta Trójco, Miłości w sercu Matki, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Panno przynieś, podaj, pozamiataj, módl się za nami.
Święta wędrująca od kuchni do łazienki, módl się za nami.
Święta z kłębkiem nerwów i z zapętlonym kablem od suszarki i żelazka,
módl się za nami.
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módl się za nami

Święta żono z marzeniami pod magnesami na lodówce,
Święta sprzątaczko po wszystkich,
Święta, o której pragnienia nikt nigdy nie zapytał i pewnie nie zapyta,
Święta padnięta nad padniętymi,
Matko zagubionych wirtualnie i całkiem normalnie,
Matko szlochających nocą w łazience,
Matko dzieci nad wściekłymi urwiskami buntów i roszczeń,
Matko upadających pod ciężarem rachunków,
Matko tych, którym wszystko leci z rąk,
Matko nienadążających za nowinkami ze świata i z podwórka,
Matko ludzi z pustymi kieszeniami,
Matko zmuszona wymyślać obiady z niczego,
Matko samotna z dwoma, najwyżej trzema znajomymi na krzyż,
Matko w długiej kolejce do lekarza, za długiej,
Matko domowego kościoła z poplamionym obrusem i litanią wątpliwości
i znudzeń,
Matko z niespodziankami w pieluchach,
Pielęgniarko na intensywnej terapii sumienia,
Lekarko o świcie trzeciego dnia dyżuru pod rząd,
Przyczyno uśmiechu pod plastrem złamanego serca,
Bramo nieba z ornamentem ze zmarszczek,
Gwiazdo porannych pobudek i kanapek do szkoły,
Pani wieży prania i prasowania,
Różo herbaciana, z zapachem dobrych wspomnień i chwili wytchnienia,
Jedyne zwierciadło, które nie odwraca wzroku od twarzy bez masek,
Kładko przerzucona nad przepaścią rozpaczy,
Gołąbko z dobrą wiadomością po kolejnej kłótni,
Skarbnico pocieszeń, łatająca dziury kompleksów i strat,
Powierniczko tajemnic wykrzyczanych przez sen,
Uzdrowienie chorych słów i chorego milczenia,
Ucieczko z niewoli narzekań i smutku,
Święta tuląca gorączkę myśli,

Cichy Baranku, który spłaciłeś moje długi, odnajdź mnie, Panie.
Pokorny Baranku, który wziąłeś moją winę na siebie, pomóż mi to
zobaczyć, Panie.
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módl się za nami

Święta tuląca cierpienie męża, żony, rodzica, dziecka, wdowy,
dziadka, przyjaciela,
Święta tuląca niepewność, zgryzotę i brak widoków na sens,
Święta tuląca połamanych na duchu i ciele, walących głową w mur
i wypadających na każdym życiowym zakręcie,
Domie z resztką nadziei za firanką,
Domie z pustą lodówką i uśmiechem na jutro,
Domie na uboczu kariery, ze skrzynką pełną nadziei,
Królowo wylanych na zbity pysk za prawdę lub brak znajomości,
Królowo wyśmianych za resztę wiary na ustach,
Królowo różańca z łez,
Królowo z powiekami na zapałki,
Królowo w kuchennym fartuchu i w kapciach nie do pary,
Królowo przygarbiona siatami z dyskontów,
Królowo bezrobotnego zapatrzonego w gazetę trzymaną do
góry nogami,
Królowo z długami szykowanymi w prezencie dla dzieci, a może
i wnuków,
Królowo cudem żyjąca od pierwszego do pierwszego,
Królowo za nikogo wzięta i potraktowana jak powietrze,
Królowo tych ostatnich, ciamajd, bankrutów i frajerów, w których
tylko ty widzisz aniołów,
Królowo pokoju z kuchnią i małą łazienką, z widokiem na
wszechświaty z blokowisk,
Królowo historii bohaterów codzienności po lewej i prawej stronie
Wisły,
Królowo na kwarantannie miłości niekochanej od kiedy tylko pamięć
ludzka sięga,

Prosty Baranku, który nie masz do mnie o nic pretensji, spraw, żebym i ja
nie miał już ani jednej. Do nikogo. Także do siebie.
K. Módl się za nami, Królowo każdego kwadratowego metra.
W. Abyśmy się stali łonem dla czułej i pokornej miłości Boga
do wszystkich.
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MODLITWY O ODDALENIE KORONAWIRUSA
Wezwania do Modlitwy wiernych
Módlmy się o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. Prośmy w intencji
lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, aby Pan wspierał ich działania
i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagajmy wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami
każdego dnia. Ciebie prosimy…
Dobremu Bogu polecajmy też zmarłych na skutek koronawirusa, aby Pan
Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy…

Modlitwa o zaprzestanie rozprzestrzeniania się
epidemii koronawirusa
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
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ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Suplikacje
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami.
Święty Rochu, módl się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami.
Święta Rozalio, módl się za nami.
Święta Rito, módl się za nami.
Święty Eugeniuszu, módl się za nami.
Święty Szymonie z Lipnicy, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
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Święty Janie od Krzyża, módl się za nami.
Święta Tereso do Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.
Święci Karmelu, módlcie się za nami.
Święty…. (patron diecezji, parafii), módl się za nami.
Święci i Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze
utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze
ufały Twojej
j j ojcowskiej
j
j Opatrzności.
p
Przez Chrystusa,
y
Pana naszego.
g Amen.
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Niech śpiew suplikacji, które w tradycji Kościoła
są szczególną modlitwą błagalną, będzie naszym szczerym wołaniem
o uchronienie nas od niebezpieczeństwa.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!
Dobry Boże. Wszystko co stworzyłeś było bardzo dobre i było Twoim
prezentem dla nas.
Zawsze, kiedy zagubieni odchodziliśmy od Ciebie, Ty sam
wychodziłeś do nas, żebyśmy nie zginęli.
Ty z każdego zła i nieszczęścia wyprowadzałeś dobro. Z niewoli
prowadziłeś do wolności, z choroby do uzdrowienia, ze śmierci
do życia.
Teraz, Panie, kiedy cały świat jest pogrążony w śmierci, chorobie
i smutku, bądź z nami i pozwól nam doświadczyć Twojej dobroci.
Uzdrawiaj nasze oczy i serca, żebyśmy patrzyli na rzeczywistość
z miłością i nadzieją.
Pozwól nam współodczuwać z cierpieniem tych, którzy zachorowali
i ich bliskich.
Daj nam odczuć wdzięczność za bohaterstwo lekarzy, pielęgniarzy
i wszystkich, którzy się chorymi opiekują.
Napełnij nas nadzieją, że wiedza i mądrość naukowców pomoże
wkrótce pokonać chorobę.
Zapal nasze serca, żebyśmy pragnęli pomagać: tym, którzy potrzebują
naszej pomocy – prostymi gestami dobroci; naszemu społeczeństwu –
pozostaniem w domu; całemu światu – modlitwą.
43

Naucz nas patrzeć na ten czas izolacji, jak na pustynię, na którą
zawsze wyprowadzałeś tych, których kochałeś, by mogli usłyszeć Twój
głos. Pozwól nam teraz odnaleźć Ciebie w tęsknocie za sakramentami
i za tymi, których kochamy, ale nie możemy teraz spotkać.
Daj nam wiarę, że tych, którzy już odeszli, zaprosiłeś do świata
lepszego, niż ten, który dobrze znamy.
Prosimy o to Ciebie, który przenikasz wszystko, a wszystko jest
w Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
O 2030 łączymy się duchowo we wspólnej modlitwie różańcowej
i Apelu Maryjnym.
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Z ŻYCIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
(RODZINY SZKAPLERZNEJ)
RUDA ŚLĄSKA ORZEGÓW
Dnia 15 stycznia 2020 roku na comiesięcznym spotkaniu odbyły się wybory nowego zarządu. Dzień ten był szczególny, gdyż spotkanie miało charakter noworoczno-kolędowy.
Animatorem została ponownie Weronika Sokalska, zastępcą Grażyna Cebula, skarbnikiem Justyna Lipich, a kronikarzem Edyta Komandzik-Wit. Nowo wybrany kronikarz tak opisał to spotkanie:
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Spotkanie Noworoczno-Kolędowe
i Wybory Zarządu Bractwa
Gdy Proboszcz z gitarą przyszedł na spotkanie
to gorącymi oklaskami było powitanie.
Proboszcz Rysiu jak zawsze gitarę ze sobą nosi
muzyką modlitwy okrasza, Boga i Mateńkę prosi.
Przecie piosenką łatwiej się Boga chwali
jak modlitwa z serca płynie, z bliska i z oddali.
Stoły były udekorowane, smakołykami pozastawiane.
Panie już we krwi mają co i jak ma być przygotowane.
Animatorka Weronika rozpoczęła spotkanie
powitaniem proboszcza i nas, bo zasługujemy na nie.
Ks. proboszcz śpiewem modlitwy do Ducha Świętego
j
p ą spotkanie
p
p
g
oficjalnie
rozpoczął
szkaplerza
naszego.
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P
Potem kkolęda,
l d bbo trwa okres
k Narodzenia
N d
Bożego,
B
a kolęda wzruszy nieraz niejednego śpiewającego.
Przecież śpiewanie kolęd to tradycja i naturalne jest.
Proboszcz nie żałuje gitary ani gardła – śpiewa fest a fest.
Jest ucztą serca i ucztą ducha śpiewanie z proboszczem i gitarą,
więc każdy płuca rozruszał i śpiewał pełna parą.
Potem proboszcz naukę głosił o odpowiedzialności
osób posługujących w Zarządzie i o miłości.
Miłość i wzajemna służba dla innych osób
Bóg i Mateńka pomogą i wskażą sposób.
No i już poczęstunkiem wszyscy się raczyli,
proboszcza także trochę ugościli.
Jako, że proboszcza obowiązki parafialne wzywały
tośmy naszego honorowego gościa pożegnały.
Do tej pory comiesięczne spotkania w środy się odbywały,
ale w środy proboszcza inne obowiązki wzywały.
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Więc ustalono by ksiądz na spotkaniach mógł być
że w trzecie poniedziałki będziemy szkaplerzem żyć.
Było wybieranie nowego zarządu na 2020 rok
Na tablicy wypisane nazwiska kandydatów i tam
kierujemy wzrok.
Animatorką jednogłośnie Weronika Sokalska została
bo do tej pory Werusia dobrze się sprawowała.
Zastępcą Grażynka Cebula została
głosów 16 na 18 dostała.
Poświęca się ona na spotkaniach, przy sztandarze i w kościele
to też głosujących na nią było wiele.
Justynka Lipich niezastąpionym wprost jest skarbnikiem
to też tym razem nie zastąpiono ja nikim.
Kronikarką Edyta Komandzik-Wit została
choć nie bardzo chciała,
ale zawsze na pielgrzymkach szerokie kroniki pisała.
Zawsze pamięta się o tych co z nami bywali
teraz chorobą zmorzeni sercem i modlitwą z nami choć
w oddali.
Poczęstunek się przygotowało dla chorej Marysi i Adelki
Nie są z nami osobiście, ale modlitwą mają udział wielki.
Edyta Komandzik-Wit

Członek Bractwa złożył śluby zakonne
Niedziela Miłosierdzia Bożego 2020 r., mimo pandemii koronawirusa, dla
członków Bractwa Szkaplerznego w Rudzie Śląskiej Orzegowie była bardzo
radosna. W sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie nasz
członek, a obecnie już brat zakonny Łukasz Tarka ze zgromadzenia Księży
Chrystusowców, złożył swoje śluby wieczyste. Rygory sanitarne spowodo48

wały, że uroczystość ślubów br. Łukasza nabrała charakteru bardzo kameralnego, ponieważ oprócz niego w sanktuarium znajdowali się współbracia
chrystusowcy koncelebrujący Mszę Świętą, asysta liturgiczna i posługujące
w parafii siostry misjonarki. Oni to otoczyli neoprofesa swoją modlitwą. Liturgii przewodniczył i z upoważnienia ks. generała profesję odebrał ks. dr Jarosław Staszewski SChr, przełożony domu zakonnego, kustosz sanktuarium
NSPJ i proboszcz parafii. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Ośka SChr, który
bezpośrednio przygotowywał Łukasza – najmłodszego profesa wieczystego
do tej ważnej chwili.
Brat Łukasz na pamiątkowym obrazku wypisał słowa św. Jana: „Panie,
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Niech powyższe słowa
wyryją się w jego sercu i z oddaniem niech służy Jezusowi. Cała wspólnota
naszego Bractwa w tym dniu otoczyła Łukasza modlitwą, a 5 maja została
odprawiona Msza Św. dziękczynna za dar jego profesji wieczystej.
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TYCHY ŚW. BENEDYKTA
Zmarł nasz opiekun śp. ks. Andrzej Filuś
We wtorek, 12 maja zmarł śp. ksiądz Andrzej Filuś, wikary w parafii św. Benedykta, opata, w Tychach, opiekun wspólnoty Bractwa Szkaplerznego, którego
animatorem jest Halina Wisiecka-Jęczalik. Ksiądz Andrzej Filuś urodził się 27
stycznia 1970 r. i pochodził z parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1996 roku w Katowicach. Pełnił posługę
kapelana w Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

Wspomnienie o śp. ks. Andrzeju Filusiu
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 12 maja 2020 r. w 51 roku życia i 25 roku kapłaństwa odszedł od nas nagle śp. ks. Andrzej Filuś, opiekun Bractwa szkaplerznego w parafii pw. Św. Benedykta Opata w Tychach.
Na długo zostanie nam w pamięci obraz, kiedy prawie w każdy poniedziałek po Mszy świętej wieczornej z uśmiechem na ustach witał nas ksiądz
Andrzej, zapraszając na spotkanie brackie. Pomimo swoich dolegliwości
zdrowotnych zawsze tryskał humorem. Umiał słuchać innych, sam mówił
krótko i zrozumiale. Tego też oczekiwał od nas, członków bractwa szkaplerznego, gdy dzieliliśmy się Słowem Bożym i treściami konferencji. Nie oceniał
poszczególnych wypowiedzi w dyskusji, ale w sposób wyważony próbował
wyjaśnić sporne kwestie.
Żył problemami wspólnoty bractwa, coś podpowiedział, coś zasugerował, ale nigdy nie narzucał swojego zdania. Podczas spotkania odmawialiśmy
nieszpory z Liturgii Godzin, odprawialiśmy 15 min. medytację, na którą
chętnie się zgodził, modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego. Rozważaliśmy też Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
św. Ludwika Grignion de Montfort, a on wyjaśniał nam trudne do zrozumie50

nia treści.
ś i Na
N zakończenie
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się coś słodkiego i z uśmiechem na twarzy wracaliśmy do swoich domów.
Bardzo zależało Mu na uroczystym świętowaniu jubileuszu, który obchodziliśmy w związku 15 tą rocznicą erygowania bractwa w parafii w ubiegłym roku. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione bractwa szkaplerzne z innych tyskich
parafii. Uroczystą Mszę św. celebrował o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Ksiądz Andrzej pomógł nam zorganizować agapę w porozumieniu z księdzem proboszczem na przeszło 50 osób. Wszystkiego doglądał, by spotkanie się udało i zaproszeni goście byli zadowoleni.
Przygotowując się do naszego jubileuszu, postanowiliśmy zakupić dla
parafii haftowany ornat z wizerunkiem św. Rafała Kalinowskiego, ponieważ jest On patronem naszego bractwa, a parafia jest w posiadaniu Jego relikwii. Wcześniej wraz z całą wspólnotą parafialną odprawiliśmy nowennę
do świętego W dzień wspomnienia liturgicznego św. Rafała ksiądz Andrzej
poświęcił uroczyście nowy ornat i nałożył go na Mszę św., żartując: „wcale
nie jest ciężki ten nasz św. Rafał, skoro mogłem go nosić przez całą Mszę
świętą”. Nigdy nie brakowało mu humoru.
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Tuż przed wybuchem epidemii SARS-CoV2, aby głębiej zjednoczyć się
z Maryją, dawać świadectwo Chrystusowi i Ewangelii w życiu codziennym,
rodzinnym i wspólnotowym w uzgodnieniu z ks. Andrzejem, postanowiliśmy odnowić nasze przyrzeczenia brackie w oktawie Wielkanocnej, podczas
Mszy świętej. Ze względu na ograniczenia w kościele związane z epidemią,
nasze zobowiązania mogliśmy złożyć dopiero w uroczystość Zesłania Ducha Świętego na ręce księdza proboszcza Michała Psiuka podczas Mszy
św. sprawowanej w naszej intencji z przygotowaną przez nas oprawą liturgiczną. Ks. Andrzej oglądał nas już z okna domu Ojca i na pewno z nami
się modlił.
Dziękujemy Ci Księże Andrzeju za Twoją posługę duszpasterską, za
sprawowanie sakramentów świętych, ojcowską opiekę nad naszą wspólnotą, tworzenie Bożej, życzliwej, przyjaznej atmosfery. Byłeś dobrym człowiekiem i dobrym kapłanem.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
Halina Wisiecka Tychy

Odnowienie przyrzeczeń brackich
Odnowienie naszych przyrzeczeń brackich w Tychach w parafii Św. Benedykta
y nastąpiło
ąp w uroczystość
y
Zesłania Ducha Świętego.
ę g
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ŚWIDNICA
Dnia 16 lipca 2003 r. przy parafii św. Andrzeja Boboli w Świdnicy za zgodą
ks. proboszcza Edwarda Szajdy powstało Bractwo Szkaplerza Świętego. Opiekunem i przewodnikiem od dnia powstania Bractwa jest ks. prałat Edward
Szajda.
Dziękujemy Maryi Królowej Karmelu i Matce Szkaplerza Świętego za to,
że wybrała sobie naszą parafię w Świdnicy wraz z oddanym Maryi i Bractwu kapłanem – Edwardem.
W księdze Bractwa jest wpisane 469 osób przyjętych do szkaplerza. W spotkaniach każdego miesiąca uczestniczy ok. 80 osób, 60 osób pobiera biuletyn
Rodziny Szkaplerznej. Spotykamy się w II środę miesiąca, rozpoczynamy śpiewem godzinek ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, następnie jest nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza święta w intencji Bractwa, rodzin
i kapłanów. Po Mszy świętej jest spotkanie formacyjne pod przewodnictwem
ks. proboszcza – naszego moderatora. Na spotkanie przygotowujemy intencje, które są odczytywane przy udekorowanej różami figurce Matki Bożej
Szkaplerznej. W intencjach pamiętamy o o. Włodzimierzu i o ojcach, którzy
wcześniej byli moderatorami Bractwa Szkaplerznego Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, a także polecamy p. Halinę, która prowadzi
sekretariat Bractwa w Czernej.
Bractwo Szkaplerza Świętego przy naszej parafii jest żywą wspólnotą Kościoła. Bierzemy czynny udział w życiu parafii, w uroczystościach kościelnych
i procesjach, np. Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego Ciała, nabożeństwach
fatimskich, czy w odpuście parafialnym. Prowadzimy różaniec, drogę krzyżową, czytamy Słowo Boże, organizujemy spotkanie opłatkowe. Trwamy
w nowennie przed świętem Matki Bożej z Góry Karmel, a kończymy pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej lub do innego sanktuarium, zawsze z ks. proboszczem.
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Bractwa
Szkaplerznego oraz ich zastępców, które odbywają się w Domu Pielgrzyma
w Czernej, a przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański – prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego. Dziękujemy za zorganizowanie tegorocznych rekolekcji w tym trudnym czasie.
W chwili obecnej sytuacja epidemiologiczna zmienia dotychczasowy
świat i funkcjonowanie z dnia na dzień, ograniczenia okazały się dla nas
wielkim wyzwaniem. Jako ludzie potrzebujemy innych ludzi oraz kontaktu
z nimi dla naszego dobrego samopoczucia i funkcjonowania. W czasie obostrzenia nie spotykaliśmy się, ale były odprawiane Msze święte w naszych
intencjach, za kapłanów i Ojczyznę.
Cieszymy się, iż możemy już bez ograniczeń uczestniczyć we Mszy świętej, w uroczystościach kościelnych. W dniu 23 czerwca br. nasza parafia obchodzi 25-lecie powstania. Włączamy się w przygotowania do tego jubileuszu.
Teresa Borowa
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REKOLEKCJE ANIMATORÓW WSPÓLNOT
BRACTWA SZKAPLERZNEGO
Tegoroczne rekolekcje dla animatorów wspólnot Bractwa Szkaplerznego
w Czernej od 29 do 31 maja były inne niż wszystkie poprzednie. Inne, bo koronawirus wymógł na nas noszenie maseczek, zachowanie odległości, co było bardzo trudne, bo nie mogliśmy się przywitać i uściskać, jak co roku. Inne,
bo było nas tylko 32 osoby, inne bo nie było agapy takiej jak zawsze i opowiadania kawałów, no i wreszcie inne, bo nie było Marii Dziwiszewskiej z Brzeska, naszej wspaniałej reporterki szkaplerznej.

Piątek
„Totus Tuus. Wszystko postawiłem na Maryję”. Te słowa św. Jana Pawła II
i Czcigodnego Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego są mottem tegorocznych rekolekcji prowadzonych przez o. Włodzimierza Tochmańskiego, naszego prowincjalnego moderatora. Rozpoczynając rekolekcje, przywołaliśmy
Ducha Świętego, a Matkę Bożą Szkaplerzną poprosiliśmy o opiekę nad nami.
Wyjątkowy czas rekolekcji, wyjątkowy rok dla Kościoła od którego współczesny świat się dystansuję. A Kościół jest przecież światłością świata. 2020
rok to rok 100-lecia urodzin największego z Polaków Jana Pawła II, powrót
do Jego myśli, słów, homilii i Jego pielgrzymek. To też jest rok, w którym
w czerwcu miała się odbyć beatyfikacja niezłomnego syna Kościoła, wielkiego Prymasa Polski Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z ufnością patrzymy na Maryję, której obydwaj wielcy synowie Kościoła tak bardzo zaufali.
„Totus Tuus Maryjo, Totus Tuus”. Jesteśmy Rodziną Maryi, jej braćmi,
siostrami, ale też apostołami. Łączy nas braterstwo przez wewnętrzne zjednoczenie z Nią, poprzez codzienne bycie, rozważanie Jej piękna, zawierzenie się, oddanie się i naśladowanie Maryi.
Miejsce Bractwa Szkaplerznego jest zawsze w Kościele, przy Maryi i Jej
Synu Jezusie Chrystusie. Kochajmy Maryję, bądźmy zawsze blisko Niej. „Maryja jest bardziej Matką niż Królową”. To odkryła i napisała w swoim pamięt55

niku św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a Jan Paweł II często mówił do Maryi
jak do matki: „Totus Tuus Maryjo, Totus Tuus”.
Maryja w czasie Zwiastowania powiedziała sakramentalne słowo „fiat”
– „tak” dla najświętszej woli Boga. Zaufała Mu we wszystkim. „Niech mi się
stanie według słowa Twego” powtarzajmy za Maryją każdego dnia, aby nasze serca nie były oziębłe, aby nasza wiara nigdy nie wygasła, abyśmy byli
wspólnotą serc i ducha.
Będąc w bractwie szkaplerznym musimy jeszcze bardziej poznać Maryję,
pokochać Ją, zakochać się w Niej. Codziennie na nowo przez Nią odkrywać
miłość Ojca Niebieskiego i miłość Jezusa. I zaufać Jej gdy mówi: „Zróbcie
wszystko cokolwiek wam powie”.
Jan Paweł II mówił na jednej z audiencji, wskazując na różaniec, że to
jest modlitwa egzorcyzmu. Żeby nie było wątpliwości wyciągnął różaniec
z kieszeni i ogłosił: „Różaniec ma moc egzorcyzmu”. Mówi się, że Różaniec
to broń zaczepna, a szkaplerz – ochronna. Jesteśmy wyjątkowo zabezpieczeni przez Maryję: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”.
Módlmy się z przerwami w ciszy, milcząc, módlmy się sercem a nie ilością przesuniętych paciorków. Nie śpieszmy się, rozważajmy, a poczujemy
obecność Maryi obok, koło siebie. Święci nazywali to: „odpocznieniem w Bogu” – to właśnie jest modlitwa kontemplacyjna. Duch Święty modli się w nas,
za nas, jeśli my nie potrafimy.
Maryja – piękna łaską, od stworzenia świata była w planach Bożych.
Pierwsze wylanie Ducha Świętego na Nią sprawiło, że stała się Niepokalanie Poczęta, czyli poczęta bez grzechu. Było to tak potężne wylanie łaski
Ducha Świętego, że uczyniło Ją bezgrzeszną od momentu poczęcia. Skąd to
wiemy? Ze słowa Bożego, ponieważ kiedy Anioł Gabriel przyszedł do Niej,
to nie powiedział: Maryjo. Anioł Gabriel zwrócił się do Maryi wypowiadając Jej imię, które Ona ma w niebie na całą wieczność. Powiedział słowa zapisane w Ewangelii w języku greckim: „Chaire Kecharitomene”, to oznacza:
Raduj się, KECHARITOMENE, ponieważ od samego początku jesteś Pełna Łaski, dlatego w Twoim życiu od poczęcia nie było takiego momentu,
w którym byłaś grzesznikiem.
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Maryja jest Pełna Łaski od pocczątku, ponieważ pierwsze wylanie
Ducha Świętego uczyniło Ją niepokaD
llaną. Drugie potężne wylanie Ducha
ŚŚwiętego spowodowało, że poczęła
SSyna Bożego.
Żaden z apostołów nie doświadcczył takiej mocy i bliskości Ducha
ŚŚwiętego. Pięknie napisał św. Łukkasz, że Duch Święty okrył Ją „obłokkiem mocy”. Tak jak Arkę Przymierza
ookrył Obłok Chwały. Co było w Arce
Przymierza? Tablice z 10 PrzykazaP
niami, przekazanymi Mojżeszowi na
n
Górze Synaj, manna zebrana na puG
styni i laska arcykapłana Aarona. Arka zaginęła. Żydzi, czytając proroctwa Apokalipsy Nowego Testamentu,
odkrywają zaszokowani, że Arka, największa świętość, odnalazła się w niebie. Arka to kobieta obleczona w Słońce nad głową, ma wieniec z gwiazd 12,
a pod stopami księżyc. Słońce jest symbolem boskości, wieniec – symbol
Króla, Królowej, a odwrócony księżyc symbolizuje moce demoniczne. Spełnia się proroctwo z Księgi Rodzaju o tajemniczej Niewieście, która razem ze
swoim potomstwem zmiażdży moc piekielnego węża. Zatem:
• Nowa Arka to Maryja
• Jezus Chrystus ustanowił nowe prawo na Górze Kalwarii
• Jezus zostawił Siebie jako mannę, w każdym tabernakulum świata.
Wszędzie, gdzie się teraz Maryja objawia, pragnie, abyśmy zamieszkali
w Jej Niepokalanym Sercu, jak w Arce, okryci Obłokiem Chwały. Chce nas
w ten sposób uratować przed potopem grzechu i zła zalewającego świat. Maryja daje nam Swoje Serce, aby stało się naszym bezpiecznym domem.
Zawierzmy Maryi, bądźmy zawsze przy Niej, jest naszą najlepszą przyjaciółką i Matką. Czeka na nas cierpliwie 24 godziny na dobę, a my poprzez
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każdą modlitwę możemy się w niej zanurzyć, możemy czuć się bezpiecznie
w tych trudnych czasach wojny szatana z Kościołem.

Sobota
Kolejna Eucharystia w kaplicy Domu Pielgrzyma. Kaplica przytulna, ale tęsknimy za mszami w klasztornym kościele. Na szczęście w każdej chwili mogliśmy odwiedzić MB Szkaplerzną, która wyraźnie się uśmiechała. Cieszyła
się, że coraz więcej pielgrzymów może odwiedzić Ją w Czernej.
18 lipca – coroczne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Jakie będzie w tym
roku? Nikt tego jeszcze nie wie. Czy przyjadą delegacje z poszczególnych
bractw? Czy rozciągnąć w czasie autokarowe pielgrzymki? Może peregrynacja kopii obrazu MB Szkaplerznej z Czernej do parafii, przy których są
bractwa. Trudno cokolwiek zaplanować, choć wszyscy ufamy, że będzie jak
zawsze gorąco i licznie.
W tym roku z zaplanowanej wspólnej rekreacji po obiedzie, czyli przechadzki do źródła św. Eliasza nic nie wyszło, Kino Duchowe jeszcze nieczynne. Winnym oczywiście był wirus. Każdy więc spędził czas wg własnego
pomysłu. Był to dobry moment, żeby dłużej pobyć z Maryją, żeby z Nią porozmawiać i nacieszyć się Jej ciepłym, troskliwym uśmiechem.
Był to też czas oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, czas oczekiwania na wyjątkowego gościa, który wyzwoli nas z trosk, niepewności, złych
myśli. Sobota to też dzień maryjny, dzień kultu Matki Bożej. Sobota zawsze
uosabiała Maryję. Trwajmy więc z wielką wiarą, w pokoju serca, z zaufaniem – jak Maryja.
Oddaj się Maryi na własność jak dziecko, bezinteresownie, a Ona cię poprowadzi. Oddaj Jej się rzeczywiście. Nie tylko słowem ale swoim życiem,
zaufaj Jej, zjednocz się z Nią a Ona cię poprowadzi. Maryja jest zjednoczona z Kościołem najpełniej. Jako Matka Jezusa, Oblubienica, Małżonka Ducha Świętego, Maryja bezgranicznie ufała Swojemu Synowi, a On nigdy Jej
niczego nie odmówił.
Wesele w Kanie Galilejskiej: „wina nie mają” – mówi Maryja do Jezusa. To jeszcze nie był Jego czas, ale nie odmówił Matce. Syn, Bóg Ojciec,
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Duch Święty – spełniają wolę Maryi. Jak wielka jest Jej władza. Bóg spełnia
każdą Jej wolę, choć godzina Jezusa jeszcze nie nadeszła. Najbezpieczniejszym miejscem na ziemi są ramiona Maryi, uczmy się w Niej odpoczywać,
a będziemy pełni pokoju i miłości. Pełni pokoju duszy.
Mówmy Bogu jak Maryja – fiat, gódźmy się na Jego wolę, a On da nam
wszystko, a nawet ponad miarę. W swoim czasie! Trudno pamiętać, trudno zliczyć, nie da się zliczyć wszystkiego czym nas Bóg obdarzył. Zwykle
przez Maryję! Często jestem jak zaginiona owca, jak syn marnotrawny, jak
zagubiona drachma – pieniążek, a Ojciec mnie szuka, znajduje, przebacza,
nie czeka na przeprosiny.
Zatwardziali grzesznicy (jak drachma) nie potrafią zawołać: „Panie przebacz”. Do nich wysyłana jest Maryja. Matka Miłosierdzia – codziennie ofiarujmy się Maryi, najlepszej, najtroskliwszej z matek.
Maryja jest największą charyzmatyczką. Z pośpiechem biegnie w góry,
aby pomóc Swojej krewnej, św. Elżbiecie, która jest brzemienną. Maryja niesie w sobie Jezusa. Elżbieta to dostrzega i sławi Jej przybycie, śpiewając Magnificat. Zaś mały św. Jan w łonie matki jest ochrzczony Duchem Świętym!
Animator bractwa szkaplerznego musi zawsze być blisko Maryi. Napełniać się Jej obecnością, zachwycić się Nią, zakochać się w Niej i dać się
Jej prowadzić. Członkowie bractwa muszą to czuć i widzieć, aby też dać się
porwać Maryi.
Maryja jest naszą największą nadzieją, jest nadzieją całego świata. Przychodzi do nas w różnych wizerunkach, w sanktuariach i licznych objawieniach. Nawołuje do nawrócenia, szuka ludzi, będzie chroniła Swoje dzieci
przed Apokalipsą, która nadejdzie jak potop. Czasy ostateczne to czas Maryi, Jej moc objawi się całemu światu. Dostrzegajmy, co dzieje się wokół nas;
niebezpieczeństwa, wojny, kataklizmy. Gdzie będzie nasza ARKA?
Jezus pragnie, by Maryja była bardziej znana i podziwiana na świecie. Byśmy, jak dzieci, byli blisko swojej Matki. A Ona nas ochroni, bo jest brzemienną każdym z nas. I to między Nią a szatanem odbędzie się ostateczna
walka. Szatan wabi nas różnymi atrakcjami, bogactwem, wolnością. A Maryja w każdym objawieniu ostrzega nas, chroni, broni, walczy o nas.
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Maryja – arcydzieło Boga, który „zaprojektował” Maryję przed wiekami, podobnie jak każdego z nas. Przychodzimy z wieczności i odchodzimy
do wieczności. Nasz początek i koniec. Zawierzmy Maryi wszystkich ludzi, których Pan postawi na naszej drodze, módlmy się za nich, zwłaszcza
za wrogów Kościoła.
Oddajmy wszystko Panu Bogu na wzór Maryi. Ona jest pierwsza po
Bogu, który stworzył kobietę mogącą urodzić Boga. Bóg ukrył się w Maryi. Najczystsza, najdelikatniejsza, najczulsza osoba na ziemi. Misją Maryi
jest zmiażdżenie głowy węża. W objawieniach Maryja pojawia się: unosząc
się w powietrzu, piękna, delikatna, ciepła, czuła, piękna jak młoda dziewczyna. Najpiękniejsza Kobieta Wszechświata – MARYJA.
Miesięcznik geograficzny The National Geographic kilka lat temu ogłosił Ją najbardziej wpływową kobietą świata. To wiemy. Ale, czy z tego my korzystamy?
Trudno zliczyć wszystkie objawienia Maryjne, ale łączy je jedno: Maryja
nie krzyczy w Swoich objawieniach, ale przytula, jest ciepła, przychodzi w codzienności. Spędzajmy więc dzień z Nią, pracujmy
p
z Nią, cieszmy się i cierpmy
z Nią. Wprowadzajmy Maryję w nasszą codzienność, budujmy osobistą,
ggłęboką relację z Nią. Bądźmy jak
SSyn Boży, zanurzmy się w Maryi. Jest
Królową Nieba i Ziemi ale jest proK
ssta i skromna. W objawieniu w Guaadalupe przychodzi jako aztecka
kksiężniczka do skromnego św. Juana
Diego i zwraca się do niego: „Mój
D
najdroższy, ukochany synu”. Kocha
n
kkażdego z nas najbardziej na świecie,
cchoć jest „najpiękniejszą, najbardziej
wpływową kobietą świata!”
w
Największym marzeniem Bern
nadety
Soubirous było umrzeć jak
najszybciej, aby mogła znowu zon
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baczyć Maryję. Zobaczyć piękno Maryi – wyzwanie, marzenie, które może stać się rzeczywistością.
Prośmy Ducha Świętego, czekając na Jego przyjście, aby skruszył nasze
skamieniałe serca.

Niedziela
Śniadanie i poranna kawa postawiły na nogi tych, którzy odważyli się iść do
Sanktuarium Czerneńskiego na nocne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Odśpiewanie Godzinek ku czci MB Szkaplerznej dokonały reszty. Uwielbiam te Godzinki, a najbardziej lubię je śpiewać w autobusie w drodze na
coroczne Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej.
Królowo z Góry Karmel, otwórz usta moje,
Aby godnie wielbiły Święte Imię Twoje.
Kiedy się modlimy, to mamy całe Niebo nad nami otwarte! Ojciec Niebieski mówi nam: jesteś moją ukochaną córką, ukochanym synem. Jest
czuły, mówi z czułością, jak najlepszy, najtroskliwszy ojciec. A Maryja jest
najczulszą, najtroskliwszą Matką, pozwala nam duchowo być w Swoim Łonie od narodzenia aż do pełni życia! Duchowe życie w Maryi – zawierzajmy i poświęcajmy swoje łona Matce Bożej. To szczególne dobro dla kobiet
w ciąży. Uwielbiajmy Boga z Maryją i jak Ona za to, czego się od Nich nie
spodziewamy, a nie za to, co dostaliśmy. Nie tylko prosić, ale dziękować
i uwielbiać za to co dostaniemy.
Marta Robin – francuska mistyczka, która cierpiąc spędziła ostatnie 52
lata swojego życia przykuta do łóżka. Jedynym jej pokarmem w tym czasie
była Komunia Święta. Swoje życie i cierpienia ofiarowała miedzy innymi za
zbawienie swojego brata. Jej brat był mordercą i umarł, a wszyscy mówili jej,
że będzie potępiony. Marta uśmiechała się i powiedziała: „Nie znacie Miłosierdzia Bożego”, bo była pewna, że brat nie zostanie potępiony.
Módlmy się, jak byśmy byli w Niebie a nie z pozycji ziemi do Nieba. Nieustannie trwajmy w uwielbieniu i dziękczynieniu. Czule i ciepło rozmawiajmy
z Bogiem, to nasz najlepszy Ojciec, a Maryja to najtroskliwsza z matek. Jesteśmy zawsze w Jej sercu, a jak w Jej sercu to i w sercu Jezusa. Odkrywajmy
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Maryję taką, jaką była w swoim życiu: była gospodynią, gotowała, prała,
sprzątała i była rozmodlona bardziej niż inne kobiety. Róbmy to co Ona
i razem z Nią.
Maryjność, to wewnętrzna potrzeba bycia z Nią! Jeden z ojców karmelitów znalazł sposób, żeby o tym pamiętać. Wszędzie przypinał karteczki
z imieniem Maryi. A Maryja jest zawsze blisko, jest obok nas. Wszystkie dary i łaski Ducha Świętego są w rękach Maryi, Ona je rozdaje. Maryja czeka
na nas w sanktuariach, gdzie w szczególny sposób odczuwamy Jej obecność. Tam właśnie możemy osobiście zawierzyć i całkowicie oddać się Jej
na własność, na zawsze.
My, nosząc szkaplerz i będąc w bractwie, możemy odnowić przyrzeczenia szkaplerzne, by uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami kilka
razy w roku. Zaufajmy Maryi jak małe dzieci, bądźmy przekonani, że Ona
jest najczulszą, najtroskliwszą z matek. Dajmy się prowadzić Maryi, rozważając Jej życie. Wtedy możemy przekonać innych, że to jest najlepsza, najbezpieczniejsza
p
j droga.
g
To ostatnia konferencja o. Włod
dzimierza na tych rekolekcjach. Ale
tto na pewno nie wszystko, co ojciec
może i chciałby nam powiedzieć
m
o Maryi. To niezwykłe, jak długo,
jjak pięknie i ciepło można mówić
o pewnej skromnej dziewczynie
z Nazaretu.
Dziękujemy Ci Maryjo za ten
bbłogosławiony czas z Tobą, za o. Włoddzimierza, za prowadzone przez nieggo rekolekcje, za dar 30-lecia jego
kkapłaństwa oraz za p. Halinkę, za jej
ttroskę i cierpliwość do nas. Do zobacczenia za rok, a ufamy, że już w lipccu br.
Wirginia Sierka – Zawiercie
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POEZJA

Do Mamy
Szkaplerzna Pani, Matko moja
i mego Pana Jezusa Chrystusa.
Uproś o najlepsza Mamo cud przemiany serc.
Serca mego i serc ludzkich,
które zatraciły dobro i prostotę.
Które tylko oczekują, a nic w zamian nie darują.
Tłumaczą się brakiem czasu i słabością ciała.
To nie tak Matuchno, to nie tak ma być.
Dodaj odrobinę Swego ciepła,
aby w bezsilności nam się chciało chcieć,
aby nam się chciało żyć,
aby nam się chciało kochać ludzi
i szukać wsparcia u Ciebie i Twego Syna. Amen.
Hanna Tanajewska
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

•
•
•
•

•

Rekolekcje Nabożeństwo maryjne w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. Dni skupienia połączone z nocą czuwania przed Uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel. Czerna Dom Rekolekcyjny 14-16
lipca 2020; o. Jacek Pawlikowski OCD.
Ogólnopolskie Spotkanie i Pielgrzymka Rodziny Szkaplerznej
(Bractwa Szkaplerznego) do sanktuarium Natki Bożej Szkaplerznej w Czernej odbędzie się 18 lipca 2020 r. Początek o godz. 900.
Rekolekcje otwarte w Domu Rekolekcyjnym w Czernej 27-29 listopada 2020 pt. „Szkaplerz stał się moją siłą” (JP II). Z Maryją
w Adwent. Dni skupienia otwarte dla wszystkich; o. Włodzimierz
Tochmański OCD.
Pobliskie wspólnoty i Bractwa zapraszamy do Czernej k. Krakowa
na rekolekcje, dni skupienia lub czuwanie modlitewne. Informacje
są podane na stronie internetowej domu rekolekcyjnego, domu pielgrzyma oraz klasztoru i sanktuarium www.karmelczerna.pl, oraz
na stronach karmelitańskich profili na FB
W Czernej można nabyć m.in.:
– pięknie wydaną księgę wpisową do Rodziny i Bractwa Szkaplerznego oraz nowsze wydanie legitymacji członków Bractwa,
– Statut Bractwa Szkaplerznego (z 2016 r.),
– wznowiony nakład kolorowego plakatu o szkaplerzu, folderki czarno-białe o szkaplerzu i kolorowe (rozkładane) foldery o Bractwie
Szkaplerznym (z miejscem na stempel lub adres wspólnoty lokalnej),
– 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 dyplomik 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.karmelitana.pl
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
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Logotyp karmelitański w formie naszywki
Naszywka w kolorze brązowym z haftem karmelitańskim. Wykonana jest
z filcu brązowego z podłożoną flizeliną. Naszywkę można naszyć na dowolny materiał, ręcznie bądź na maszynie. Wymiary: 7,5 x 6,5 cm (wys. x szer.)
https://wkb-krakow.pl/naszywki/1163-n… Wymiary: 6,5 x 5,5 cm (wys. x szer.)
https://wkb-krakow.pl/naszywki/1162-n…
p
p
y

Wiosenno-letni numer „Głosu Karmelu”
Drodzy Czytelnicy!
Wiosenno-letni numer „Głosu Karmelu” to nasza nowa propozycja, aby
w trakcie miesięcy maryjnych zachęcić Was do zaprzyjaźnienia się z Matką
naszego Pana. W maju Maryja jest Panią zielonych, odradzających się pól,
w czerwcu Jej serce trwa przy kochającym sercu Syna, w lipcu odziewa nas
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szkaplerzem, znakiem swojej opieki i przymierza z Bogiem, a w sierpniu pomaga dziękować za wszystkie udzielone dary. Maryjny półrocznik to prawdziwe vademecum duchowości maryjnej i szkaplerznej.
Nasi bracia przybliżają odległe w czasie historie, które ukształtowały to
nabożeństwo i pozwalają przygotować się do Uroczystości w lipcu, kiedy razem spotykamy się w Czernej, dziękując Bogu za przynależność do tej żywej rodziny o starożytnym rodowodzie.
Serdecznie zapraszam do lektury nowego numeru. Do zobaczenia w Czernej na spotkaniu szkaplerznym.
o. Damian Sochacki OCD redaktor naczelny
https://www.karmel.pl/glos-karmelu-potezna-dawka-duchowej-strawy/
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WYDAWNICTWO „FLOS CARMELI”
ul. Działowa 25 • 61-747 Poznań
tel. 61 856 08 34
e-mail: wydawnictwo@floscarmeli.pl • www.floscarmeli.pl

•

Informacje o wspólnotach Bractwa Szkaplerznego Prowincji Warszawskiej:
o. Bertold Dąbkowski OCD
moderator Bractwa Szkaplerznego Prowincji Warszawskiej
ul. Bartosza Głowackiego 3, 81-744 Sopot
tel. 58 551 18 81; 501 987 098
e-mail: szkaplerz@karmelicibosi.pl;
www.sopot.karmelicibosi.pl
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej
ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa
tel.: 22 646 47 38 fax: 22 844 18 12
e-mail: kuria@karmelicibosi.pl;
www.karmelicibosi.pl

•

Informacje o wspólnotach Bractwa Szkaplerznego Prowincji Krakowskiej: zob. tył okładki.
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