Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

RODZINA SZKAPLERZNA

Pismo Formacyjne Wspólnot i Bractw Szkaplerznych
Styczeń – Luty – Marzec 2009
Rok św. Pawła Apostoła
Beatyﬁkacja w Lisieux rodziców św. Teresy od Dz. Jezus:
Ludwika Martin i Zelii Martin

Najświętsza Panna cieszy się widząc swoje sługi noszące Jej Szkaplerz. Winien on być znakiem ich poświęcenia się na Jej służbę
oraz przynależności do rodziny Matki Bożej (św. Alfons Liguori)1.

Bracia i Siostry Matki Bożej z Góry Karmelu!
Bóg się rodzi! Moc truchleje! Ma granice Nieskończony!
Bo Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami!
Oto spieszę na skrzydłach modlitwy z bożonarodzeniowymi życzeniami
i ślę wam wszystkim Boże błogosławieństwo na ten Nowy Rok 2009!
Łamię się w duchu z każdym i każdą z was wigilijnym opłatkiem jak
wiarą w Chrystusa i powierzam Sercu Niepokalanej Matki. W tej dolinie
POKORY na którą zstąpił Syn Boży, u wejścia do betlejemskiej stajni spotykamy całą Świętą Rodzinę z Nazaretu. Proszę Ją pokornie aby
1

św. Alfons Liguori, Dzieła wszystkie, Tom VI, wersja francuska; cyt. za: Recueil
d’instructions sur la devotion au Saint Scapulaire…,Gand 1846, s. IV).
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osłaniała płaszczem swej opieki od zasadzek złego, wszystkich Kapłanów – Opiekunów Bractw, Wspólnot i Grup Szkaplerznych, wszystkich
Animatorów i każdego kto odziany jest Szatą Maryi. Aby rozpalała w m
U progu tego nowego Roku 2009 pragnę życzyć wszystkim odnalezienia
się pod macierzyńskim PŁASZCZEM MARYI, przez prawdziwą pokorę
i ufność, przez życie w zjednoczeniu z Maryją i naśladowanie Jej cnót.
W tym kończącym się ROKU ŚW. PAWŁA oby każdy rozpalił w sobie tę
samą żarliwą, przynaglającą miłość do Chrystusa i tę samą odważną
pokorę, która się nie lęka trudów i przeciwności znoszonych dla Ewangelii.
Obyśmy wszyscy pod czystym spojrzeniem Matki Bożej współpracowali
dla zbawienia dusz nieśmiertelnych a nie tylko starali się o wygody,
dobrobyt i przedłużanie swego życia na tej przemijającej ziemi. Dusza
ważniejsza jest niż ciało a Chrystus ważniejszy niż to śmiertelne życie!.
O Maryjo, Matko Słowa Wcielonego!, Ty któraś owinęła w pieluszki twojego Syna Nowonarodzonego, osłoń nas płaszczem swej opieki przed
pociskami złego ducha i ukryj pod szatą Szkaplerza św., od wszelkiej
naszej pychy i nieczystości. Dozwól nam żyć zawsze pod Twoim Płaszczem. Bo…

P

od płaszczem opieki Twej, Matko Boga,
Spieszymy ufni w Twoją obronę.
Tak ciężka…trudna…ta ziemska droga,
Więc w życia walce daj nam osłonę.
O daj zwycięstwo w boju zaciętym,
I broń nas Matko, Szkaplerzem Świętym!
Gdy fale pokus miotają nami,
Gdy świat nas wabi do swych rozkoszy,
A szatan łowi swymi sidłami,
Gdzież jest obrona dla biednej duszy?...
O Matko! Tylko, Ty, nas osłonisz
I przed upadkiem zawsze obronisz!
Szkaplerza tarczą, mieczem różańca,
Będziemy walczyć przez całe życie,
I zawsze bronić Kościoła szańca
A Ty nam zsyłaj pomoc obﬁcie.
O króluj wszędzie Matko Szkaplerzna!
Niech się Twa Miłość i chwała rozszerza!2 Amen.
2

Bernard Smyrak OCD, Głos Karmelu, Kraków 1928, Nr 7, s. 199.
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Niech nas błogosławi Maryja
z Synem swoim
Jezusem Chrystusem!.
Amen.

Wprowadzenie
Do upadania wielu miałam przyjaciół, którzy mnie wspomagali, a w podnoszeniu się czułam się tak osamotniona…że Bóg jeden był Tym, który
podawał mi rękę (św. Teresa od Jezusa, Życie, 7, 22).
Nie więc opuszczajcie waszych wspólnych spotkań modlitewnych,
jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajcie się nawzajem i podtrzymujcie w sobie nadzieję, dzięki cierpliwości i pociesze,
jaką niosą Pisma Święte (por. Hbr. 10, 25; Rz. 15, 4).
Jakże szalenie ważne są nasze COMIESIĘCZNE SPOTKANIA Rodziny
Szkaplerznej. Tym bardziej jeśli Maryja nas powołuje do tworzenia Jej
Wspólnoty czy Bractwa. Takie spotkania mają trzy główne cele:
• Wspólnie słuchać Słowa Bożego i wspólnie oddawać cześć Matce
Bożej przez nabożeństwa Brackie połączone z procesją maryjną(za
udział w której można otrzymać odpust cząstkowy).
• Pogłębić osobiste życie maryjne przez słuchanie, rozważanie
i przedyskutowanie głoszonych przez kapłana lub odczytanych
przez animatora konferencji( konferencja z Biuletynu jest inspiracją
lub podstawą formacji, a pytania służą do osobistego rachunku sumienia, jako pomoc do rozmowy i wspólnej wymiany spostrzeżeń).
• Umacniać wspólne więzi w Bractwie czy Wspólnocie (np. w czasie
świętowania, agapy czy małego poczęstunku itp.), wzajemnie lepiej
się poznawać i świadczyć sobie pomoc we wszystkich dziedzinach
życia.
Nie opuszczajmy więc naszych wspólnych spotkań kiedy sama Matka
Boża pragnie nas przy swoim Sercu gromadzić i osłaniać od pocisków
złego.
W tym kwartale chciejmy przeżywać nasze spotkania pod płaszczem
cnót Maryi, ucząc się od Niej przede wszystkim POKORY.
Na każdy tydzień przeznaczona jest krótka lektura Pisma Świętego.
Są to cytaty biblijne dobrane do tematu konferencji. Należy odnaleźć
dany fragment w swojej Biblii, przeczytać go po rannej modlitwie, podzielić na dni tygodnia i codziennie dany werset rozważyć, pomodlić się nim
i w ciągu dnia starać się kierować nim w naszym postępowaniu.
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Anna Kurowska – animatorka Bractwa z Rzeszowa, przesłała projekt
Śpiewnika dla Bractw Szkaplerznych. Piękne i potrzebne dzieło!. Zabieramy się do tego powoli i solidnie. Dlatego w każdym numerze Rodziny Szkaplerznej zamieszać będziemy po dwie pieśni do Matki Bożej
Szkaplerznej(z nutami).
Ostatnie rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych (w maju
2008) skoncentrowane były na wprowadzeniu w praktykę Lectio Divina
(modlitewnego czytania Pisma Świętego).
W Brennej (15-18.09.2008) tematem rekolekcji dla członków Bractw
była: Matka Słowa Przedwiecznego i praktyka modlitwy biblijnej.
W Wiśle natomiast (19-22.10.2008) tematem była POKORA.
Tegoroczne pomoce formacyjne stanowią kontynuację rozpoczętej drogi.
Umocnieniem na tej drodze będą z pewnością:
Rekolekcje dla Animatorów
– (07-10.05.2009)
Rekolekcje Szkaplerzne
– (13-16.07.2009)
Ogólnopolskie Spotkanie Szkaplerzne w Czernej – (18-19.07.2009)
Regionalne DNI WSPÓLNOTY dla Rodziny Szkaplerznej
– (których daty spotkań podamy później).
W ostatniej części zamieszczamy
WYDARZENIA (wydarzenia które miały miejsce)
OGŁOSZENIA (zapowiedzi rekolekcji, spotkań, wydarzeń,
plany na przyszłość).
STYCZEŃ 2009 – POD PŁASZCZEM CNÓT MARYI(1)3.
Dopóki żyjemy na tej ziemi nie ma nic, co by nam bardziej było potrzebne
niż pokora. Pokora to moim zdaniem nic innego jak PRAWDA widziana
oczami Boga. Starajmy się choć w malutkiej cząsteczce stać się podobne
w pokorze tej Pannie Najświętszej, której szatę nosimy... Choćbyśmy nie
wiem jak się upokarzały, zawsze będziemy daleko od tego, by być godnymi córkami takiej Matki, ale starajmy się!(por. św. Teresa od Jezusa,
Droga Doskonałości 15,5; Twierdza wewnętrzna I 2,9/./.
Cześć Matki Boga przybiera w Kościele i życiu wierzących różne formy.
Jedną z nich jest Szkaplerz karmelitański. Zewnętrznie oznacza Szkaplerz szatę, która nas okrywa. W znaczeniu duchowym jest znakiem
osoby Maryi, Jej dobroci, obietnic i zobowiązań.
Opracowano na podstawie: Br. Anzelm (Gądek OCD), Signum salutis – znak zbawienia,
w: Głos Karmelu, Nr 7, Kraków 1929, s. 199 - 200.
3
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Nazwała go Maryja znakiem zbawienia i ratunkiem w niebezpieczeństwach. Szkaplerz uświadamia nam bowiem szczególną miłość Matki Boga, przypomina stale zobowiązania, płynące z tej jedności dzieci
z Matką, a przez Matkę ze Synem.
Jak krzyż Jezusa jest znakiem zbawienia, jak pod tym znakiem walczą
i zwyciężają uczniowie Chrystusa, tak podobnie Szkaplerz jest znakiem
zbawienia gdyż w nim jednoczą się wszyscy którzy kochają Matkę Jezusa i pragną z Jej pomocą osiągnąć życie wieczne…Chwałą Karmelu jest
Maryja, lecz znakiem przez który ta chwała się rozszerza jest Szkaplerz
św. Zapewnieniem zbawienia jest miłość do Matki Boga i naśladowanie
Jej cnót.
Znakiem tej miłości i złączonych z nią matczynych darów jest Szkaplerz.
Jak Krzyż – znak zbawienia, rozszedł się po całym świecie z wysokości Kalwarii, tak z wyżyn Karmelu, rozeszła się na wszystkie pokolenia
i utwierdziła w sercach dzieci cześć Maryi przez Szkaplerz św. Skupia
też Szkaplerz w sobie i miłość Matki i miłość dzieci, dary nieba i praktykę
cnót, bez których miłość byłaby bezczynna4.
Sens i znaczenie Szkaplerz św. wyraża doskonale jedna z antyfon odmawianych dawniej w naszym Zakonie:
Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel,
zechciej odzianych twoją Szatą,
przyodziać cnotami Twoimi
i zachowaj ich zawsze
od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała.
Amen5
Godność Matki i dzieci poznaje się po kolorze szaty, którą są odziani. Ta
szata jest znakiem skromności, karności i świętych obyczajów, do jakich
wychowuje nas Maryja. Ona to bowiem jak dobra Matka wychowuje nas
do cnót rodzinnych. Szkaplerz świadczy nie tylko o Maryi jako Ozdobie
Karmelu, lecz także o cnotach, którymi winny być odziane Jej dzieci.
W przeciwnym razie Szkaplerz nie byłby znakiem zbawienia.
Dlatego modlimy się, aby Maryja, odziewając nas szatą poświęconego
sobie Zakonu, ozdobiła nas przez Szkaplerz swoimi cnotami i uczyniła
nas podobnymi do siebie. Wypływa to z samej natury tej relacji dzieci
do Matki.

Por. Tamże.
Alma Dei Genitrix, Carmeli Gloria Montis, veste tua indutos pariter virtutibus orna
semper et a cunctis defende periculis. Amen.
4
5
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Czymże jest matka w domu? Jest sercem, jest duszą, która wszystko
ożywia. Jest głowa, której wszystko słucha. Jest istotą, którą każdy – jeśli jeszcze ma serce – kocha, czci i szanuje. Słowem matka jest formą całego domowego ogniska i na każdym z członków rodziny wyciska swoje
podobieństwo. Nie tylko w kształtach naturalnych, rysach twarzy, w ruchach lecz także jest formą wyrobienia wewnętrznego. Mówi się zwykle:
jaka matka – takie dzieci. To samo wolno nam powiedzieć w dziedzinie
łaski o naszej relacji do Matki Bożej. Przez Jej pośrednictwo jesteśmy
zrodzeni do życia łaski. Nie tylko przejęliśmy nadprzyrodzone podobieństwo do Niej, lecz przez Nią staliśmy się dziećmi Boga i braćmi w Jezusie
Chrystusie. To ona – przez swą przyczynę – odtwarza w nas podobieństwo do swego Boskiego Syna. Ona sprawia przez swoje macierzyńskie
wychowanie, że stajemy się podobni do jej Boskiego Syna i wstępujemy w Jego ślady. I jak niegdyś dała swemu Synowi tunikę całodzianą
w której wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi, tak
przez szatę Szkaplerza św. sprawia, że wzrastamy w miłości do Maryi
a przez to przyswajamy sobie cnoty Chrystusowe. Ona zaś czuwa aby
ta całodziana szata Szkaplerza stała się znakiem przyswojenia sobie
całokształtu życia Chrystusa. Stąd modlimy się aby Matka Boża odziała
nas w swoje cnoty.
Maryja więc – jak każda dobra Matka – wychowuje nas przez Szkaplerz
św. Bez wychowania raczej zdziczejemy niż staniemy się ludźmi, łatwiej
zezwierzęcić swoje życie niż je przebóstwić!. Maryja jednoczy nas przez
swój Szkaplerz w wielką rodzinę karmelitańską i wychowuje na bożych
fundamentach. Podstawą tego wychowania i nabywania cnót jest duch
Zakonu, duch Karmelu, któremu Maryja dała Szkaplerz. Ten duch przejawia się przede wszystkim w modlitwie i umartwieniu czyli w karności
chrześcijańskiej, bez której wszelkie wychowanie jest urojeniem.
Dlatego wszystkie ćwiczenia szkaplerzne, o których w tym roku będzie
mowa zmierzają do tego, aby pielęgnować ducha modlitwy, zaszczepiać
czystość obyczajów, w tym zwyczaj częstej Komunii św. bez której nie
da się zachować czystości serca i ciała, uczyć się życia w obliczu Maryi,
opanowywać wady starego człowieka przez umartwienie, posty i ćwiczenia pokutne.
Przez te proste zasady Maryja ogarnia Szkaplerzem całe nasze chrześcijańskie życie. Staje się w rodzinach pierwszą wychowawczynią, nie tylko
dzieci, lecz przede wszystkim samych rodziców. Szkaplerz przypomina
ustawicznie i wszędzie o wielkich i świętych obowiązkach wobec Boga,
rodziny i Ojczyzny. Od podjęcia tych obowiązków zależy dobro rodziny,
Kościoła i społeczeństwa.
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Ludzie bez wiary, oziębli lub zarażeni chciwością czy żądzą rozkoszy
mogą się wyśmiewać, słysząc o wychowawczym wpływie Szkaplerza
w rodzinie. Ale tacy ludzie nie budują życia swoich rodzin na boskich
fundamentach przykazań i szczerej czci Maryi, lecz na zasadach którym
żyje świat. Rodzina jest najcenniejszym sanktuarium, w którym kwitnie
szacunek i cześć dla Boga i miłość wzajemna, jeśli wzrasta w niej miłość
do Maryi. Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel jest ornatem świątecznym
tej miłości, w którym tak rodzice jak i dzieci odprawiają swoje codzienne
modlitwy, wznoszą się przez wiarę, ufność i miłość do Boga. Szkaplerz
jest tą szatą i pancerzem, w którym ćwiczą się i walczą o najpiękniejszy
skarb rodzinny, jakim jest czystość myśli, spojrzeń, pragnień i czynów.
Pierwszą troską ojca i matki winno być danie dzieciom szaty Maryi i nauczenie ich miłości do Niej. Ona zaś wychowa je do pokory, odwagi, miłości i czystości. Dobrym zwyczajem jest oﬁarowanie Szkaplerza dzieciom
gdy po raz pierwszy zbliżają się do Jezusa – Hostii aby Go przyjąć z rąk
Maryi a potem pod Jej płaszczem wzrastać w zjednoczeniu z Nim6.
Tam gdzie jest Miłość tam jest bogactwo. Gdzie brak Miłości tam
wielkie ubóstwo. Wydaje się, że w każdej rodzinie gdzie są mocne więzy
krwi, Miłość powinna mieć swoje uprzywilejowane miejsce. Gdyby tak
było, wówczas najbiedniejsze rodziny byłyby najbogatsze!. Gdzie bowiem
jest miłość, tam może brakować rzeczy ale nigdy nie brak szczęścia i radości!. Przy suchym chlebie i świeżej wodzie miłość gotuje ucztę, z która
nie mogą się równać najwykwintniejsze biesiady!. Niestety, mamy coraz
więcej rzeczy i coraz lepsze warunki bytowania ale coraz mniej wiernej
i czystej miłości!. A dzieje się tak miedzy innymi dlatego, że cała ludzkość
coraz bardziej odchodzi od Boga, kultura i obyczaje stają się coraz bardziej oparte na czysto ludzkich a czasem bezbożnych zasadach!. Fundament rodziny i życia człowieka jeśli ma być trwały, musi być prawdziwy
– boży!. Człowiek nie pochodzi od małpy, aby równał do zwierząt, ale pochodzi od Boga, aby zjednoczył się z Bogiem i uszlachetniał swoje życie.
Człowiek staje się człowiekiem jedynie wówczas, gdy z pokorą powraca
do Boga i żyje w zależności od Stwórcy!. Tylko wówczas ma moc oprzeć
się chciwości i pożądliwości swego zdziczałego serca. Tylko wówczas ma
moc zwyciężyć wszystkie trudności płynące z życia małżeńskiego i rodzinnego.
Maryja Matka pięknej Miłości zapewnia życie miłości w rodzinie przez
Szkaplerz św., znak duchowego braterstwa i pokrewieństwa. Jej Miłość wypowiada wojnę miłości czysto zmysłowej i egoistycznej, miłości
bezpłodnej, która szuka jedynie rozkoszy, ale nie chce ani dawać ani
przyjmować życia. Maryja w Szkaplerzu św., daje moc i odwagę do prze6

Por. Tamże, s. 202-203
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zwyciężenia tej niepohamowanej żądzy rozkoszy cielesnej, która grzebie
i ciało i duszę w mule rozpusty i wyuzdania. Tym co rozbija i niszczy
nasze rodziny jest ta bezmierna pycha umysłu i serca, która wszędzie
szuka tylko swojego interesu, dąży do zaspokajania własnych żądz,
chce dominować, pogardza, potępia, osądza i zazdrości. Lekarstwem na
wszystkie nasze rany jest tylko pokora a tę przynosi z sobą Maryja wraz
ze Szkaplerzem św.
Szkaplerz stoi na straży świętości i czystości rodzinnego życia. Przez
Szkaplerz zapisuje Maryja odziane swą szatą dzieci do Księgi Braterstwa
Jezusowego. Przez niego uczy, żebyśmy się wzajemnie miłowali, nie tak
jak Kain, który zabił z zazdrości swego brata Abla ale tak jak Chrystus
który oddał za nas swoje życie. Maryja umacnia miłość przez wspólną
modlitwę, wspólną Komunię św. Utwierdza ją przez umartwienie, bez
którego miłość mogłaby być jedynie uczuciem a nigdy cnotą. Przypomina
więc Maryja przez Szkaplerz przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tak
gdzie panuje miłość, której Matką jest Maryja, tam krzyże i cierpienia nie
są zbyt ciężkie, ale stają się okazją do ćwiczenia się w pokorze i miłości.
Szkaplerz wprowadza do duszy, do serca, do rodziny i codziennej pracy
– miłość i cześć Maryi. Przyjmując Szkaplerz uznajemy w Maryi naszą
Matkę, ślubujemy Jej miłość i posłuszeństwo.
Czego uczy nas Maryja?.
Uczy nas posłuszeństwa swemu Synowi: cokolwiek wam powie mój Syn,
to czyńcie. Bo miłość do Matki – wyraża się w cnocie codziennej pracy
pod Jej kierunkiem i pod Jej spojrzeniem.
A jakich cnót uczy nas Maryja? Są to cnoty na które najmniej zwracamy uwagę: życzliwość, cichość, pokora, uśmiech, cierpliwość, uczynność,
duch oﬁarności i poświęcenia, prawość i odwaga w czynieniu dobra, życie w obecności Boga, zachowywanie Jego przykazań i rozmodlenie. Są
to cnoty domowe, skarby życia rodzinnego i społecznego. To one dają
pokój duszy i radość życia w rodzinie. Szkaplerz jest znakiem takich cnót
Maryi. Spoczywa zawsze na naszych barkach, w pracy, w pocie czoła,
w krzyżu i bólu, w trudach i zmęczeniu, w uciskach wewnętrznych i zewnętrznych – zawsze wyciska na duszy miłość Maryi. Ona zaś sprawia,
że małe rzeczy stają się wielkimi7.
Szata Maryi – Królowej nieba – potwierdza nasze królewskie pochodzenie. Czy więc dziecko Króla niebieskiego i Królowej nieba – może mieć
uliczne obyczaje?. Nie czyńmy przeto ujmy Szkaplerzowi a tym samym
niebiańskiej Matce przez grzechy. Zwłaszcza pijaństwa i lenistwa, nieczystości i zabijania nienarodzonych, złodziejstwa i pogardy, chciwości
Por. Br. Anzelm (Gądek OCD), Signum salutis – znak zbawienia, cz. 2; w: Głos Karmelu,
Nr 8, Kraków 1929, s. 230 – 232.
7
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i lichwiarstwa!. Szkaplerz nie może być tylko zewnętrzną formułką, jak
nalepka na fałszywym towarze. Szkaplerz musi się stawać życiem na
wzór Maryi!. Szkaplerz jest bowiem przede wszystkim praktyką życia
w zjednoczeniu z Maryją i naśladowania Maryi. Ćwiczeniem się w oddaniu Matce Bożej i służeniu Jej całym życiem.
Przyjęcie i noszenie Szkaplerz wyraża się czynami, przenika wszystkie
okoliczności życia codziennego. Miłość do Matki Boga winna być potwierdzona przez zachowanie bożych przykazań, ducha modlitwy i umartwienia, czystość serca, duszy i ciała. W szkole Maryi wychowywał się Jezus. W tej samej szkole Maryi uczymy się teraz poznawać i naśladować
Jezusa8.

?

Pytania do reﬂeksji osobistej i wspólnotowej:
1. Czy dostrzegam w moim życiu konkretne zmiany od chwili przyjęcia
Szkaplerza Matki Bożej? W czym staję się do Niej podobny a w czym
jestem jeszcze niepodobny?
2. Spośród cnót właściwych Maryi – jaką obecnie pragnę wprowadzić
w moje życie i jakie ku temu obieram środki?
3. Jak apostołuje przez Szkaplerz św. w rodzinie, w środowisku pracy,
w paraﬁi i wśród znajomych?
Lektura Pisma Świętego na tydzień:
1.
2.
3.
4.

Ef 4, 17 – 5, 11
1 Tm 5, 1 -16; 6, 3 – 12.
2 Tm 2, 1 – 3, 17.
Tyt 2, 1 – 3, 11

Gmach życia duchowego i harmonia cnót .
9

LUTY 2007

Jezus Chrystus jest prawdziwym przyjacielem. Przez Niego przychodzą
nam wszystkie dobra. On ciebie nauczy. On ciebie umocni, doda siły
i nigdy nie zawiedzie. Wpatruj się w Jego życie. To jest najlepszy wzór
do naśladowania. Czego chcesz więcej!. Masz tak dobrego przyjaciela
w u boku. On nie pozostawi cię w trudach i utrapieniach, jak to robią ludzie z tego świata!. Szczęśliwy kto prawdziwie Go umiłuje i zawsze ma
Tamże, s. 232 -233.
Opracowano ba podstawie: Św. Doroteusz z Gazy, NAUKI ASCETYCZNE, ATK,
Warszawa 1980, s. 123-130
8
9
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Go przy sobie. Patrzmy na chwalebnego św. Pawła, który zawsze i wszędzie mówił o Jezusie i nosił Go ukrytego w głębi serca(por. św. Teresa od
Jezusa, Życie 22, 6-7)
Duchowe życie chrześcijanina jest podobne do budowy gmachu. Im
wyższy i potężniejszy pragniemy wybudować dom, tym głębsze robimy
wykopy i tym solidniejsze zalewamy fundamenty. Gmach życia duchowego wspiera się na fundamencie pokory i wznosi się w harmonii wszelkich cnót. Dlatego też musimy się uczyć z przykładu budownictwa widzialnego i ćwiczyć się harmonijnie we wszystkich cnotach po trochu.
Każdą jednak trzeba wpierw poznać i umieć odróżnić od falsyﬁkatów
i pozorów.
Człowiek który chce zbudować dom musi go zabezpieczyć ze wszystkich
stron i budować wszystkie cztery ściany, a nie troszczyć się tylko o jedną
część, zaniedbując inne.
Tak jest i z duszą. Nie powinien człowiek zaniedbywać żadnej części
duchowej budowy, ale równocześnie i harmonijnie wznosić całość.
Abba Jan powiadał: chciałbym aby człowiek z każdej cnoty wziął po trosze, a nie tak, jak niektórzy czynią, że się chwytają jednej tylko cnoty,
trzymają się jej i w niej jednej tylko się ćwiczą, zaniedbując inne.
Tacy podobni są do człowieka który zbudował jedną ścianę i wzniósł ją
tak wysoko jak tylko mógł. A widząc wysokość tej ściany myśli że zrobił
coś wielkiego. Nie wie że wystarczy wiatr by ją obalił, że nie da mu ona
schronienia. Trzeba więc budować wszystkie ściany i zabezpieczyć dom
ze wszystkich stron.
Najpierw trzeba położyć fundament którym jest wiara. Bez wiary
nie można podobać się Bogu.
Na tym fundamencie wiary trzeba budować odpowiednio do okoliczności.
• Jeśli traﬁ się możliwość usłuchania rozkazu – połóż kamień posłuszeństwa.
• Zjawi się rozdrażniony bliźni – połóż jeden kamień wielkoduszności.
• Traﬁ się okazja by się od czegoś powstrzymać – połóż jeden kamień
wstrzemięźliwości.
Tak z każde cnoty do które mamy okazję, trzeba kłaść na budowę
jeden kamień i prowadzić ją równomiernie:
• Kamień współczucia,
• Kamień wyrzeczenia się własnej woli,
• Kamień łagodności i tym podobne.
Nade wszystko należy się zatroszczyć o cierpliwość i męstwo. To są właśnie kamienie węgielne które spajają budowę i łączą ścianę aby się nie
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rozeszły. Jeśli bowiem komuś brak męstwa, to nie będzie cierpliwy. Jeśli
nie będzie cierpliwy, to nie osiągnie zupełnie niczego. W cierpliwości zachowujemy nasze dusze (por. Hbr 11,6).
Budujący winien kłaść każdy kamień na zaprawę. Bez zaprawy kamienie cnót się rozpadną i dom się przewróci. Zaprawą jest POKORA, gdyż robi się ją z ziemi i jest pod nogami wszystkich. Otóż żadna cnota bez pokory nie jest cnotą. Jak nie można okrętu zbudować
bez gwoździ, śrub i spawów, tak niemożliwym jest zbawić się bez
pokory. Trzeba więc, żeby człowiek każde dobro które czyni, czynił
pokornie, aby przez pokorę dobro się zachowało.
Domowi potrzebne jest wiązanie a jest nim roztropność, która umacnia dom, jednoczy kamień z kamieniem i spaja budowlę,
a także dodaje jej wielkiego piękna.
Dachem jest miłość, która jest doskonałą pełnią cnót, jak dach jest
ostatecznym wykończeniem domu.
Ogrodzenie zbudowane na dachach domów na Wschodzie chroni przed
spadnięciem. Płaskie dachy służą za tarasy i miejsce wypoczynku.
Ogrodzeniem uczynionym na dachu, aby dzieci nie spadły z niego, jest
pokora. Ona to bowiem wieńczy wszystkie cnoty i ona ich strzeże. I tak
jak każdą cnotę należy kłaść na zaprawę pokory tak doskonała pełnia
cnót wymaga ochrony pokory. Dążąc do doskonałości Święci dochodzą
do pokory. Im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym lepiej widzi swoja grzeszność. Dzieci które nie powinny spaść z dachu i których winna
strzec pokora, jak ogrodzenie, to myśli zrodzone w duszy, których należy
strzec przez pokorę, aby nie spadły z samego szczytu, którym jest pełnia
cnót osiągnięta przez miłość.
Taki dom który się nie zawali może zbudować ten kto jest mistrzem.
Budowniczy winien być mistrzem. Bo jeśli nim nie jest i zbuduje
dom źle, krzywo, byle jak to dom się kiedyś zawali. Mistrzem jest
ten który działa mądrze.
Można pracować nad zdobyciem cnót niemądrze i wtedy marnuje się
pracę a mistrz nie może wykończyć dzieła bo działa nieskoordynowanie.
Ten co dział niemądrze kładzie kamień i znów go rozwala. Położy jeden
a rozwala dwa. Czynisz tak wówczas kiedy przychodzi do ciebie bliźni
i mówi ci coś przykrego lub raniącego, a ty zmilczysz to i upokorzysz
się przed nim. W ten sposób położyłeś jeden kamień. Jednakże zaraz
idziesz i opowiadasz innemu, że ten a ten cię znieważył, że to a to ci powiedział, a ty pozostałeś cicho, zniosłeś to i jeszcze przed nim uczyniłeś
pokutę. Jeden kamień położyłeś a dwa zrzuciłeś. Bo kto czyni pokutę
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dla pokazania się, jednocześnie chce pogodzić próżność i pokorę. Dwa
kamienie w ten sposób rozwalasz.
Ten bowiem kto czyni mądrze pokutę, tłumaczy sobie, że niewątpliwie
zawinił i mocno wierzy, że jest tym winowajcą.
Ktoś ćwiczy się w milczeniu a myśli że spełnia przez to samo coś
wielkiego, jakąś cnotę, czyni to niemądrze. Ten zachowuje milczenie mądrze, kto się uważa za niegodnego mówienia i ma przekonanie, iż nic mądrego nie ma do powiedzenia.
Inny podejmuje dzieła pokorne i wybiera to co go upokarza. Nie wynosi
się na bliźnich i myśli, ze tym samym dokonuje czegoś wielkiego bo się
upokarza. Nie wie ze niczego w ogóle nie dokonuje bo nie działa mądrze.
Tylko ten jest pokorny mądrze, kto samego siebie ma za nic, za niegodnego nawet zaliczyć się do ludzi.
Inny usługuje chorym, ale służy dla nagrody. To także nie jest mądre. Gdy mu się zdarzy coś przykrego, zaraz porzuca dobre dzieło i nie potraﬁ w nim wytrwać, bo go nie wykonywał mądrze. Kto
usługuje mądrze, czyni to dla nauczenia się czegoś i współczucia
oraz tkliwego miłosierdzia. Kto ma taki cel, temu cokolwiek by się
zdarzyło, choćby i sam chory okazał się niewdzięczny, znosi to spokojnie, mając przed oczami swój cel i wie, ze to raczej chory jemu
wyświadcza łaskę niż on choremu.
Ten kto mądrze usługuje choremu, doznaje ulgi w swej walce z namiętnościami. Św. Ewagriusz z Pontu powiedział że nic tak nie gasi nieczystych żądz jak post i usługiwanie chorym, miłosierdzie.
Jeśli ktoś uprawia ascezę dla chwalenia się nią, albo jeśli myśli że
to wielka cnota, to uprawia ją niemądrze. Zaczyna bowiem gardzić
swoim bliźnim, uważając się za coś lepszego i okazuje się że ostatecznie, zamiast położyć jeden kamień to rozwala dwa, albo ryzykuje ze mu się cała ściana zawali, ponieważ osądza bliźniego.
Ten kto mądrze pracuje nad sobą, nie uważa się za cnotliwego, pobożnego, świętego czy wielkiego pokutnika, nie pragnie mieć sławy ascety,
ale ma nadzieję że przez umartwienie zdobędzie powściągliwość., a przez
nią dojdzie do pokory.
Drogą bowiem do pokory jest trud cielesny, wykonywany mądrze.
Tak należy uprawiać każdą cnotę, aby zdobyć ją i przekształcić ją w zwyczaj. Wtedy dopiero morze być zwany mądrym budowniczym.
Pokora nie mówi: wprawdzie wielką rzeczą są cnoty ale nie zdołam
ich zdobyć. Tak bowiem mówi człowiek, który nie ufa pomocy Bożej
albo też jest zbyt leniwy, aby się zabrać do czegokolwiek dobrego.
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1. Zastanów się nad jakąś cnotą, którąkolwiek chcesz.
2. Uznaj że od ciebie zależy jej zdobycie jeśli tylko chcesz.
3. Nie zastanawiaj się jak daleko jesteś od tej cnoty, bo zaczniesz się
bać i mówić: Jakże zdołam kochać bliźniego jak siebie samego? Jakże
zdołam troszczyć się o jego cierpienia jak o swoje własne, zwłaszcza
o te które on kryje w sercu i nie widzę ich ani nie znam, tak jak znam
swoje własne?
4. Nie trać czasu na takie myśli i nie uważaj, że cnota jest zbyt trudna
i nieosiągalna, ale przynajmniej zacznij coś czynić ufając Bogu. Pokaż Mu swoją dobrą wolę i gorliwość, a zobaczysz pomoc jakiej ci
udzieli, żebyś mógł osiągnąć cel!
Pokora i ufność działają przez małe czyny i prowadzą do wielkich!
W jaki sposób?
Wyobraź sobie dwie drabiny. Jedna wznosi się do nieba, a druga schodzi
do piekła. Ty zaś stoisz na ziemi, pomiędzy tymi drabinami. Nie zastanawiaj się i nie mów: jakże zdołam od razu wznieść się z ziemi do nieba
na sam szczyt?, bo to niemożliwe i sam Bóg tego nie żąda.
Zadbaj przynajmniej o to, żebyś w dół nie schodził. Nie czyń złego bliźniemu, nie rań go, nie obmawiaj, nie lżyj, nie pogardzaj a później powoli
zacznij czynić coś dobrego.
Wesprzyj dobrym słowem swego brata, mając dla niego współczucie,
a jeśliby czegoś potrzebował, zrób to dla niego, a tak posuwając się po
jednym szczeblu, z pomocą Bożą osiągniesz szczyt drabiny. Bo przez to,
że powoli zaczniesz wspomagać swego brata, dochodzisz do pragnienia
jego dobra jak własnego i jego korzyści jak własnej.
A to właśnie oznaczają słowa: będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Jeśli będziemy szukali znajdziemy a jeśli będziemy prosili, Bóg nas
oświeci.

?

Pytania do reﬂeksji osobistej i wspólnotowej:
1. Na czym polega budowanie duchowego gmachu? O jakie cnoty należy
się starać przede wszystkim by dom nasz był zbudowany na skale
i nie runął w dniu Sądu Ostatecznego?
2. Jaką rolę pełni pokora w budowie gmachu duchowego?
3. W czym się przejawia pokora w relacji do Boga, do siebie, do bliźnich,
do wykonywanej pracy i wydarzeń życiowych?
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Lektura Pisma Świętego na tydzień:
1.
2.
3.
4.

Kol 3, 1 – 25
Ef 4, 15 – 6, 20
1 P 2, 11 – 17
Gal 5, 13 – 26

Pokora i droga do jej nabycia10

MARZEC 2007

Cierpliwości na ziemi – uczą nas cierpienia!
Cierpienie zaś dobroci. Dobroć – przebaczenia!
Przebaczenie do Nieba wszystkich nas przywodzi!
Tak jeden skarb zdobyty –tysiąc innych rodzi.
Pokora jest fundamentem życia ludzkiego i chrześcijańskiego.
Jest czystą prawdą o naszej zależności od Stwórcy i wolności wyboru dobra lub zła. Nie jesteśmy bowiem Bogami, jesteśmy tylko ludźmi
o ciel śmiertelnym i duszy nieśmiertelnej. Pycha i skłonność do kłamstwa jest nam wrodzona – z powodu skażenia grzechem pierworodnym
a pokory musimy z trudem nabywać dzięki łasce Chrystusa. Pokora
bowiem czyni nas uległymi na działanie łaski i miłości Bożej przez to,
że usuwa wyniosłość i nadęcie pychy. Uczy nas opanowywać dążenie do
wynoszenia się nad innych i nad Boga samego oraz skłaniać się raczej
do podporządkowania się Bogu, ludziom i temu co od nas nie zależy.
W naturze naszej jaką otrzymaliśmy od Stwórcy leży pragnienie wielkości, przekraczania siebie i dążenia do doskonałości oraz do przebóstwienia przez łaskę i miłość. Pomimo napotykanych trudności i przeszkód
na drodze tego ciągłego wzrostu ﬁzycznego, duchowego, psychicznego
i moralnego człowiek z otuchą pnie się wzwyż dzięki wielkoduszności
i męstwu.
Tendencje jednak do zbytniego pożądania wielkości i wyniesienia w których ignoruje się granice istot stworzonych i to stworzeń grzesznych
opanowuje właśnie pokora. Gdzie bowiem brak pokory, wielkoduszność
staje się pychą i hardością. Gdzie brak wielkoduszności, pokora staje
się małodusznością i uniżonością.
Ponieważ pokora wymaga wyrzeczeń, dlatego jest ogólnie znienawidzona
przez ludzi światowych którzy w niej podejrzewają fałszywą uniżoność
i małoduszność. Także chrześcijanie nie cenią jej wystarczająco.
Opracowano na podstawie: O. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza,
T II, Cz I, s. 398 - 410
10
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Przyjmują ją z reguły jako ciężką konieczność i nie dostrzegają jej piękna.
Zła reputacja pokory nawet wśród chrześcijan wynika z niedostatecznego jej poznania tak co do jej istoty jak i co do przejawów i cnót pokrewnych. Powszechnie można dziś spotkać uprzedzenie do pokory
i wypaczone o niej pojęcie.
Czasem słyszy się, iż pokora wymaga, aby uważać się za gorszego od
wszystkich i być gotowym do podporządkowania się każdemu, zawsze
i wszędzie. Nic bardziej błędnego, jak to widzimy w życiu Jezusa Chrystusa. Pokora prawdziwa jednak nie wyklucza poczucia zadowolenia
z dobra, które posiadamy, byleby nie przypisywać go sobie, z mniejszym
lub większym wykluczeniem Boga i byleby się z tego tytułu nie wynosić nad bliźnich11. Takie zadowolenie z siebie nazywamy dumą, która
jest synonimem pychy, ale też synonimem dozwolonego zadowolenia
z tego, czym jesteśmy i cośmy uczynili. Wolno bowiem być człowiekowi
dumnym ze swej siły, umiejętności, wiedzy, jej owoców, z potomstwa,
majątku, dobrej opinii, nawet pochodzenia –z założeniem, że o tyle jest
z tego wszystkiego dumnym o ile przez wszystkie te dobra służy i chwali
jedynego Boga12. Duma bowiem z tychże dóbr prowadząca do wywyższania się nad bliźnich, lekceważenia ich lub pogardzania nimi jest owocem
pychy a nie prawdziwej pokory.
Czasem też słyszy się, że pokora polega na uważaniu się za gorszego
od innych a nawet byciu takim, co zakłada ciągłe porównywanie się
z bliźnimi. Nie możemy jednak nigdy wiedzieć czy jesteśmy lepsi czy gorsi od bliźnich gdyż chcąc dwie rzeczy porównać z sobą, trzeba je równie
dobrze znać. O bliźnich jednak nie możemy mieć pewnego i całościowego sądu a i sami siebie nie znamy do końca. Stąd pokora prawdziwa
zakłada zarówno nie sądzenie samego siebie jak i nie sądzenie bliźniego,
lecz cały sąd o wartości nas i naszych bliźnich oddanie w ręce Boga.
Św. Paweł mówi: ja sam siebie nie sądzę, chociaż moje sumienie nie wyrzuca mi nic złego, dlatego nie sadźcie przedwcześnie dopóki nie przyjdzie Pan i nie wyjawi zamiarów serc ukrytych. Faryzeusz nadęty pychą
porównuje się z innymi po to aby się nad nich wywyższyć. Celnik nie
porównuje się z nikim z ludzi a stając przed Bogiem uznaje się za grzesznika i bije się w piersi (Łk 18,9-14).
Pokora jest usposobieniem serca, skłaniającym człowieka do chętnego
poddawania się Bogu, od którego pochodzi wszelkie posiadane przez
nas dobro oraz chętnego pochylania się przed tym wszystkim co w bliźnich jest z Boga.
O. Jacek Woroniecki OP, Etyka wychowawcza...T II, Cz. I, s. 398.
Por. św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, Ks III, poczynając od rozdziału
16 do końca księgi.
11
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Prawdziwa pokora przejawia się w czułości na dobro jakim jest Bóg
i na wszelkie dobro w nas, w naszych bliźnich i we wszechświecie. Dostrzeganie tego dobra, umacnianie go, pochwalanie i uwielbianie za to
najmniejsze dobro samego boga. To gotowość aby chętnie przed nim pochylić głowę i nigdy się nad nie się nie wynosić. Pokora bowiem ze swej
natury daje duszy pewną czułość na dobro Boże rozsiane po świecie i tę
gotowość serca by wszędzie, gdzie je znajdzie, uznać je, pochylić przed
nim głowy i chwalić za nie Dobrego Boga. Taka postawa serca, umysłu
i duszy podporządkowuje nas Bogu i czyni całkowicie podatnymi na
Jego działanie. Człowiek bowiem staje się w pełni człowiekiem kiedy
uznaje że z natury nie jest Bogiem, do Boga powraca i żyje w pełnej zależności od Niego!. Dajemy tym samym Bogu gwarancje, że nic z tego, co
otrzymamy nie przypiszemy sobie, ale że wszystko oddamy i odniesiemy
do Boga, za wszystko Go wielbiąc i wysławiając. Pokora pozwala odnaleźć i ujrzeć wszelkie ślady i przejawy Bożego działania i Jego obecności
zarówno w nas samych jak i gdziekolwiek indziej bez wynoszenia się nad
kogokolwiek.
Pokora tak rozumiana sprawia że winniśmy zawsze szukać w relacjach
z bliźnimi najpierw tego, co w nich jest dobre i zasługuje na pochwałę.
Początki prawdziwej pokory w duszy objawiają się umiejętnością odkrywania w każdym czegoś dobrego i radowaniem się z możności pochwalenia go za to. Pochwała i docenienie rzeczywistego dobra jest zawsze pochyleniem się przed jakimś dobrem, w którym się widzi działanie
i obecność Boga.
Pycha zaś przeciwnie, skłania człowieka do tego by we wszystkim i we
wszystkich dopatrywał się najpierw słabych stron, szukał dziury w całym, podejrzewał o zło i węszył zło nawet w najczystszych intencjach.
Bezpodstawna nagana i notoryczne krytykanctwo jest wynoszeniem siebie. Gdy zaś sprawia zadowolenie świadczy o braku gruntownej pokory
i początkach pychy.
Z natury mamy skłonność do lubowania się dobrem, jakie w sobie widzimy, nie odnoszenia go do Boga a nawet do wywyższania się nad innych z tego powodu, jako z czegoś własnego. Pokora więc usposabia nas
tak jak Maryję i Chrystusa Pana do zdobywania takiej wolności serca by
upodobanie w pięknie swej duszy nie zatrzymywało nas na nas samych
ani nie było powodem wynoszenia się nad innych lecz stało się powodem
oddawania chwały Bogu za piękno jakie w nas odzwierciedla.
Praktyka pokory polega na wyrabianiu w sobie tej wrażliwości na dobro
Boże w bliźnich i chętnym skłanianiu głowy przed każdym jego przejawem. Nigdy nie zabraknie nam okazji do tego by żłobić w duszy ten
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nastrój życia w poddaniu się Bogu i wszystkiemu co boskie w świecie13.
Drogą do nabycia pokory jest najpierw dogłębne poznanie czym
jest prawdziwa pokora. Trzeba przynajmniej zdawać sobie sprawę
czym jest pokora od strony negatywnej(z natury jesteśmy skłonni do
pychy to jest buntu wobec Boga i nie zależenia od nikogo) oraz od strony
pozytywnej(jesteśmy stworzeni przez Boga i dla Boga). Pokora prawdziwa ma w sobie cos radosnego, czynnego i twórczego. Łączy się zawsze
z ufnością, odwagą, prostotą i siłą ożywiającą wszystko czego się dotyka!
Jeśli chcemy by pokora przeniknęła do głębi duszy, trzeba aby była
przede wszystkim pokorą względem Boga. Pokory względem ludzi
nie wychowa się bez nabycia pokory względem Boga. Pokora względem Boga wywrze z konieczności swój wpływ na nasze relacje do
ludzi.
Praktyka pokory względem Boga polega przede wszystkim na zaprawianiu się do codziennej i prawdziwej modlitwy. Modlitwa to nieustanne
ćwiczenie się w pokorze. Modlitwa uczy nas bowiem uwielbiać Boga za
to kim On jest sam w sobie, za to wszystko co czyni w nas i w świecie.
Uczy nas uznawać siebie za stworzenia, uznawać naszą bezsilność, niewystarczalność, nędzę i prosić Boga o łaskę. Uczy nas dziękować Bogu
gdy cokolwiek od Niego otrzymujemy. Uczy nas uniżać się przed Nim
i przepraszać Go ilekroć w czymś zawinimy. Modlitwa jest pierwszą
szkołą pokory i najsilniejszym środkiem do opanowania pychy. Wierność modlitwie jest zawsze dowodem, że pycha, choć może nie całkowicie przezwyciężona, nie ma jednak w duszy przewagi.
Najpierw należy odkrywać i szczerze uznawać wszelkie przejawy
pychy w swoim myśleniu, pragnieniu, odczuwaniu i zachowaniu.
Następnie opanować tendencje do wynoszenia się nad innych, do
chwalenia się wszystkiego co nas dotyczy a ganienia bliźnich.
Takie odruchy pychy budzą się już w dzieciństwie. Dążenie do bycia niezależnym, bycia sobą, posiadania wszystkiego dla siebie, zazdrości i bycia nieustannie w centrum uwagi.
Pokora wymaga ustanowienia zależności od Boga we wszystkich
dziedzinach życia. Ona też przejawia się w dzieleniu się z rodzeństwem i znajdywaniu radości w obdarowywaniu innych. Położyć
mocne podstawy pokory to pomóc w opanowaniu tej skłonności do
wynoszenia się nad innych. A taka skłonność zawsze jest w człowieku.
13

O. Jacek Woroniecki OP, Etyka wychowawcza...,T II, cz. I, s. 401
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Praktyka pokory polega na uznawaniu i uczeniu się życia w zależności od Boga, przez uznawanie swej zależności od ludzi, od rodziców, starszych czy środowiska.
Umiejętność grzecznego poproszenia o coś czego nam potrzeba,
umiejętność grzecznego podziękowania za coś co otrzymujemy
i wdzięczności za najmniejszy dar –oto postawy prawdziwej pokory.
Kto nie lubi prosić, tym bardziej nie lubi dziękować bo to jeszcze
więcej uwydatnia jego zależność od innych. Już dzieci odczuwają
do praktyki pokory pewne bunty i opór. Chłopcu który nie sięga do
klamki a chce otworzyć drzwi, mówią: poproś a otworzą ci. Ale on
natychmiast się sroży i odpowiada: poczekam aż dorosnę.
Głównym aktem praktyki pokory jest przepraszanie. I z tym idzie nam
najgorzej. Zarówno od siebie jak i od dzieci czy innych należy oczekiwać
i tego wymagać by wina zawsze została uznana i żal za jej popełnienie
wyrażony –na tym polega przeproszenie. Takie szczere przeproszenie zupełnie gładzi winę i chroni od późniejszego przypominania czy wymawiania. Takie przypominanie czy robienie wymówek nawracającemu się jest
objawem pychy i manipulacji przez budzenie poczucia winy i niszczenie
zaufania.
Przeproszenie i wypełnienie naznaczonej kary winno być traktowane
jako zupełne wyrównanie rachunku, bo wtedy winowajca ma w tym dobry interes, aby się nie uchylać od przyznania się, przeproszenia i podjęcia pokuty. Ułatwia to przezwyciężenie pychy. Albowiem pycha zawsze
wzdryga się przed przyznaniem się do popełnionego zła, wyznaniem go
zawłaszcza publicznym i zadośćuczynieniem za popełniony grzech. Podjęcie takich postaw jest umocnieniem się w pokorze. Jest to próba krzyżowa dla pokory.
Praktyka pokory polega na wyrabianiu w sobie pewnej wrażliwości
na wszystko, co jest bożego w otoczeniu i co można pochwalić.
W wychowaniu dzieci należy powrócić do większej surowości gdyż
w dzieciństwie należy silniej zwalczać przejawy pychy aby się nie utrwaliły i nie przeszły w nałogi. Jednocześnie pokora wymaga by widzieć dobro
i umieć je uwydatnić. U tych w których charakterach zło się już utrwaliło a nawet przeważa, trzeba starannie wyszukiwać to, co pozostało
dobrego i przez zachętę czy pochwałę podnosić je i umacniać. Chodzi
o pochwały dobra prawdziwego, szczere i zgodne z prawdą, a nie kokietowanie czy sypanie pustych komplementów.
Bardzo często, dla wielu rodziców, wychowawców czy przełożonych, jedynym sposobem praktykowania pokory wobec swych podopiecznych
będzie umiejętność uznawania dobra u wychowanków i chwalenia go
w miarę jak się nadarza.
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Praktyka pokory i wychowanie do pokory polega przede wszystkim na
umiejętności CHWALENIA, PROSZENIA, DZIĘKOWANIA I PRZEPRASZANIA ilekroć zdarzają się do tego okazje. Nie chodzi tu tylko o towarzyskie formy kulturalnego zachowania –choć są bardzo pożądane
- ale o taką postawę duszy kiedy człowiek umie szczerze i z przekonania
pochwalić to, co na to zasługuje, grzecznie poprosić i z wdzięcznością
podziękować, gdy potraﬁ bez usprawiedliwiania siebie i zrzucania winy
na innych wziąć odpowiedzialność za zło popełnione przez niego, przeprosić i podjąć próbę przynajmniej naprawienia go.
Tam gdzie brak pokory tam pojawią się wkrótce hardość, brak delikatności, grubiaństwo i bezczelność.

?

Pytania do reﬂeksji osobistej i wspólnotowej:
1. Czy zaprawiam się świadomie do nabywania pokory
w codziennym życiu?
2. W czym przejawia się prawdziwa pokora umysłu i serca?
3. Czy świadomie podejmuje pracę nad wykorzenianiem
ze swego myślenia, i działania postawy pychy?
Lektura Pisma Świętego na tydzień:
1.
2.
3.
4.

Jk 4, 1 – 17
Rz 12, 3. 9 – 21
2 Kor 7 – 18
2 Kor 6, 1 – 18

Modlitwy14 na dzień przyjęcia szkaplerza
Najświętszej Maryi Manny z góry Karmel
Można je odmawiać codziennie, ale zwłaszcza w rocznicę przyjęcia Szkaplerza lub przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego
Opracowano na podstawie: SKARB KARMELITAŃSKI, to jest Traktat, gdzie po krótkiej Historii,
o początku i rozwoju starodawnego Zakonu Karmelitańskiego daje się nauka o Bractwie Szkaplerza św. Błogosławionej Panny Maryi z Góry Karmel. Przez W. O. Cypriana a S. Maria Karmelitę
Bosego po łacinie napisany, a teraz na polski przetłumaczony, z dodatkiem innych rzeczy. Przy
tym daje się krótkie zebranie Przywilejów, Łask i Odpustów tegoż Bractwa z powinnościami
do otrzymania tych łask potrzebnymi i z rozmaitymi naukami koło tych powinności i z innymi
rzeczami do Bractwa należącymi. Na ostatek przydane są różne Odpusty służące wszystkim
wiernym, bądź w Bractwie będącym, bądź nie będącym. W Krakowie, w Drukarni Franciszka
Cezarego, 1653, s. 399 – 401.
14
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Do Boga i Najświętszej Panny
1. Panie Boże Wszechmogący, który w Miłosierdziu swoim nikogo nie
odrzucasz tego kto się do Ciebie garnie, oto jestem przed Tobą żałując
serdecznie za tak ciężkie i liczne grzechy moje. Żałuję nie dlatego jedynie, że lękam się wiecznego potępienia albo słusznej kary lecz dlatego, że
Ciebie samego miłuję i miłować pragnę ponad wszystko. Żal mi jednak,
że jeszcze nie miłuje Cię tak jak powinienem.
Pragnę mój Boże z Twoją pomocą i za przyczyną Najświętszej Panny Rodzicielki Twojego Syna poprawić się i odmienić moje życie. Chcę wejść
na drogę pokuty i nawrócenia, wystrzegać się wszystkiego co jest złe
w oczach Twoich i Najświętszej Panny oraz wzrastać ustawicznie w przyjaźni z Tobą i w zjednoczeniu z Maryją, którą sobie obrałem za szczególną Matkę i Patronkę.
Dlatego też przez przyjęcie Szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel, tej
świętej Szaty mojej Matki i Habitu Zakonu Jej poświeconego oraz wstąpienie do Jej Bractwa, chcę być Twoim sługą i synem Najświętszej Panny z Góry Karmel.
Przyjmuje ten Szkaplerz, o Boże mój, abym odtąd nie żył już jak mi się
chce ale tak jak Ty chcesz, abym doznawał od Ciebie opieki ojcowskiej
a od Najświętszej Panny matczynej troski i aby od tej chwili nie tryumfował nade mną nieprzyjaciel duszy mojej.
Ratuje mnie zawsze przez przyczynę Matki Karmelu w niebezpieczeństwach duszy i ciała, w chwilach choroby, cierpienia i walk z nieprzyjaciółmi zbawienia mojego a moc Ducha twojego niech udzieli mi wytrwania w Twojej łasce aż do śmierci. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
2. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty chciałeś aby Twój Syn został odziany
szatą naszej śmiertelności i stał się dla nas nieprzebranym źródłem miłosierdzia i Twego błogosławieństwa, spraw łaskawie abym przez Ciebie
będąc pobłogosławionym, godnie nosił te Szatę Najświętszej Panny Maryi.
Świeci Ojcowie Karmelu nakazali ją nosić tym którzy wyrzekają się
wszystkiego co złe na tym świecie i przywdziewają ją na znak czystego
serca oraz pokory.
Proszę Cię więc, pobłogosław mnie tak, abym przez przyjęcie i noszenie
tej niebiańskiej Szaty, mógł być odziany Szatą nieśmiertelności Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
3. Pokornie Cię proszę Boże Ojcze, niech zstąpi na mnie niegodnego sługę twego, błogosławieństwo Twoje, abym przez Ciebie pobłogosławiony
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i z Twoją Boską pomocą, pokonał mężnie wszystkie zasadzki złego ducha i niebezpieczeństwa zarówno duchowe jak i cielesne.
Niech pod stopami Niepokalanej Matki mojej, która pokonała szatana
a której Szatę – ja niegodny - przywdziewam na siebie i nosił będę, zostaną wniwecz obrócone wszystkie podstępne zamysły złego ducha i tych
którzy mu służą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
4. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi
memu. Nakłoń ucha na głos mych modlitw i mnie niegodnego sługę
Twego, którego dziś czynisz uczestnikiem Zakonu Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel, zechciej ocalić i uratować ode mnie samego, od
mych grzechów, pożądliwości i złych przyzwyczajeń.
Spraw abym Tobie jednemu mógł służyć z wytrwałą stałością, sercem
czystym i pokornym a za łaską Ducha Świętego i z pomocą Świętej Bożej
Rodzicielki osiągnął doskonałą Miłość i na wielki wielbił Ciebie w Przenajświętszej Trójcy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
5. Stwórco nieba i ziemi, Boże wszechmogący, który uczyniłeś mnie synem w Synu Twoim i dzieckiem Matki Chrystusa Jezusa, racz mnie pobłogosławić w dniu w którym czynisz mnie Bratem Bractwa Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel.
Oczyść moją pamięć, uzdrów moje serce, rozpal ogniem Twej Miłości
moją duszę i zjednocz mnie z Twoim Synem w Niepokalanym Sercu
Maryi.
Matko i Pani moja niech w zjednoczeniu z Tobą zwyciężę ostatecznie
szatana, śmierć i grzech na chwałę wszechmogącego Boga. Uproś mi to
Maryjo aby w godzinie mojego odejścia z tego świata, została starta głowa piekielnego węża, który jest moim odwiecznym nieprzyjacielem, a ja
bym otrzymał wieniec wiecznego dziedzictwa ze Świętymi w niebie. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
6. Strzeż mnie o Boże, od lęku przed zaciekłością szatana, od ulegania
nawałom pokus i tchórzliwego wycofywania się z pola walki duchowej.
Umocnij mnie siłą z wysoka i wspomóż sługę Twego który oddaje się
w opiekę Najświętszej Panny.
Racz mnie obronić i pozwól odnieść zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi zbawienia mojego. Amen.
Do Jezusa Chrystusa
Przyjmij mnie Jezu Chryste do wspólnoty świętych i przyjaciół Twoich.
Daj mi Jednorodzony Synu Boży czas na pokutę i święte życie na tym
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świecie, łaskę wytrwania w dobrym postanowieniu i szczęśliwą godzinę
mojej śmierci.
A jak duchowo przyjmuje mnie do siebie Braterska Wspólnota Najświętszej Panny z Góry Karmel i wiąże z sobą na ziemi przez znak Szkaplerza
Świętego, tak racz mnie uczynić uczestnikiem niebiańskiej Chwały Twojej i Twej Przeczystej Matki oraz wspólnoty ze Świętymi Twymi w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
Do Najświętszej Panny
1. Pokornie Cię proszę Najświętsza Maryjo Panno abym tę świętą Szatę
Twoją którą dziś przyjmuje, dzięki Twoim modlitwom i zasługom, nosił
nieskalaną. Spraw, abym ją nosił we dnie i w nocy bez świadomego
i dobrowolnego grzechu ciężkiego. Osłoń mnie płaszczem swej opieki
Matko i Królowo z Góry Karmel abym osiągnął życie wieczne. Broń mnie
od udręczeń, napaści i prześladowań złego ducha bym w wolności i bez
leku służył Twemu Synowi. Módl się za mną teraz i w godzinę mojej
śmierci. Amen.
2. Najłaskawsza Królowo Nieba, oto ja… pokładając nadziejęw łasce Jednorodzonego Syna Twojego i Twojej miłosiernej pomocy, gorąco pragnę
Twojej obrony i postanawiam przez całe moje życie w szczególny sposób
Tobie służyć. Ukryj mnie w Sercu Twoim Niepokalana Panienko i broń
mnie od napaści, prześladowań i podstępów złego ducha, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.
3. Panno Najświętsza, Matko i Królowo Karmelu, Ty znasz moje pragnienia i uczucia z jakimi oddaje się Tobie dnia dzisiejszego. W obliczu
Trójcy Przenajświętszej – która Cię wybrała na Matkę Syna Bożego,
w obliczu wszystkich Aniołów i Świętych, w obliczu nieba i ziemi która
będzie mi świadkiem w dzień Sądu Ostatecznego, oświadczam że chcę
i pragnę stać się Twoim sługą i niewolnikiem miłości Twojej. Chcę służyć Tobie i Ciebie czcić aż do śmierci. Chcę bronić Twojej sławy i czci,
choćbym miał tysiąc razy umierać i przecierpieć męki najstraszniejsze.
Chcę Cię czcić nie tylko ja sam ale o ile to ode mnie zależeć będzie pragnę innych pociągać do miłowania Ciebie i służby dla Ciebie. Przyrzekam
Tobie codziennie służyć i Ciebie czcić przez podjęte dla Ciebie modlitwy
i czyny.
Przeto oddaję się Tobie dnia dzisiejszego, z całego swego serca, świadomie i dobrowolnie jako Twój sługa i więzień Miłości. Obieram Ciebie za
Matkę i Panią mego serca. Pooddaje się pod Twoją szczególną opiekę.
Oﬁaruje Tobie Panno Przenajświętsza ciało i duszę moją, wszystkie zmysły zewnętrzne i wewnętrzne, uczucia i pragnienia, myśli, słowa i czyny
moje. Oddaje Tobie cokolwiek mam i co posiadam, wszystkie dobra któ-
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re do mnie należą teraz i w wieczności.
Stanowczo postanawiam często o Tobie myśleć i ku Tobie się zwracać,
często rozważać Twoje życie i cnoty. Postanawiam z całego serca swego
naśladować Ciebie, szczególnie w Twojej pokorze, czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie. Zwłaszcza – z myślą o Tobie - postanawiam każdego dnia uczynić coś dobrego według moich możliwości. Pragnę często
wypowiadać w sercu i ustami Twoje Najświętsze Imię, oddawać cześć
Tobie w obrazach i ﬁgurach przez Pozdrowienie Anielskie. Wreszcie chcę
uczestniczyć w każdym dobrym dziele, które służyć będzie Twojej chwale i miłości.
Nie zwlekaj więc Królowo Nieba i ziemi, Panno Maryjo, rządź mną, prowadź mnie, posługuj się mną i pouczaj mnie, abym żeglując po nędznym
morzu tego świata, nie zatonął wśród odmętów ateizmu, bezbożności
i przewrotności ludzkiej. Spraw to Pani moja i Królowo abym się stał
nie tylko uczestnikiem Twoich trudów ale współpracownikiem w dziele
naśladowania Jezusa i głoszenia Jego Ewangelii.
Oto na wszystko gotów oﬁaruję się Tobie!. Oby mnie wcześniej Dobry
Bóg zabrał z tej ziemi, Maryjo– niżbym miał przestać Cię kochać, Ciebie
czcić i Tobie służyć. Niech już cały świat zapłonie miłością ku Tobie,
aby Twój Syn był bardziej kochany i naśladowany! Ratuj mnie o Pani
we wszystkich chwilach życia mego i ratuj dusze, krwią Syna Twego odkupione! Módl się za mną teraz Matko Boża i w godzinę śmierci mojej.
Amen.
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Spotkanie brackie (schemat)
Ma zwykle miejsce w III niedzielę miesiąca, w okolicy 16 dnia miesiąca
– po procesji Szkaplerznej - gdyż jego celem zasadniczym jest wspólna cześć oddawana Matce Bożej Szkaplerznej i gromadzenie się wokół
Maryi.
Część modlitewno-formacyjna – ok. 30 minut
1. Pieśń do MB Szkaplerznej i wspólna modlitwa do Ducha Świętego.
2. Konferencja formacyjna – rozważania
3. Rozmyślanie w ciszy (5-10 minut).
4. Pieśń dostosowana do treści konferencji.
5. Wypowiedzi i reﬂeksje (według pytań pod konferencją lub innej
metody)
6. Wspólna modlitwa ustna w intencjach, jakie pojawiły się
podczas wspólnej rozmowy.
7. Pieśń maryjna na zakończenie części modlitewno – formacyjnej
Część organizacyjna – ok. 30 min
8. Ogłoszenia. Ustalenia. Sprawy aktualne.
Część wspólnotowa – okolicznościowa – ok. 60 min
9. Cześć wspólnotowa – AGAPA (okazjonalnie: imieniny, urodziny,
święta). Życzenia, upominki, błogosławieństwo stołu, wspólny
posiłek, modlitwa i błogosławieństwo na zakończenie.
Zakończenie Spotkania:
Modlitwy za zmarłych braci i siostry.
10. Pieśń do Matki Bożej Szkaplerznej.
Modlitwa za zmarłych braci i siostry
z naszych Bractw i Wspólnot, które winny być zawsze odmawiane na zakończenie miesięcznego Spotkania Szkaplerznego z dołączeniem krótkiej
informacji o zmarłej osobie.
Psalm 130
Z głębokości wołam do ciebie Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mego błagania.
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Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obﬁte odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
Panie, niech nie będą zawstydzeni na wieki
Ci, którzy w Tobie pokładają nadzieję
Okaż im Panie Twoje miłosierdzie
I daj im Twoje zbawienie.
Módlmy się:
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, a naszych Braci i Sióstr, odpuszczenia
wszystkich grzechów. Niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia,
którego zawsze pragnęły. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy,
wszystkich Aniołów i Świętych Twoich, dopuścił naszych zmarłych Braci i Siostry, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, do udziału w wiecznej
szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
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Modlitwy do Matki Bożej za dusze w czyśćcu cierpiące
1. Najświętsza Panno Maryjo, Gwiazdo Morza, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach miłości
czyśćcowej. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż odeszły z tego
świata w stanie Jego łaski, tęsknią za oglądaniem Jego oblicza i nie
mogą same siebie oczyścić z wszelkich pozostałości po przebaczonych
grzechach. Świętość Jego wymaga, aby całkowicie upodobniły się do
Boga w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko
litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały
i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Okaż żeś jest im Matką, skoro
przyjęłaś je za swoje dzieci. Bądź im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich
męki, skróć ich cierpienia swym potężnym wstawiennictwem i nie zwlekaj z ich wybawieniem. O łaskawa! O litościwa! O słodka Panno Maryjo.
Amen.
2. O Maryjo, Matko nasza, ukryj w swym litościwym sercu dusze pozostające w płomieniach czyśćcowej i świętej Miłości Boga w Trójcy
Jedynego. Wejrzyj łaskawie na ich ból, tęsknotę za Jezusem, niemoc
i całkowite zdanie się na wolę Sprawiedliwego i Miłosiernego Boga Ojca.
Niech miłosierdzie ducha ogarnie ich w tym oczekiwaniu Bożego Miłosierdzia. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te
dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród udręk i pragnienia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy
za nie. O Matko Szkaplerza świętego, przyjmij w jedności z całym Kościołem tę naszą małą modlitwę i ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi! Daj im znak Twej matczynej opieki i dozwól aby jak najrychlej
mogły oglądać oblicze Boga w Trójcy Jedynego. Który żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
3. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i do końca towarzyszyłaś Mu w Jego okrutnej śmierci.
Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam,
racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie
z mąk. Dla wyproszenia miłosierdzia Bożego, o Matko Niepokalana,
przebaczam szczerze tym wszystkim, którzy mi zawinili i proszę Jezusa
o wybaczenie mi tego czym ja zawiniłem wobec moich zmarłych bliźnich.
Przez Twoje ręce, o Panno Święta, oﬁaruję dla dusz, które poddane są
oczyszczeniu, jałmużnę, modlitwę i post a nade wszystko Oﬁarę Eucharystyczną Jezusa. O Matko Miłosierdzia, okaż miłosierdzie duszom
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w czyśćcu cierpiącym. Amen.
Spotkanie kończymy błogosławieństwem – o ile jest kapłan, lub znakiem Krzyża św. oraz pozdrowieniem: Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Obecni odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

Wydarzenia
PIERWSZY DZIEŃ WSPÓLNOTY w Przemyślu
O. Paweł Ferko OCD – dotychczasowy Moderator Rodziny Szkaplerznej
życzył nam w pożegnalnym słowie, abyśmy pod płaszczem Maryi doświadczyli ogromu wielu wspaniałych łask Bożych i ludzkich pomocy ku
większemu wspólnemu zbudowaniu. Dobrze się stało, iż nie żegnał się
z nami, bo -jak to napisał - ścieżek karmelitańskich na polskiej ziemi
przybywa, a szlaki się krzyżują. Stąd też łączność nie jest zerwana,
adresy znane a zaproszenia wciąż aktualne.
Dlatego też tam gdzie został mianowany Przeorem – czyli w Przemyślu – odbył się PIERWSZY DZIEŃ WSPÓLNOTY SZKAPLERZNEJ dnia
25.10.2008. Zgromadził on reprezentantów 6 wspólnot szkaplerznych
z terenów południowo – wschodniej Polski. Przybył ks. Władysław Jagustyn – Diecezjalny Moderator Rodziny Szkaplerznej diecezji rzeszowskiej, o. Jarosław Kania OFM kustosz Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku oraz o. Jan Ewangelista – aktualny Moderator RSz. O. Paweł
Ferko OCD– jako gospodarz spotkania i Przeor klasztoru Karmelitów
Bosych w Przemyślu, zgodził się na przyszłość koordynować i wspomagać Wspólnoty i Bractwa w tym regionie. Tak więc pod płaszczem Maryi,
krzyżują się szlaki karmelitańskie na polskiej ziemi i nie zostaje zerwana
dotychczasowa więź.
REKOLEKCJE: Matka Słowa Przedwiecznego i praktyka modlitwy
biblijnej dla Bractw Szkaplerznych w Brennej
Odbyły się w dniach od 15-18.09.2008r. w Ośrodku Spotkań i Formacji Archidiecezji katowickiej im. Św. Jadwigi Śląskiej. W rekolekcjach
prowadzonych przez O. Jana Ewangelistę OCD Moderatora Rodziny
Szkaplerznej wzięło udział 16 osób z paraﬁi Dekanatu Pszczyńskiego.
Niewielka ilość osób okazała się być korzystna gdyż w małej grupie mogliśmy lepiej zapoznać się z praktyką Lectio Divina czyli sposobu prze-
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madlania Słowa Bożego. Rozważaliśmy boleści Najświętszej Marii Panny w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Różańcu przed Najświętszym Sakramentem. Uczestniczyła również grupa 22 panów z Paraﬁi Paniowy.
Wiele osób skorzystało z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za czas modlitwy i rozważań Słowa Bożego oraz miłej
agape. Animatorka Stanisława Gągoł
REKOLEKCJE połączone z WYPOCZYNKIEM dla Bractw Szkaplerznych w WIŚLE.
Miały miejsce w odnowionym Domu rekolekcyjnym „Idylla” w Wiśle Nowej Osadzie z paraﬁi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie
w dniach od 19-22.10.2008r.. Prowadził je O. Jan. Uczestniczyło w nich
30 osób ze wspomnianej paraﬁi. Tematem rekolekcji była praktyka pokory w życiu codziennym na wzór Najświętszej Marii Panny oraz obowiązki
i przywileje wynikające z przyjęcia Szkaplerza Świętego. Ojciec omówił
również znaczenie Szkaplerza św. w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ranek rozpoczynaliśmy śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, następnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. oraz nabożeństwie
eucharystycznym i Różańcu. Pogoda sprzyjała do osobistej kontemplacji
Boga w pięknie przyrody skąpanej w jesiennym słońcu oraz do indywidualnych rozmów i odpoczynku, gdyż zarówno przed południem jak
i po obiedzie mieliśmy kilka godzin do osobistego zagospodarowania. Po
ostatniej uroczystej Mszy Św., kilka osób przyjęło Szkaplerz św. a wszyscy obecni przypomnieli sobie istotę przymierza szkaplerznego z Maryją:
„Przez Maryję do Jezusa. Animowały Stanisława Gągoł i Urszula Duży.
ERYGOWANIE BRACTWA W LEŻAJSKU [FARA]
Dnia 13 lipca 2008 roku miało miejsce oﬁcjalne ERYGOWANIE BRACTWA SZKAPLERZA ŚW. w Leżajsku w paraﬁi farnej
To dobre dzieło rozpoczął ks. Jerzy Gałązka (za praktycznymi radami
o. Bronisława Tarki OCD). Przygotował wiele osób do przyjęcia Szkaplerza św., animował i formował grupę a potem wspólnotę Szkaplerzną,
by wreszcie oﬁcjalnie została ona zatwierdzona przez Generała Zakonu
Karmelitów Bosych jako Bractwo Szkaplerzne. Obecnie kontynuuje ten
trud ks. Mariusz Pelc.
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Ogłoszenia
SŁOWO ŻYCIA (Flp 2, 16)
czyli REKOLEKCJE dla ANIMATORÓW BRACTW SZKAPLERZNYCH,
ich zastępców oraz WSZYSTKICH pragnących poznać PRAKTYKĘ
modlitwy biblijnej(Lectio divina).
7-10 maja 2009, Czerna – prowadzi o. Jan Ewangelista OCD.
w Domu Macierzystym Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego
Elianum.
Spotkanie z Animatorami będzie mieć jak zawsze miejsce na zakończenie rekolekcji. Zgłoszenia kierujcie na adres Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej w Czernej, umieszczony na zewnętrznej stronie okładki.
Plan rekolekcji prześlę w numerze kwietniowym. Zainteresowanych
proszę o przesłanie jak najszybciej waszych propozycji.
Przybywajcie ze SWOJĄ BIBLIĄ!.
SKARB KARMELITAŃSKI czyli REKOLEKCJE dla RODZINY SZKAPLERZNEJ i wszystkich pragnących przyjąć Szkaplerz Matki Bożej
z Góry Karmel.
13 lipca 2009 godzina 17.00, Czerna – prowadzi o. Jan Ewangelista OCD.
w Domu Rekolekcyjnym SS. Karmelitanek Dz. Jezus.
Rozpoczynamy Mszą św. i modlitwą w siódmym dniu nowenny przed
Uroczystością MB z Góry Karmel.
15-16 lipca 2009, kościół Karmelitów Bosych – czuwanie maryjne
16 lipca – wspólna Msza św. oraz procesja Szkaplerzna.
Dokładny plan prześlę w kwietniu.
Zgłoszenia – do czerwca, kierujcie na adres:
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus,
Czerna 196, 32- 065 Krzeszowice,
tel. 012 – 282-12-45,
e-mail:rekol@karmel.pl.
Cena pobytu za dobę z wyżywieniem, w zależności od standardu pokoju
40-45 zł od osoby.
Ilość miejsc – do 70 osób.
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DZIEŃ PUSTYNI (Ap 12, 6)
lub Weekendy pustelnicze dla wszystkich spragnionych Adoracji
Jezusa-Hostii, modlitwy w ciszy, samotności i czasu na osobistą lekturę Biblii. Zapraszam wszystkich a zwłaszcza noszących Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny.
23-25 stycznia 2009, Wadowice – Prowadzi i uczestniczy w tym dniu
pustyni o. Jan Ewangelista OCD.
W tym roku będą mieć miejsce w Domu Rekolekcyjnym OO. Karmelitów
Bosych. Zaczynamy zawsze w piątek wspólną kolacją o godz. 18.00.
Kończymy w niedzielę wspólnotowym śniadaniem oraz obiadem.

Dla kogo?
Po co?
Jakie warunki?
Jak pięknie go przeżyć?
To wszystko na stronie:
www.szkaplerz.pl/silva rerum/weekend pustelniczy/aktualności.
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STRONA INTERNETOWA RODZINY SZKAPLERZNEJ

Od kilku miesięcy funkcjonuje już i wciąż jest udoskonalana strona
internetowa Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej. Jej administratorem
jest O. Piotr Karauda OCD, konwentualny w Czernej.
O ile to możliwe odwiedzajcie nas na:

www.szkaplerz.pl.

Wasze propozycje, świadectwa, sugestie i uwagi krytyczne
możecie kierować na adres e-mail:

rodzina@szkaplerz.pl.

Czekamy i zaprawszy do współdziałania
w tym nowoczesnym
apostolstwie.

