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Kiedy znamy Słowo Boże, lepiej rozumiemy, dlaczego Maryja jest wzorem
Jego słuchania. Ona zachowywała te rzeczy i rozważała je w swoim sercu (Łk
2, 19). Uświadamia nam to, że zanim zaczęła rozważać Słowo Boże, nauczyła się go na pamięć. Natomiast rozważanie oznacza, że długo powtarzała je
w swoim sercu, zanim jego znaczenie stało się jasne. Serce Maryi jest w ten
sposób biblioteką Słowa.


Słowa Bp Vincent Ri Pyung-ho, Ordynariusza Dzondzu (Korea), Serce Maryi biblioteką Słowa;
w: Osservatore Romano, Nr 12, 2008, s. 26-27
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Przez powrót do Biblii pobożność Maryjna ożywia się, odmładza i nabiera
nowej siły!

Por. Ks. Józef Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej; w: Salvatoris Mater 3
(2001) nr 2, s. 239-277.
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Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne!
Dziewica Przenajświętsza
Ze Słowem Bożym w łonie
Do ciebie przyjdzie z drogi,
Jeśli Jej dasz schronienie.
Tymi słowami św. Jan od Krzyża (O Słowie Bożym) kieruje do was Bracia
i Siostry w Szkaplerzu św. życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Szukajcie w czytaniu Pisma Świętego, a znajdziecie w rozmyślaniu. Pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji – mawiał św. Jan (Słowa światła i miłości 157). Słowo Boże, które zostało niegdyś spisane dla naszego pouczenia,
a przez Kościół katolicki podane do wierzenia, niech zamieszka obficie w sercach i umysłach waszych wraz z całym swym bogactwem. Niech Słowo Boże, to
jest Chrystus, który zamieszkał wśród nas (J1, 14), zamieszka przez wiarę w waszych sercach! To Słowo na początku zamieszkało w Sercu, Duszy i Życiu samej
Matki Bożej, której Szatę Szkaplerza nosimy. Przyjmijmy Maryję tak ściśle
zjednoczoną z Jezusem i chciejmy poznawać Jej Syna tak jak Ona, z Nią, dla
Niej i dzięki Niej! Modlę się za was wszystkich w czerneńskim Sanktuarium
u stóp Matki Bożej Szkaplerznej, modlitwą w duchu św. Jana od Krzyża i papieża Benedykta XVI: Matko Boża Maryjo! Przyjdź do nas z drogi, jaką kroczysz
z Nazaretu do Betlejem, ze Słowem Bożym w łonie. Ze Słowem, które stało się
w Tobie Ciałem i zamieszkało w nas! Pragniemy Cię przyjąć i dać Ci schronienie
w naszym sercu, naszym umyśle i naszym życiu. Zamieszkaj Matko wśród nas,
ze Słowem Bożym w łonie i naucz nas Jezusa, byśmy przynieśli owoc obfity, na
życie wieczne. Amen.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2010!
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Wyjaśnienie!
W tym roku, na XII Spotkanie Szkaplerzne, planujemy wydanie ŚPIEWNIKA
SZKAPLERZNEGO. Będzie do niego dołączona płytka robocza z nagraniem
poszczególnych hymnów, pieśni i piosenek szkaplerznych. Płytka jest darem
od czerneńskiej diakonii muzycznej „Mariam” przy Grupie Odnowy w Duchu Świętym „Góra Karmel”.
Ze względu na pokaźną objętość obecnego Biuletynu, nie zamieścimy w nim
tekstu przekładu traktatu o. Arnolda Bostiusza, O Patronacie NMP nad Zakonem karmelitańskim. Postaramy się zamieścić pierwszą część nieco później.
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Biblijny program formacyjny na rok 2010
Kochaj Pismo Święte, a mądrość cię ukocha. Kochaj je serdecznie, a ono będzie
cię strzec. Szanuj je, a zaznasz od niego czułości. Niech będzie dla ciebie niczym
naszyjniki i kolczyki. Umiłuj mądrość Pisma Świętego, a nie będziesz miłowała występków cielesnych (Benedykt XVI) .
Od pamiętnych rekolekcji dla Animatorów Bractw Szkaplerznych w maju 2009
na temat SŁOWO BOŻE, PRAKTYKA MODLITWY BIBLIJNEJ, zachęcaliście
mnie do upowszechnienia w całej Rodzinie Szkaplerznej tych przeżytych przez
was treści. Moi niezapomnianej pomięci poprzednicy, kładli od początku nacisk na FORMACJĘ BIBLIJNĄ w Bractwach Szkaplerznych. Już w pierwszym
numerze Rodziny Szkaplerznej, czyli kwartalnego programu dla Bractw Szkaplerznych (2002/1, s. 1-2), O. Dawid Ulman (inicjator Biura Szkaplerznego) pisał: Program formacyjny na najbliższe 3 lata będzie oparty na lectio divina czyli
modlitewnym czytaniu Pisma św. O. Tomasz Maślanka OCD, w konferencjach
formacyjnych skupiał swoją uwagę na poznaniu osoby i życia Matki Bożej (10
cnót Maryi), kładąc nacisk na naśladowanie Jej postawy wobec Słowa Bożego. Maryja – pisał – w sposób szczególny rozważała Słowo Boże. Jesteśmy wezwani do zachowania Słowa Bożego przez modlitwę, czytanie i rozważanie Go
w Piśmie św. O tym ma nam przypominać Szkaplerz św.: gotowość do słuchania,
rozważania i wypełniania Słowa Bożego (por. Rodzina Szkaplerzna 2005/2 s. 78.11). Tego zwrotu do Pisma św. w Rodzinie Szkaplerznej pragnął szczególnie
mój poprzednik O. Paweł Ferko OCD: Idąc za wskazaniami Ojca św. pochylmy
się nad Świętą Księgą, by myśli Boże stawały się nam drogowskazami; wydarzenia
biblijne uczyły nas ufności w Opatrzność Bożą, a wybrane fragmenty odnoszące
się do Matki Najświętszej, towarzyszyły comiesięcznym spotkaniom we wspólnotach szkaplerznych (por. Rodzina Szkaplerzna 2008/1, s. 5). Sięgnijmy zatem
w domu i na spotkaniach po Pismo św., bo będzie nam bardzo pomocne (por.
Rodzina Szkaplerzna 2008/1, s. 5). Nie od dziś głośno się mówiło o potrzebie
ubiblijnienia naszej polskiej pobożności maryjnej, a zwłaszcza biblijnej formacji w Bractwach Szkaplerznych. Ks. Józef Kudasiewicz wzywał: Nie ma odnowy
pobożności maryjnej, bez odnowy biblijnej! Autentyczne nabożeństwo do Mat-
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ki Pana polega na naśladowaniu Jej. Jedynym źródłem, które w sposób pewny
przedstawia nam Matkę Najświętszą są Ewangelie. Nieznajomość Pisma św. nie
tylko jest nieznajomością Chrystusa, ale również Jego Matki. Nieznajomość Biblii
prowadzi do zabobonnej pobożności. Przez powrót do Biblii pobożność maryjna ożywia się, odmładza i nabiera nowej siły! Kontynuując tę zbawienną drogę
moich poprzedników, w roku 2010 pragniemy wdrożyć wszystkich w praktykę
codziennego lectio divina Ewangelii, czyli modlitwę biblijną – skoncentrowaną
na rzetelnym poznawaniu życia, osoby i nauki Jezusa Chrystusa. Codzienne
lectio divina Ewangelii jest praktycznym naśladowaniem Maryi, która umiłowała Jezusa i codziennie Go „czytała, rozważała, przemadlała i kontemplowała”, nie tylko w proroctwach Starego Testamentu, ale w Żywym Słowie, jakie
wykarmiła własną piersią, wychowała i ofiarowała na Krzyżu!
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Zmiany w układzie Biuletynu Szkaplerznego
i zasadach dystrybucji 2010
Z tego powodu wprowadzamy następujące zmiany:

Schemat czytań codziennych Ewangelii – Sykomora

Zamiast podawania 4 cytatów biblijnych, przeznaczonych do lektury na tydzień,
podjemy na końcu każdej konferencji cytaty z Ewangelii (Sykomora) rozłożone
na każdy miesiąc, tydzień i dzień. W naszym schemacie Sykomora, miesiąc ma
30 dni, 4 tygodnie, każdy tydzień 6 dni a dzień 7 jest przeznaczony na lekturę tekstów opuszczonych, powtórzenia oraz przygotowanie własnych odkryć,
pytań i wątpliwości na Spotkanie wspólne w Grupie, Wspólnocie czy Bractwie
Szkaplerznym. Jeśli miesiąc kalendarzowy będzie dłuższy lub krótszy, należy to
przewidzieć osobiście i uzupełnić w dniu 7.

Konferencje wprowadzające w praktykę lectio divina
– Drabina Jakuba

Konferencje formacyjne w roku 2010 będą ze sobą ściśle połączone i stanowić
będą całość. Każda z nich będzie praktyczną instrukcją jak posługiwać się schematem czytań na każdy dzień Sykomora? To co nie będzie jasne na początku,
rozjaśni się w miarę osobistej praktyki oraz wymiany doświadczeń podczas
Spotkań miesięcznych Bractwa. To co będzie trudne do zrozumienia w pierwszych konferencjach, wyjaśnione zostanie w następnych.

Zamiast pytań do konferencji – wspólnotowe dzielenie owocami
osobistego lectio divina.

Nie będzie w tym roku pytań do refleksji umieszczanych na zakończenie każdej
konferencji. Będą natomiast pytania pomocnicze do wspólnej wymiany osobistych doświadczeń zdobytych podczas codziennej lektury i modlitwy biblijnej,
odkryć, jakimi możemy ubogacić innych podczas Spotkań miesięcznych Bractwa. Pytania umieszczone są w punkcie: SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH oraz MIESIĘCZNE SPOTKANIA SZKAPLERZNE.
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Zapoznać się dokładnie z programem biblijnym

Zanim zaczniecie się posługiwać schematem czytań Ewangelii zapoznajcie się
z WPROWADZENIEM DO BIBLIJNEGO PROGRAMU FORMACYJNEGO.
Proszę o to szczególnie Moderatorów i Animatorów Bractw, Wspólnot i Grup
Szkaplerznych.

Zmiany w dystrybucji i cenie Biuletynu

Zamierzony cel tegorocznego studium Ewangelii możemy osiągnąć jedynie pod
warunkiem, gdy każdy z Braci i Sióstr będzie posiadał do własnej dyspozycji
egzemplarz Biuletynu Rodzina Szkaplerzna i postara się o własne Pismo św. Ze
strony Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej będziemy się starć, aby jeden egzemplarz nie przekraczał 3 zł. Ufamy, iż na taki wydatek będzie stać najbiedniejszych. Wyślemy Biuletyny na nasz koszt, w ilości podanej przez Animatorów,
byleby każdy dostał do ręki egzemplarz i korzystał z niego w domu.

WPROWADZENIE DO PROGRAMU
FORMACYJNEGO 2010
Podstawowa prawda dla życia i misji Kościoła (brzmi): Karmienie się Słowem
Bożym jest dla niego zadaniem podstawowym i pierwszorzędnym (Benedykt
XVI).
Jaki cel ma tegoroczny program biblijny?
Ma bardzo konkretny cel: nauczyć się czytać Pismo św., nauczyć się modlitwy
biblijnej a dzięki temu lepiej poznać samego Chrystusa i stać się bardziej chrześcijaninem w życiu codziennym!
Chrześcijanin winien czytać i studiować Pismo Św. nie tylko w kościele, ale
również w domu. Nie powinno ci wystarczać słuchanie Bożego Pisma jedynie
w kościele, ale powinieneś się oddawać czytaniu Pisma Bożego w domu, na przyjęciach, a gdy dni stają się krótsze, nawet w pewnych godzinach w nocy – napominał św. Cezary z Arles. Niech nikt nie próbuje się wymawiać twierdząc: Nie
Por. Cytat za: ks. Piotr Szczur, Słowo Boże w nauczaniu św. Cezarego z Arles; w: Vox Patrum 28 (2008) t. 52,
s. 1071
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mam czasu na czytanie Pisma Świętego! Nie umiem czytać! Już nie widzę! Niech
każdy uczyni, co jest w jego mocy, aby słuchać Słowa Bożego. Bo kto twierdzi, że
jest analfabetą – zawsze może słuchać Słowa, które inni czytają głośno, może odsłuchać z magnetofonu! A brak czasu? Zrezygnuj z długich przesiadywań przed
telewizorem, licznych wizyt, czytania kolorowych czasopism, niekończących się
pogaduszek czy biesiad suto zakrapianych! Zobaczysz, że będziesz miał wówczas
wiele czasu by zadbać o swoją duszę! Gdy noce są dłuższe, po cóż tak długo spać!
Przynajmniej przez godzinę czy trzy godziny poczytaj albo posłuchaj Boskich
Pism! Znam takich ludzi interesu, którzy nie umieją czytać, ale wynajmują sobie
wykształconych i za opłata czytają im Boskie Pisma! Kto ani sam nie czyta, ani
nie chce czytać, ten widocznie wcale nie wierzy, że dzięki temu zyska jakieś dobro! Jeśli umiesz czytać, proszę cię – czytaj często Boskie Pisma! Słowo Boże jest
światłem dla duszy! Bez niego dusza nie może ani widzieć ani żyć! Nasza dusza
gaśnie, jeśli nie otrzymuje Słowa Bożego
Jeśli chcesz, aby Pismo Święte ci smakowało jak słodycze, powstrzymaj się
na kilka godzin od światowych zajęć, a gdy zaczniesz czytać Słowo Boże
w swoim domu, oddasz się zupełnie Miłosierdziu Bożemu. Ci którzy chcą
czytać Pismo Święte w naszych Bractwach – będą mieli do tego okazję i pomoc, ci którzy nie chcą Go czytać, będą się czuli przymuszeni. Odpowiedzialni za Bractwa, są też odpowiedzialni za to by Słowo Boże dotarło do
wszystkich. Nie mogą tego obowiązku zaniedbać! Bez wątpienia, kto w czasie tego ziemskiego życia, niechętnie poszukuje Boga przez czytanie Pisma
Świętego, nie będzie godzien uznania go przez Boga za swego w wiecznym
szczęściu. Powinien się obawiać, by nie usłyszał z ust Chrystusa: nie znam
was (Mt 25, 12), nie wiem skąd jesteście (Lk 13, 27)
Dzięki poznaniu Słowa Bożego, będziesz wiedział co znaczy być chrześcijaninem. Bo cóż to znaczy być chrześcijaninem? Jeśli ktoś nazywa się lekarzem,
nie chciałby zostać oskarżonym o przywłaszczenie sobie tego tytułu, gdyby się
okazało, że w ogóle nie zna się na leczeniu. Jeśli chce uchodzić za lekarza, będzie
się starał uwiarygodnić to przez zdobycie wiedzy, doświadczenie i odpowiedni



Por. Św. Cezary z Arles, WAM, Kraków 2002, s. 99-100
Tamże, s. 1073
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sposób życia. Podobnie i my, wiedząc, że nazwa chrześcijanin oznacza podobieństwo do obyczajów Chrystusa, będziemy się starać przemienić nasze życie, na
Jego wzór. Chrześcijaństwo jest bowiem naśladowaniem Boskiej natury. Staliśmy
się uczestnikami Chrystusa i otrzymaliśmy imię chrześcijan, dlatego winniśmy
się przemienić wewnętrznie, aby nie trzeba było do nas stosować opowiadania
o małpie z Aleksandrii. Pewien kuglarz z Aleksandrii
miał małpę. Wyćwiczył ją w tańcu, tak by udawała człowieka. Nałożył jej maskę tancerza i odpowiedni strój.
Ustawił wokół niej na scenie grupę tancerzy i śpiewaków. Małpa wyglądała jak tancerze i śpiewacy. Stała się
przez to sławna. Małpa bowiem poruszała się i wyginała
w takt muzyki, a ruchami i wyglądem zewnętrznym doskonale potrafiła ukryć swą naturę. Pewnego razu, gdy publiczność podziwiała
niezwykłość tej małpiej przemiany, jakiś dowcipniś wpadł na zabawny pomysł,
aby pokazać wszystkim, że małpa jest tylko małpą! Publiczność właśnie oklaskiwała z podziwem małpi taniec, gdy on, rzucił na scenę suszone daktyle i migdały
– a małpy przepadają za nimi. Gdy małpa je ujrzała, nie wahała się ani przez
chwilę. Zapomniała o tańcu, muzyce i chórze, o oklaskach i pięknym stroju. Pobiegła do migdałów i zaczęła zgarniać je pełnymi rękoma. Aby jej maska nie
przeszkadzała w jedzeniu, zdarła ją z siebie pazurami i zniszczyła sztuczne przebranie! Zamiast podziwu i pochwał odebrała od widzów śmiech i pogardę, gdyż
pod strzępami maski, ukazał się jej szkaradny wygląd. Nie wystarczyła małpie
maska i przebranie, by uznać ją za człowieka! Łapczywość i niepowściągliwość
ujawniły bowiem jej naturę! Podobnie dzieje się z nami, ludźmi ochrzczonymi,
którzy nie przemienili się wewnętrznie na podobieństwo Chrystusa i nie ukształtowali swojej natury wiarą! Skoro szatan podsunie nam łakocie, szybko okazujemy się kimś innym, niż wskazuje nasza nazwa! Na swym targu zła, diabeł oferuje
łakomym ludziom już nie suszone figi i migdały, ale próżną chwałę, zaszczyty,
zyski, przyjemności itp. Przez te rzeczy łatwo dają się uwieść dusze postępujące
jak małpy. To ci, którzy udają, że są chrześcijanami jedynie przez zewnętrzne
obrzęd i praktyki pobożności, gdy jednak pojawi się chwila namiętności i pokusy,
niszczą maskę umiaru, pokory czy czystości, rzucając się łapczywie na zaspakajanie grzesznych pożądań! Prawdziwe chrześcijaństwo jest naśladowaniem Boga!

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

Jeśli więc niewierzący patrzą na nas, sądzą, że Bóg jest taki, jakie jest nasze życie!
Gdy widzą w nas dobre przykłady, będą mniemać, że Bóg, którego czcimy jest dobry. Gdy jednak spotkają takiego, który jest chciwy, nieczysty i postępuje brutalnie, niczym dziki zwierz – to mogą z jego powodu znienawidzić Boga, w którego
my wierzymy! Trzeba zatem, by widoczne było w nas wszystko, co oznacza imię
Chrystusa, abyśmy nie nosili tytułu chrześcijan bezpodstawnie, lecz własnym życiem dawali świadectwo, że nimi jesteśmy rzeczywiście! Co widzimy u Chrystusa,
winno być obecne i w nas, w takiej mierze w jakiej jest to możliwe. Oto cel naszej
biblijnej drogi: poznać Chrystusa i upodobnić się do Niego. Tak czyniła Maryja! Możemy tego dokonać współpracując z łaską Boga, gdyż Słowo Boże może
odmienić serce człowieka, o ile pojedynczy wierni i wspólnoty będą żyli nim w
coraz większej bliskości – powiedział papież Benedykt XVI.
Będzie to możliwe, pod warunkiem, że wszyscy bez wyjątku, tak Moderatorzy,
Animatorzy jak Bracia i Siostry podejmą wysiłek codziennej – ciągłej – lektury
Ewangelii, a tym samym wysiłek poznawania Jezusa Chrystusa i konfrontowania z Nim swojego życia. Bóg dał nam Pismo Święte jako lekarstwo, które ma
uzdrowić nas z hipokryzji i obłudy.

Cel modlitwy biblijnej
Jaki cel ma sama modlitwa biblijna?
Modlitwa biblijna ma na celu poznanie i umiłowanie Jezusa Chrystusa, nasze nawrócenie i upodobnienie się do Niego.
Modlitwa biblijna ma na celu dogłębne przeżywanie i smakowanie Słowa Bożego. Ma prowadzić do zrozumienia Pisma przez kontemplacje, przez dowartościowanie Słowa Bożego. Stąd nacisk położony jest na początku modlitwy
nie na pracę intelektu i zrozumienie, lecz powtarzanie i zapamiętywanie oraz
pewien sposób medytacji prowadzący do kontemplacji i modlitwy wewnętrznej. Dopiero po jej zakończeniu następuje powrót do lektury i medytacji ale
w ciągu życia, interpretacja oraz wyciągnięcie wniosków przychodzą przez
praktykę życia.



Por. Tamże, s. 46-47, s. 50, s. 62-63
W: Osservatore Romano Nr 12, 2008, s. 9
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Jaki jest sekret medytacji biblijnej? Jest on zarazem prosty i wymagający: tak
często czytać, rozważać i medytować Słowo Boże aż pozostanie na zawsze
w naszym sercu i pamięci. Tak czyniła Maryja zachowując w pamięci każde
słowo i wydarzenie oraz rozważając je w swoim sercu. „Jeśli będziesz uczył się
dobrze Biblii, rozumiał czytany tekst i przyjmował go z miłością – upajać się
będziesz jego mistycznym i moralnym smakiem. Niech nigdy nie wygasa twoja
chrześcijańska pamięć, pamięć biblijna. Dzięki niej zawsze i na każdym miejscu
będziesz mógł się modlić i wzrastać w poznaniu oraz miłowaniu Boga.
Kiedy pewnego dnia Jezus „wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej rzekł do Niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał
i chodził za Nim” (Łk 5,27-28). Pójście za Jezusem oznaczało chodzenie za Nim,
towarzyszenie Mu, naśladowanie Go. Lewi szedł tam, gdzie Jezus, jadł to, co
On, spał tam, gdzie On i cieszył się tym, co On. Wziął udział we wszystkich Jego
przeciwnościach i cierpieniach. Jezus wybrał i ustanowił Apostołów, po to, „aby
Mu towarzyszyli...”(Mk 3, 13–15). Zarówno Dwunastu Apostołów, siedemdziesięciu dwóch uczniów (Łk 10,1) jak i cały ich poczet (Łk 6,17). Wybrał ich Jezus
po to, ABY GO NAŚLADOWALI. Nie tylko patrzyli na Niego, nie tylko słuchali
Go, ale żyli tak jak On! Ewangelie mówią, że przez trzy lata TOWARZYSZENIA
Jezusowi wiele jeszcze w ich życiu musiało się zmienić! Jeśli uczniowie potrzebowali więcej niż trzy lata – my potrzebujemy znacznie więcej czasu na modlitwę i rozważanie Słowa Bożego, by poznać i naśladować Chrystusa. Wybierając
Jezusa w dniu Chrztu świętego za swojego Boga i Zbawiciela, przysięgliśmy Mu
naśladować Go. Wielu z nas – np. zakonnicy – zobowiązało się ślubem do doskonałego naśladowania Chrystusa. Czy jest to możliwe bez długich i żmudnych
godzin czytania, studiowania i przemadlania Słowa Bożego, skoro nieznajomość
Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa (św. Hieronim)?
Czy można naśladować Jezusa, nie znając ani Jego życia, ani nauki ani charakteru?
Według czyich wreszcie nauk i słów kształtować będziesz swoje życie, skoro
do czystego i stałego źródła życia duchowego, jakim jest Słowo Boże, zaglądać
będziesz jedynie od czasu do czasu?
Człowiek przecież nie żyje samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (por. Mt 4,40). Słowo Boże to całe życie! – a nie dodatek


Por. Dominique Poitel, Medytacja biblijna w duchowym życiu chrześcijanina, s. 121
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do licznych zajęć, pracy, wychowania, studiów, duszpasterstwa, biznesu czy innych trosk. Św. Hieronim powiedział kiedyś: „Niech inni mają dostatki, niech
piją z naczyń kosztownych, niech się cieszą oklaskami ludzi, niech mają wielkie bogactwa i uciechy najwyszukańsze a nasze rozkosze to rozmyślać o Prawie
Pańskim we dnie i w nocy oraz do drzwi zamkniętych Boga pukać i chleb Trójcy
Najświętszej przyjmować”.
Powstrzymaj się od niecierpliwej chęci oglądania natychmiastowych owoców
i bądź podobny do błogosławionego męża, który dniem i nocą ze pokojem
i wytrwałością rozważa Prawo Boże (Ps 1). Medytacja biblijna prowadzi do
oczyszczenia naszego umysłu, wyobraźni i serca oraz ukształtowania nas na
podobieństwo czystości Bożego Słowa.
Byłby to wielki wstyd, gdybyśmy wierząc w Jezusa nie znali Jego życia, a mówiąc,
że Go kochamy i chcemy naśladować nie wiedzieli, jak naprawdę żył, czym się
cieszył, a czym smucił, czego nienawidził, a co pochwalał. Do czasu więc, aż
Jezus przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych „przykładaj się do czytania i nauki. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp
widoczny był dla wszystkich” (1Tm 4,13-14).
Ten prawdziwy postęp jest w istocie celem modlitwy biblijnej! Jego osiągniecie
za łaską Ducha Świętego jest celem całego biblijnego programu formacyjnego.

Co jest konieczne by osiągnąć cel?
O ile to możliwe niech każdy postara się o własną Biblię!
Postaraj się o własną Biblię lub egzemplarz Ewangelii. Niech ta Biblia będzie
TWOJA. Każdy powinien mieć własną Biblię dostosowaną do jego potrzeb
i możliwości. Obecnie można kupić Biblię w dużym formacie. Może to być egzemplarz Ewangelii dołączony do „Niedzieli”, może to być Biblia Tysiąclecia,
Poznańska, Pallotinum czy Biblia Jerozolimska, ale postaraj się o własny egzemplarza Biblii. Nie zmieniaj tłumaczeń Biblii. Każdy dobry chrześcijanin powinien przynajmniej raz w życiu przeczytać całą Biblię od pierwszej do ostatniej strony. A jeśli pójdziesz za moją radą, już po roku będziesz oglądał owoce
pokoju i radości ze Słowa Bożego zamieszkującego w twojej pamięci i sercu!
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Egzemplarz Rodziny Szkaplerznej i Lektury duchowe.
Biuletyn Rodzina Szkaplerzna będzie odtąd spełniał rolę podręcznika do pracy
osobistej i wspólnotowej, tak w domu jak i na spotkaniach Bractwa Szkaplerznego. O ile to możliwe, niech każdy osobiście posiada egzemplarz biuletynu.
Moderator lub Animator Bractwa może ostatecznie kserować lub drukować
we własnym zakresie poszczególne konferencje i rozkłady codziennej lektury
Sykomora, dla wszystkich uczestników Spotkań Bractwa. W okresie formacji
biblijnej gorąco polecam LEKTURY na niedzielne czytanie duchowne. Katalog wybranych pozycji umieszczony jest na końcu Biuletynu.

Jak odnaleźć cytaty w Biblii?
Biblia lub Pismo Święte podzielone jest na dwie części: Stary Testament
i Nowy Testament. Obie części podzielone są na poszczególne księgi a ich nazwy i oznaczenia są podane na początku każdego wydania Biblii. Każda księga
podzielona jest na rozdziały ( numery podane są pogrubionym drukiem na
początku akapitu każdego rozdziału). Każdy rozdział podzielony jest na wersety a numery poszczególnych wersetów są podane na początku każdego z nich.
I tak Rdz 1, 1 – oznacza księgę Rodzaju, rozdział 1, werset pierwszy. Łk 1, 23
– oznacza Ewangelię Łukasza, rozdział 1, werset 23. Zdarza się że wyznaczone
lektury czytań, obejmują dłuższe fragmenty zachodzące na rozdziały następne,
np. Mdr 11, 12 – 12, 2. Taki fragment oznacza księgę Mądrości, rozdział 11, werset 12 do rozdziału 12, werset 2. W obecnym opracowaniu nie znajdziesz tak
zawiłych oznaczeń. Ewangelia znajduje się na początku Nowego Testamentu
i jest jego sercem tak jak sercem Starego Testamentu jest Księga Powtórzonego
Prawa.
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Co to jest Sykomora?
To nic innego jak tylko rozkład codziennej lektury czterech Ewangelii, zamieszczony po każdej konferencji. LEKTURA CODZIENNA JEST WARUNKIEM KONIECZNYM TWÓRCZEGO I OWOCNEGO UCZESTNICTWA
W MIESIĘCZNYCH SPOTKANIACH BRACTWA. Celem Sykomory jest głębsze poznanie osoby, życia i nauki Jezusa Chrystusa.
Skąd się wzięła nazwa Sykomora? I dlaczego akurat taka nazwa? Od nazwy
drzewa na które wspiął się Zacheusz.
„Potem Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien
człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż
był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i WSPIĄŁ SIĘ NA SYKOMORĘ,
aby móc Go ujrzeć, tamtędy miał bowiem przechodzić. Gdy Jezus przyszedł
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ‘Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu’. Zszedł z pośpiechem i przyjął
Go rozradowany. (Łk 19, 1-5)
Kiedy ktoś bardzo pragnie zobaczyć Jezusa, to zawsze znajdzie Sykomorę! Zacheusz ją znalazł, gdyż chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Chociaż Jezus wstąpił
do nieba, to jednak dał nam SYKOMORĘ! Naszą Sykomorą nie jest już zwyczajne drzewo – jak dla Zacheusza, ale Księga 4 EWANGELII! Aby zobaczyć i poznać Jezusa, trzeba Ją otworzyć, czytać, medytować i kontemplować! Ewangelia
daje nam perspektywę, by zobaczyć Jezusa. Ewangelia jest jak drzewo, z którego
możemy zobaczyć Jezusa. Kiedy będziemy trwać w jej czytaniu doczekamy się,
że Jezus przyjdzie, zawoła nas i przyjmiemy Go rozradowanym sercem!

Co to jest Drabina Jakuba?
Słowo Boże jest niczym drabina, na którą możemy się wspiąć i, z Chrystusem,
również zejść w głębiny Jego miłości. Jest drabiną prowadzącą do Słowa Wcielonego w słowach Biblii (Benedykt XVI).
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Drabina Jakuba lub lectio divina to nic innego jak metoda MODLITWY BIBLIJNEJ, praktyczna instrukcja obsługi, jak modlić się Pismem Świętym. W kolejnych konferencjach na każdy miesiąc znajdziesz, rady i wskazówki, zaczerpnięte z tradycji Ojców Kościoła i świętych jak modlić się Ewangelią, jak poznawać
w sposób prosty i łatwy samego Jezusa Chrystusa! Będzie to konkretna pomoc
w osobistym przedzieraniu się przez gęsty busz Bożego Słowa i przecieranie
w nim osobistych ścieżek! Konferencje będą zachętą oraz instrukcją do osobistej praktyki modlitewnej w oparciu o Biblię. Nie będą wyczerpującym opracowaniem. Dokonaliśmy wyboru poruszanych kwestii biblijnych dostosowując je
do naszych brackich potrzeb. Jest to jedynie pomoc duszpasterska a nie dzieło naukowe i ma wybitnie praktyczny a nie teoretyczny charakter. Wszystkich
spragnionych bardziej szczegółowej wiedzy na temat Lectio divina odsyłam do
bogatej literatury dostępnej na rynku polskim.
Skąd się jednak wzięła sama nazwa Drabina Jakuba?
Pewnego dnia patriarcha Jakub (z błogosławieństwem swego ojca Izaaka) powędrował z Beer-Szeby do Charanu, aby tam znaleźć dla siebie żonę. Trafił w drodze na pewne pustynne miejsce i tam zatrzymał się na nocleg, gdyż słońce już
zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i położył go sobie pod głowę, układając się
do snu na tym właśnie miejscu. We śnie miał jednak widzenie od Boga. Widzenie prorocze, które dotyczyło zarówno jego życia, jak życia całego Ludu Bożego.
We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba,
oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Jahwe stał
na jej szczycie i mówił: Ja Jestem Jahwe, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka…Ja jestem
z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz…nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Jahwe
jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą, rzekł: O, jakże miejsce
to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom boga i brama do nieba!. Wstawszy
rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił jako macebę
i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel(por. Rdz 28, 10-19)10.
Drabina, którą zobaczył Jakub we śnie, a która wsparta na ziemi sięgała do nieba – oznacza symbolicznie drabinę do Raju Słowa Bożego, drabinę modlitwy


Stellę
Częściowo wersja BT (wyd. II) oraz BP
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Słowem Bożym, po której szczeblach wchodzimy do nieba.
Żyjący w XII w., Guigo II Kartuz, napisał ok. 1150 r. list adresowany do młodego mnicha, brata Gerwazego z Kartuzji, Góry Bożej w Ardenach, w którym
poucza go o sposobie modlitwy kontemplacyjnej. Traktat ten znany jest jako
Drabina do raju11. Guigo zebrał w nim wcześniejszą tradycję Ojców Kościoła,
pielęgnowaną przez ruch benedyktyński. Nikt jednak nie przypuszczał, że list
do współbrata na zawsze wpisze się w historię duchowości i będzie aktualny
także aż po dzień dzisiejszy.

Poszczególne stopnie tej Drabiny do raju to:
1.
2.
3.
4.
5.

lektura Biblii (lectio ),
medytacja (meditatio )
modlitwa Słowem Boga (oratio )
kontemplacja Słowa Bożego (contemplatio ) zwieńczona
czynieniem Słowa (actio)

Jest to tzw. Lectio divina, przemadlanie Słowa Bożego lub modlitewna lektura
Biblii. Lectio dvina, składająca się zasadniczo z czterech pierwszych szczebli,
jest niczym drabina Jakuba, wsparta o pustynny piasek naszej cielesnej natury,
a sięgająca wierzchołkiem nieba samej Boskości Chrystusa. Cztery szczeble tej
drabiny to cztery etapy modlitwy: czytanie, rozmyślanie, modlitwa i kontemplacja, która dopełnienie znajduje w actio – w czynie, czyli wypełnianiu Słowa.
A więc: lectio, meditatio, oratio, contemplatio et actio. Po tej drabinie każdy
może wznieść się z ziemi do nieba. Guigo II tak to przedstawia:
„Czytanie (lectio) jest pracowitym rozważaniem Pism z wielką uwagą. Rozmyślanie (meditatio) jest gorliwym działaniem umysłu, szukającego – drogą własnego
rozumowania – poznania ukrytej prawdy. Modlitwa (oratio) jest pobożnym wyDrabina do raju jest znana pod różnymi tytułami: List Ojca Guigona Kartuza do Brata Gerwazego o życiu
kontemplacyjnym; Drabina mnichów, Drabina do raju, czyli traktat o sposobie modlitwy, Stopnie do Raju, czyli
traktat o sztuce modlitwy; por. Guigo II Kartuz, Medytacje kartuskie, Poznań 2007, s. 105-107.
11
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siłkiem serca, mającym na celu oddalenie złych rzeczy i osiągnięcie dobrych. Kontemplacja (contemplatio) jest uniesieniem ku Bogu. Czytanie zatem szuka słodkości błogosławionego życia, rozmyślanie znajduje ją, modlitwa prosi o więcej,
kontemplacja smakuje. Stąd i sam Pan mówi: Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie,
a otworzą wam. Szukajcie przez czytanie, a znajdziecie przez rozmyślanie; kołaczcie na modlitwie, a będzie wam otworzone w kontemplacji. Czytanie jakby
podaje do ust doskonały pokarm, rozmyślanie rozgniata go i przeżuwa, modlitwa wydobywa smak, kontemplacja zaś jest samą słodyczą, która raduje i nasyca. Czytanie dotyka jakby powierzchni, rozmyślanie przenika głębiej, modlitwa jest prośbą pełną pragnienia, kontemplacja - radością otrzymanej słodyczy.
Najpierw bowiem czytanie pojawia się jako fundament i podawszy materiał,
odsyła nas do rozmyślania. Rozmyślanie staranniej szuka tego, czego należy
pragnąć i jakby otwierając skarbiec, znajduje to i przedstawia. Lecz gdy samo
z siebie nie może tego dosięgnąć – odsyła nas do modlitwy. Modlitwa, całymi
siłami wyrywając się do Pana, wyjednuje upragniony skarb – słodycz kontemplacji. Ta zaś przychodząc, nagradza trud trzech poprzednich stopni, gdy zwilża spragnioną duszę rosą niebiańskiej słodyczy. Czytanie zatem przebiega według ćwiczenia zewnętrznego, rozmyślanie - według wewnętrznego rozumienia,
modlitwa - według pragnienia, kontemplacja - ponad
wszelkie rozumienie. Pierwszy stopień jest właściwy dla
początkujących, drugi dla czyniących postępy, trzeci
dla pobożnych, czwarty dla błogosławionych. Stopnie
te są ze sobą połączone i służą sobie wzajemnie pomocą w ten sposób, że poprzedzające bez następujących po nich albo niewiele, albo w ogóle nie przynoszą
pożytku; wyższych zaś bez poprzednich albo nigdy nie
można osiągnąć, albo tylko rzadko… Cóż bowiem pomoże wypełnianie czasu nieustannym czytaniem, przebieganie wzrokiem czynów i pism świętych mężów, jeśli przez rozdrabnianie
i przeżuwanie nie uzyskamy z nich soku i nie prześlemy go - przełykając - aż do
głębi serca?... Albo cóż przyniosłoby rozmyślanie, jeżeli postępująca za nim modlitwa nie uprosiłaby tego, co ukazało się jej jako godne pragnienia? Do tego więc,
by rozmyślanie było owocne, trzeba, by postępowała za nim pobożna modlitwa,
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której niejako efektem jest słodycz kontemplacji12.
Możemy podsumować: czytanie bez rozmyślania jest jałowe, rozmyślanie bez
czytania błędne, modlitwa bez rozmyślania – oziębła, rozmyślanie bez modlitwy – bezowocne. Pobożna modlitwa wyraża pragnienie kontemplacji, a osiągnięcie kontemplacji bez modlitwy jest rzadkie albo zgoła cudowne…Lecz kto
otrzymał dar kontemplacji niech sam siebie strzeże, by po tym widzeniu, którym
uniesiony był aż do niebios, z powodu jakiegoś pożądania nie spadł aż do otchłani, by po takich odwiedzinach Boga nie zwrócił się ku rozwiązłym uczynkom tego
świata i ku ułudom ciała13.
Actio polega na tym, by wdrożyć w życie to, o czym pouczyło cię Słowo Boga.
Roztropnym bowiem jest tylko ten, kto słucha i wypełnia Słowo. Bliskim Bogu
są tylko ci, którzy wypełniają Jego wolę (Mt 7, 24; Mt 12, 50). Lectio divina
prowadzi nas do pełnienia dobrych czynów, wykorzeniania grzechów śmiertelnych, powszednich, nałogów i wad oraz nabywania cnót Chrystusowych.
Po to medytujemy, by skłonić siebie do czynów miłych Bogu i je pełnić a w
konsekwencji osiągnąć wieczną radość zbawionych. Wszystkie te etapy są
ze sobą ściśle zjednoczone, wzajemnie się potrzebują, dopełniają, zakładają
i wspomagają. Jeden nie stanowi całości, ale jest przygotowaniem do następnego,
a wreszcie do kontemplacji niebiańskiej i wiecznej.

Guigo w tym miejscu daje przykład Samarytanki: Choć sam Bóg dokonuje w nas swych dzieł, to jednak
bynajmniej nie bez nas. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, jak mówi Apostoł. Chce bowiem Bóg, byśmy Go wspomagali i byśmy otworzyli głębię naszej woli łasce przychodzącej i czekającej u drzwi, zgadzając się
z nią. Tej zgody domagał się On od Samarytanki, gdy rzekł: zawołaj twego męża. Powiedział jakby tym samym: chcę ci wlać łaskę, ty dołącz swą wolną wolę. Wydobył z niej modlitwę, gdy rzekł: Gdybyś znała dar Boży
i wiedziała kim jest Ten, który mówi: „daj mi pić”, prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej. Usłyszawszy to
- jakby z czytania Pańskiego - pouczona kobieta rozważyła w swym sercu, jak dobrze i użytecznie byłoby mieć
tę wodę. Przystąpiwszy zatem dzięki pragnieniu posiadania, zwróciła się ku modlitwie, mówiąc: Panie, daj mi
tej wody, abym już nigdy nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Oto usłyszane słowo Pana i następujące po
nim rozmyślanie pobudziły ją do modlitwy. Jak bowiem zostałaby pobudzona do tego, by prosić, jeśli przedtem
nie rozpaliłoby ją rozmyślanie?
13
Guido II Kartuz, Drabina do raju; w: Lectio divina, Kraków 1991, T 2, s. 60-74.
12
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CODZIENNA PRACA BIBLIJNA
Miłujcie zawsze Słowo Boże…Słowo Pana jest waszym jedynym bogactwem,
jedynym, które pokona zasłonę śmierci…Moc Słowa Bożego jest tak wielka,
że wszyscy możemy się mu polecać. Nie ma miłości w Kościele bez umiłowania
Słowa, nie ma Kościoła bez zjednoczenia wokół Chrystusa (Benedykt XVI)14

KAŻDEGO RANKA

Każdego ranka poświeć 15-30 minut na czytanie i medytowanie wyznaczonego
na ten dzień fragmentu. Następnie odnajdź odpowiedź na poniższe pytania:
O jakich faktach i CZYNACH Jezusa mówi dany fragment (tam, gdzie to jest
możliwe)?
Wymień je albo wypisz. Ważny tu jest każdy szczegół: jaka miejscowość, co zrobił Jezus ( a więc wszystkie czasowniki – usiadł, wyciągnął rękę, powiedział),
gdzie i kiedy miało to miejsce, warunki atmosferyczne i stan przyrody, jacy ludzie uczestniczyli w tych wydarzeniach. Na tym etapie wypisuj TYLKO fakty
z życia Jezusa, pomiń wszystkie inne niezwiązane bezpośrednio z Jego życiem
lub osobą! Badaj to, co związane jest z życiem Chrystusa Pana. Bóg będzie cię
pouczał. Będzie udzielał ci światła i mocy. Jego myśli są cenne. Szanuj je. Zapisuj w zeszycie. Kiedy wrócisz po pewnym czasie do tych samych fragmentów
zobaczysz, że Bóg zupełnie o czym innym cię pouczy. Bardzo ważne jest, byś
od początku starał się zapisywać w zeszycie kolejne fakty z życia Jezusa wraz
z siglami, gdyż po przestudiowaniu Ewangelii Łukasza, przejdziesz do Marka,
potem Mateusza, a na końcu Jana! Brakujące ogniwa w jednej uzupełni następna Ewangelia.
Zadaj i drugie pytanie:
Jakie odkryłeś SŁOWA I CZYNY w Ewangelii, które świadczą o BÓSTWIE
JEZUSA CHRYSTUSA? Kto i w jaki sposób WYZNAŁ WIARĘ W JEGO
BOSKĄ NATURĘ?
Jeśli oni uwierzyli – możesz i ty! Jeśli oni wyznali wiarę w Jezusa – możesz
i ty! Jak się modlili? Jak żyli? Rozmyślaj nad życiem tych, którzy wyznali wiarę
14
Słowo Boże duszą apostolatu i życia kapłańskiego, Nieszpory w katedrze Notre-Dame, Paryż 12 września
2008; w: Osservatore Romano Nr 10-11, 2008, s. 19.
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w Jezusa Syna Bożego i ponieśli za Niego śmierć! Zastanawiaj się, co to znaczy
dla twojego życia codziennego? Każdego ranka wybierz jedno zdanie z przeczytanej Ewangelii, z którym będziesz chodził w ciągu dnia, które stanie się
łącznikiem z całym fragmentem jaki przeczytasz i które stanie się pomocą do
odpowiedzi na pytania o jakość twojego życia. Każdego dnia możesz wypisać
na małej karteczce oznaczenia tego fragmentu. Po takiej rannej LEKTURZE
I MODLITWIE biblijnej, idź w życie codzienne, powracając do przeczytanych
rano Słów Bożych i rozmyślaj nad życiem Jezusa.

KAŻDEGO WIECZORU

Po całym przeżytym dniu powróć do przeczytanego rankiem fragmentu,
rozmyślaj nad każdym Słowem Jezusa, każdym Czynem Jezusa, każdym Jego
gestem i zapytaj: Jakie odkryłeś nowe CECHY OSOBOWOŚCI, w stylu życia
i relacji Chrystusa do Boga, do ludzi do stworzeń, na podstawie wyżej zebranych Faktów, Czynów i Słów Jezusa Chrystusa?
Także w modlitwie możesz Go zapytać: Panie, daj mi poznać, DLACZEGO tak powiedziałeś? DLACZEGO tak uczyniłeś? DLACZEGO tak się zachowałeś? DLACZEGO tam się znalazłeś, w tym czasie i wśród tych a nie
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innych ludzi? Wnikaj w uczucia Serca Jezusa, w Jego pragnienia i motywy
działania. Odkryj Jego postawy wewnętrzne i cechy charakteru. Po całym
dniu 15 - 30 minut takiego ROZMYŚLANIA I KONTEMPLACJI nad życiem Jezusa Chrystusa będzie jak lustro, w którym poznasz prawdę o Bogu
i o sobie.
Widząc jak żył, jaki był i jak nauczał Jezus Chrystus, zapytaj wówczas samego siebie: czy moje życie jest podobne do Twojego życia Panie? W czym jestem do Ciebie
podobny? W czym jestem do Ciebie niepodobny? I dlaczego? Co mogę zmienić dziś?
Co chciałbym zmienić? I od czego mogę zacząć?

Nie upadaj na duchu, jeśli niepodobieństwo do Jezusa będzie wielkie - uniż
się, uznaj ten fakt i proś Ducha Świętego, by pomógł ci i pouczył cię jak naśladować Chrystusa Pana. Nie chodzi jednak teraz o natychmiastowe przemiany!
Nie chciej się błyskawicznie zmienić! Najpierw dobrze przypatrz się Jezusowi,
rozmyślaj nad tym, co robi i mówi! Przenikaj każdy szczegół i zachwycaj się
Jezusem! Teraz trzeba, abyś ODKRYWAŁ PIĘKNO ŻYCIA I OSOBY JEZUSA,
zachwycił się Nim, pragnął tak jak On żyć i myśleć. Oczywiście, że jako kontrast
jaśniej ujrzysz swoją brzydotę porównując się z Jezusem. Potrzeba POKORY
I UFNOŚCI! Bóg zaprasza cię do naśladowania Go, ale teraz patrz na WZÓR,
do którego Ojciec chce, abyś był podobny w swoim stylu i w swoich warunkach
i w swoim czasie. Patrz też na siebie, aby jasno poznać, w czym i dlaczego nie
jesteś podobny do Jezusa. Jeśli Duch Święty już teraz nagli cię, abyś przemienił
swoje myśli, uczucia, słowa i czyny na wzór Jezusa, idź za tym wołaniem. Jeśli
nie – rób, co możesz i czekaj na łaskę. Bądź cierpliwy.

WSPÓLNOTOWA PRACA BIBLIJNA
Wchodząc w komunię ze Słowem Bożym, wchodzimy w komunię z Kościołem,
który żyje Słowem Bożym. Nie przyłączamy się do małej grupy, nie przyjmujemy reguły małej grupy, ale pokonujemy własne granice. Otwieramy się na
głębię, prawdziwą głębię jedynej prawdy, wielkiej prawdy Bożej. Jesteśmy naprawdę w tym co uniwersalne (Benedykt XVI)15.
15

Osservatore Romano, Nr 12, 2008, s. 12-13
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SPOTKANIA W MAŁYCH
GRUPKACH
Jezus jest DROGĄ (J 14,6) a poszczególne rozdziały Ewangelii
są jakby ŚCIEŻKAMI prowadzącymi i odsłaniającymi tę JEDNĄ
DROGĘ DO OJCA – JEZUSA
CHRYSTUSA. Każdego tygodnia
przejdziesz jedną ścieżkę składającą się z sześciu drobnych KROKÓW (jak sześć dni stworzenia),
a w siódmym spoczniesz i podsumujesz przebytą drogę zanim
ruszysz dalej. W naszym schemacie codziennej lektury Sykomory,
każdy siódmy dzień tygodnia jest
wolny. Najczęściej jest to niedziela
lub sobota. Ustanówcie ten dzień
jako czas wspólnego spotkania w małej grupce przyjaciół Ewangelii. Po
niedzielnej Eucharystii spotkajcie się na modlitwie i dzieleniu się Ewangelią, dzieleniu się odkryciami, jakich dokonaliście w ciągu tygodnia. O ile to
możliwe i jeśli to od was zależy, odnajdźcie takie dwie lub trzy osoby spośród Bractwa, z którymi możecie dzielić wspólną pasję poznawania Jezusa
i zgłębiania Słowa Bożego!
Na wspólnym spotkaniu siódmego dnia, wysłuchajcie życzliwie innych, rozważcie kwestie niejasne i pomagajcie sobie wzajemnie, aby lepiej i skuteczniej
móc naśladować życie Jezusa i kierować się Jego nauką w życiu codziennym.
Nie trapcie się, jeśli brakuje wam czasu na dogłębne przestudiowanie tekstów.
To nie jest konieczne. Czyńcie to, co już zrozumieliście. Nie trzeba rozległej
wiedzy biblijnej, aby żyć Słowem Boga! Potrzeba miłości i odwagi! Zrozumienie przychodzi w miarę jak bierze się Krzyż Jezusa i dźwiga się go codziennie
w zjednoczeniu z Maryją, Matką Jezusa!
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Pod koniec każdego tygodnia zatrzymaj się i obejmij wzrokiem cały przestudiowany fragment Ewangelii. Spróbuj uchwycić, na jakie cechy charakteru
Jezusa kładzie nacisk konkretny Ewangelista, do jakich faktów z życia Jezusa
przywiązuje szczególną wagę. Spróbuj je wypunktować. Podziel się spostrzeżeniami, jeszcze raz przypomnij sobie szczegóły z życia Jezusa. Niech one będą
przedmiotem rozmyślań całego twojego dnia. Nie trać kontaktu z Ewangelią.
W obecnej chwili Bóg oczekuje od każdego z nas jedynie tego, aby uchwycił
możliwie najwięcej:
FAKTÓW Z ŻYCIA JEZUSA jako Człowieka – Boga
WYZNAŁ ZE ŚWIADKAMI WIARĘ W JEGO BÓSTWO
POZNAŁ (choć pobieżnie) JEGO OSOBOWOŚĆ
I PYTAŁ O JAKOŚĆ SWEGO ŻYCIA na podobieństwo do Jezusa.
Jeśli jesteście sami i nie macie możliwości spotkania we Wspólnocie czy Bractwie, spróbujcie tego dnia znaleźć trochę czasu na podsumowanie przebytej
drogi, w modlitwie i rozmyślaniu.

MIESIĘCZNE SPOTKANIA Szkaplerzne
– spotkania „PRZYJACIÓŁ EWANGELII”
Fundamentem interpretacji Pisma Świętego jest zgodność z Magisterium Kościoła. Autentyczna interpretacja Biblii powinna zawsze być zgodna z wiarą
Kościoła katolickiego. Każdy chrześcijanin powinien trwać w komunii z katedrą św. Piotra. Na tej opoce został zbudowany Kościół (Benedykt XVI)16
Podczas miesięcznych Spotkań Bractwa Szkaplerznego, po wspólnej modlitwie
i odczytaniu lub rozważeniu podanej w Biuletynie konferencji, przejdźcie do
wspólnej wymiany doświadczeń i odkryć, jakie zdobyliście podczas całomiesięcznego studiowania Ewangelii. Uczyńcie to w całej grupie, jeśli nie przekra16

Homilia 14 listopada, św. Hieronim (II); w: Osservatore Romano Nr 1, 2008, s. 52.
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cza 10-12 osób, albo dzieląc się na mniejsze grupki i podsumowując krótko na
zakończenie całości Spotkania. Najlepiej, jeśli w małej grupie jest 3-5 osób gdyż
każda będzie, choć trochę, mogła się swobodnie wypowiedzieć. Na Spotkanie,
niech każdy wybierze jedno z poniższych czterech pytań i spróbuje się podzielić
z innymi tym, co odkrył w czasie codziennej modlitwy biblijnej według schematu Sykomory.
1. Jakie odkryłeś w Ewangelii nowe CZYNY i Dzieła Jezusa Chrystusa?
2. Jakie odkryłeś nowe CECHY CHARAKTERU JEZUSA, JEGO STYLU
ŻYCIA I RELACJI Z BOGIEM I LUDŹMI?
3. Jakie odkryłeś SŁOWA I CZYNY, które świadczą o BÓSTWIE JEZUSA
CHRYSTUSA? Kto i w jaki sposób WYZNAŁ WIARĘ W JEGO BOSKĄ
NATURĘ?
4. Jakie odkrycia poczyniłeś względem TWOJEGO OSOBISTEGO ŻYCIA
w świetle NAUKI I ŻYCIA JEZUSA CHRYSTUSA?
Nie zmuszajcie nikogo do dzielenia się czymś, co jest dla niego bardzo osobiste.
Zachowajcie w tajemnicy to, co słyszycie w małej grupie i opieczętujecie to jak
tajemnicą spowiedzi! Przekazujcie nie plotki, obmowy i ciekawostki, ale czyste
Słowo Boże, tylko to co buduje innych, jest pożyteczne i czyste! Mówcie w małej
grupie o waszych trudnościach, zwycięstwach i porażkach związanych z praktyką codziennej modlitwy myślnej i biblijnej. Pomagajcie sobie wzajemnie jak
prawdziwi Bracia i Siostry w Chrystusie i módlcie się jeden za drugiego, abyście
odzyskali zdrowie duszy i ciała!
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KONFERENCJE FORMACYJNE
DLA RODZINY SZKAPLERZNEJ
Sprawdzoną drogą prowadzącą do zgłębiania słowa Bożego i delektowania
się nim jest: lectio divina, stanowiąca prawdziwy i właściwy duchowy szlak,
podzielony na etapy. Od lectio (czytanie), która polega na wielokrotnym czytaniu jednego fragmentu Pisma Świętego i na odkrywaniu jego zasadniczych
elementów, przechodzi się do meditatio (medytacja-rozważanie), będącej niczym duchowy przystanek, kiedy dusza zwraca się do Boga, starając się pojąć
to, co Jego słowo mówi nam dzisiaj na temat konkretnego życia. Potem ma
miejsce oratio (modlitwa), w czasie której prowadzimy bezpośrednią rozmowę
z Bogiem, i tak dochodzimy na koniec do contemplatio (kontemplacja), pomagającej nam zachować wrażliwość serca na obecność Chrystusa, którego słowo jest «lampą, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda
poranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1, 19)17.

17

Benedykt XVI, Orędzie na światowy Dzień Młodzieży 2006

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

STYCZEŃ 2010
PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE MODLITWY BIBLIJNEJ

Przygotowanie do modlitwy biblijnej jest dwojakiego rodzaju: dalsze i bliższe.

Przygotowanie dalsze
Przygotowanie dalsze do modlitwy polega w zasadzie na usuwaniu czterech
głównych przeszkód do modlitwy. A są to: grzechy (nie tylko ciężkie, ale również
lekkie), wszelkie złe skłonności i namiętności (takie jak gniew, nieprzebaczenie, nieczystość), nadmierne przepracowanie i zbytnie troski o sprawy doczesne
a wreszcie niestałość i zmienność postanowień. Jaki chcesz być na modlitwie
skupiony, taki staraj się być wcześniej, zanim się zaczniesz modlić18. Módl się
zawsze i nigdy nie ustawaj!
W przeddzień
W przeddzień przeczytaj powoli fragment z rozkładu Sykomory na dzień jutrzejszy. Zarezerwuj sobie wystarczająco dużo czasu na tę czynność (przynajmniej 10-15 min), zależnie od twoich możliwości.
Na kilka następnych miesięcy zanurzysz się w życiu Jezusa, widzianym oczami czterech Ewangelistów. Przeczytaj tylko jeden maleńki fragment Ewangelii
wyznaczony na każdy dzień, a umieszczony na zakończenie każdej konferencji.
Czytaj ze zrozumieniem i zastanów się krótko o czym mówi dany fragment,
tworząc w myśli jego panoramę. Po modlitwie wieczornej, zasypiaj z pragnieniem pójścia za Jezusem po drogach Judei, Galilei czy Samarii, wchodząc przez
drzwi Słów Ewangelii.
Rankiem
Rankiem, gdy się przebudzisz, podtrzymaj w sobie pragnienie spotkania z Bogiem przez Słowa Pisma św. Wyznacz sobie stałą porę, w której codziennie będziesz sprawował swoją lectio divina. Jeśli uda ci się czynić to o tej samej porze,
Por. konferencja: Ks. Krzysztof Osuch SJ, Ignacjańska metoda medytacji, zamieszczona na stronie: http://
www.centrsi.nazwa.pl
18
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dokonasz wielkiego dzieła. Postanów sobie mocno – tak jak czynią to święci –
i proś Boga o wytrwałość, by Słowo Boże było twoim codziennym pokarmem
jak Komunia Święta, byś poznawał Jezusa w Ewangelii.
Najlepiej, jeśli rano przeznaczysz 15-30 minut na CZYTANIE i MODLITWĘ,
a wieczorem 15-30 minut na ROZMYŚLANIE i KONTEMPLACJĘ życia i słów
Jezusa, zawartych w tym samym fragmencie.
Jeśli nie zdołasz tego zrobić w domu uczyń to do południa w jakiejś wolnej
chwili i cichym miejscu, o ile to możliwe.
Przygotuj miejsce
Przygotuj miejsce, gdzie zwykle będziesz sprawował lectio divina. Jest to niejako ołtarz Pański, miejsce spotkania z żywym Bogiem. Niech będzie ciche,
ustronne i schludne - miejsce w pokoju, cela zakonna, świątynia, kaplica, czy
miejsce w ogrodzie. Na czas Lectio divina wyłącz telefon, radio, Internet czy
telewizję. Samotność i cisza, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna są bardzo
ważne. Uczyń tak o ile to możliwe i jeśli to zależy od ciebie. Nawet w gwarze
i hałasie można się skupić, jeśli całym serce pragnienie się czynić tylko tę jedną
rzecz w tej jednej chwili!
Przygotuj serce
Przygotuj swoje serce – przez pokorę, wiarę, wytrwałość, wierność i modlitewne milczenie swego serca. Zrób w swych myślach i sercu miejsce dla Słowa Bożego. Skupienie w ciągu dnia jest owocem stałego pragnienia by szukać
i spełnić wolę Boga we wszystkim oraz miłować Go we wszystkich rzeczach
i przez wszystko co na nas przychodzi.
Przygotuj ciało
Przygotuj swoje ciało. Ilekroć będziesz zabierał się do czytania Biblii: umyj
uprzednio ręce (tak jak kapłan symbolicznie obmywa dłonie w czasie Mszy
świętej) prosząc w czasie mycia: obmyj mnie Boże z mojej winy i oczyść moje
serce. Módl się w czasie tej czynności – a szczególnie, gdy weźmiesz do ręki Biblię – o łaskę mądrego czytania i rozumienia tego, co będziesz czytał. W czasie
czytania w domu niech panuje święta cisza. Oby było i w twoim domu tak, jak
mówi Roman Brandstaetter: Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po
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pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać tej lektury.
Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od
najmłodszych lat byłem świadkiem świętości tej księgi, jej kultu i wywyższania.
Samo jej otwarcie było aktem wzniosłym19

Przygotowanie bliższe
Przygotuj umysł i serce
Przygotowanie to polega na rozważaniu wielkości i potęgi Majestatu Bożego,
z którym pragniemy rozmawiać na modlitwie. Z tego rodzi się uczucie czci dla
wielkości Boga oraz uczucie miłości dla Jego dobroci. Przygotowanie to polega
na rozważaniu naszej własnej nicości, z czego rodzi się uczucie pokory, gdyż
człowiek uważa siebie o tyle godniejszym wzgardy o ile wznioślejszym jest Ten,
z którym rozmawia. Zresztą, nie ma nic bardziej godnego wzgardy jak grzech
a człowiek uznając się winnym popełnienia go, czuje się przeniknięty zawstydzeniem i bólem. Nienawidząc własnych grzechów, zagłębia się we własnej nicości i wychodzi na boskie spotkanie jak celnik z Ewangelii, nie śmiejąc podnieść
oczu. Oskarża wtedy samego siebie a tym samym rozpoczyna swoją modlitwę
od fundamentu pokory.
Uczyń znak Krzyża Świętego i proś o łaskę Ducha Świętego.
Gdy przyjdziesz na miejsce modlitwy i oddasz pokłon Bogu, uniżysz się przed
Nim, klęknij w duchu przed swoją BIBLIĄ i w ciszy serca adoruj niewidzialnego
Boga, który chce mówić przez jej słowa i jest w Słowie które stało się Ciałem. Uczyń
z wiarą znak Krzyża Świętego i przeproś Boga za swoje grzechy, zaniedbania
czy niewierności jakie wyrzuca ci sumienie. Odmów Spowiedź powszechną
z uwagą i przez chwilę módl się następującymi słowami: Boże Miłosierny! Jestem
niegodny jakiejkolwiek łaski, ale pragnę wejść w poznanie Twoich skarbów. Niech
Ci się spodoba wprowadzić mnie w bramy Twego Słowa i dać łaskę umiłowania
Ciebie. Jeśli nie, udziel mi pokory! Daj mi dogłębnie Cię poznać, by Ciebie jedynie
móc ukochać ponad wszystko. Spraw, bym poznał siebie i abym poznał Ciebie,
bym był przywiązany tylko do Ciebie i był ubogi z Twojego powodu.Przed lekturą
19

R. Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986, s. 16.
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proś Ducha Świętego, odmawiając jakiś hymn, sekwencję czy modlitwę własnymi słowami skierowaną do Niego. Przybądź Duchu Święty napełnij moje serce
i rozpal we mnie ogień twej miłości. Panie niech przejrzę! Otwórz moje oczy
i moje serce, abym poznał, uwierzył i nawrócił się! Ten sam Duch, który mówił
przez proroków chce teraz mówić do Ciebie. Lectio divina jest sprawowana zawsze we dwoje: Bóg i ty. Dlatego wołaj: Panie, przyjdź i pomóż mi! Przez modlitwę, adorację, uciszenie oderwij się od codziennych spraw, trosk i problemów.
Ucisz wnętrze, aby usłyszeć głos Boga. Nie zabieraj się do czytania bez modlitwy.
W centrum uwagi winien być Bóg – a ty w Nim. Aby przejść z życia codziennego do modlitwy, od skupienia na sobie do skupienia na Bogu trzeba czasu, łaski
i wysiłku współdziałania.
Ucałuj Biblię
Dlatego że to Słowo stało się Ciałem. Tak jak kapłan w czasie Mszy świętej, dotknij prawą dłonią Biblii i uczyń kciukiem znak krzyża na czole, ustach i sercu.
Ucałuj ją tak, jak kapłan czyni to w czasie Mszy świętej. Weź ją w swoje ręce tak
delikatnie i z namaszczeniem i z taką wiarą, z jaką kapłan zwykł ukazywać ludowi Ciało Chrystusa. Biblia to przecież żywy list Boga do ciebie. Sam Bóg pisał
go rękami swoich przyjaciół (proroków, pisarzy, ewangelistów, tłumaczy) – i tak
ten list dotarł dziś do ciebie. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie ( 2P
1, 20 ). Za ten list Boga do ciebie zapłacili swoim życiem a czasem własną krwią
patriarchowie, królowie, pisarze, prorocy, sam Jezus i Jego uczniowie. To Słowo zostało potwierdzone Boską Krwią. Zanim otworzysz, zanim przeczytasz,
złóż pocałunek na Jego sercu, dłoniach… na Ciele Chrystusa, którym na równi
z Eucharystią jest Pismo Święte.
Otwórz Biblię i spójrz na święty Tekst
Samo patrzenie ze świadomością, iż „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało
wśród nas” (J 1,14), już jest uzdrawiające i wyciszające. W lectio divina – nie
wolno się śpieszyć i niecierpliwić! Najważniejsza jest miłość do Tego, który
Jest! Skupienie uwagi – mówi św. Ambroży – winno być takie, żeby cała osoba
skłaniała się ku słuchaniu Słowa. Skłoń więc całego siebie ku tekstowi i oddaj
pokłon Bogu. Adoruj Boga, który przychodzi do ciebie pod postacią ludzkiego
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słowa.

Proś o łaskę poznania Jezusa i kontemplowania Go – Jego Matkę Maryję Dziewicę.

Przystępując do poznania Jezusa na kartach Ewangelii, potrzeba ci żywej wiary,
pokory i czystości. Proś o ten dar Najświętszą Maryję Pannę, która zachowywała wszystkie sprawy Boga w swoim sercu i rozważała je (Łk 2, 19). Proś szczególnie Ją w tym roku. Możesz to uczynić w krótkiej modlitwie, westchnieniu
ale także w Różańcu. Jest to modlitwa kontemplacyjna dostępna dla wszystkich.
Jest duchową więzią z Maryją, jednoczącą z Jezusem, pomagającą się do Niego
upodobnić, podzielać Jego uczucia i postępować jak On (Benedykt XVI)20. Możesz też odmówić poniższą modlitwę:
Maryjo, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty umiłowałaś żarliwie Słowo
Boże i wypełniało Ono całe Twoje życie. Obudź i we mnie tę samą miłość! Jako
twoje dziecko proszę Cię pozwól mi zobaczyć Jezusa Twoimi oczyma, pozwól mi
iść za Nim po kartach Ewangelii w zjednoczeniu z Tobą! Naucz mnie ukochać serdecznie Ewangelię i całe Pismo Święte, szanować je, cenić bardziej niż pieniądze,
klejnoty czy przyjemności tego życia. Dopomóż mi Matko wytrwać w częstym
czytaniu Biblii i nie wypuszczać jej nigdy z rąk. Bądź teraz ze mną Maryjo i módl
się za mnie, abym czytając przeznaczony na dziś fragment Ewangelii, bardziej
poznał i ukochał Twojego Syna, abym i ja uwierzył w spełnienie się Słowa Bożego
i odważnie kroczył za Jezusem aż po Krzyż. Amen

Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie Sykomory:
1.
2.
3.
4.

20

Jakie CZYNY Jezusa Chrystusa poznałeś?
W jakich Słowach i Czynach przejawia się JEGO BOSKA natura?
Jakie cechy OSOBOWOŚCI Jezusa poznałeś?
W czym jesteś podobny a w czym niepodobny do Jezusa?

Osservatore Romano, Nr 12, 2008, s. 49
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SYKOMORA – ROK 1

Zachęcam was, abyście dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki,
aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa (Benedykt XVI)21.

MIESIĄC I
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Łk 1, 1-38
DZIEŃ 2 – Łk 1, 39-56
DZIEŃ 3 – Łk 1, 57-80
DZIEŃ 4 – Łk 2, 1-7
DZIEŃ 5 – Łk 2, 8-20
21

Benedykt XVI, Orędzie na światowy Dzień Młodzieży 2006
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DZIEŃ 6 – Łk 2, 21-40
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – Łk 2, 41-51
DZIEŃ 2 – Łk 2, 52
DZIEŃ 3 – Łk 3, 1-9
DZIEŃ 4 – Łk 3, 10-18
DZIEŃ 5 – Łk 3, 19-20
DZIEŃ 6 – Łk 3, 21-38
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – Łk 4, 1-13
DZIEŃ 2 – Łk 4, 14-15
DZIEŃ 3 – Łk 4, 16-30
DZIEŃ 4 – Łk 4, 31-37
DZIEŃ 5 – Łk 4, 38-41
DZIEŃ 6 – Łk 4,42-44
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na przygotowanie jednego wersetu z Ewangelii całego miesiąca lub jednego odkrycia w odniesieniu do Życia i Osoby Jezusa Chrystusa, którym pragniesz się podzielić z Braćmi i Siostrami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – Łk 5, 1-11
DZIEŃ 2 – Łk 5, 12-16
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DZIEŃ 3 – Łk 5, 17-26
DZIEŃ 4 – Łk 5, 27-32
DZIEŃ 5 – Łk 5, 33-39
DZIEŃ 6 – Łk 6, 1-5
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

LUTY 2010
Wszelkie zło, jakie pojawia się na świecie, wynika z nieprzyjmowania prawd
Pisma Świętego z jasną oczywistością prawdy. Ani jedna jota nie pozostanie z niego nie wypełniona. Kłamstwem jest wszystko co nie jest Mi miłe – mówi Pan22.

CZYTANIE EWANGELII

Jeśli dotąd nie przeczytałeś całej Ewangelii ani razu to dokonasz tego w ciągu
najbliższych kilku miesięcy. Jest to czytanie systematyczne, rozdział po rozdziale według rozkładu Sykomory. W ten sposób czytać należy codziennie, systematycznie i wytrwale; raz bardziej uważnie, kiedy indziej wśród rozproszeń,
ale zawsze! Celem naszego obecnego czytania jest poznanie Chrystusa i modlitwa osobista.
LECTIO – czyli czytanie w czasie modlitwy biblijnej.
Czytanie Ewangelii, które rozpoczęliśmy w Bractwie Szkaplerznym ma na celu
MODLITWĘ i przemianę ŻYCIA. Czytaj wyznaczony na dziś fragment bezinteresownie w obecności Boga. Czytaj go ze spokojem ducha, bez pośpiechu i bez
chciwości, nie tracąc świadomości Bożej obecności. Czytaj szeptem, półgłosem,
jeśli warunki ci na to pozwalają, byś słuchał uszami mowy Boga, bądź w milczeniu – zależnie od upodobania. Lektura ta, ma cię doprowadzić do modlitwy
– nie zapomnij o tym. Nie miej ambicji zdobycia wiedzy, stworzenia kazania,
konferencji czy napisania rozprawy naukowej. Odczytuj tekst trzykrotnie.
22

Por. Św. Teresa od Jezusa, Księga mojego życia(40,1), Poznań 2007, s. 459; słowa Chrystusa do św. Teresy
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Zanim zaczniesz czytać poświęć wystarczająco dużo czasu na to by z wiarą wyobrazić sobie Jezusa stojącego tuż przy tobie.
Stań w obecności Boga. Zamknij oczy i odnajdź się w obecności Jezusa. Patrz
na Niego. Św. Teresa od Jezusa mówi: „niech dusza stanie w obecności Chrystusa, jakby Go na oczy widziała i niech trzyma się ustawicznie Jego towarzystwa.
O, siostry niezdolne długo rozważać ani trzymać myśli bez ciągłych roztargnień
– nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań, ani natężonej pracy rozumu,
ani zdobywania się na piękne myśli i uczucia. Żądam tylko byście na Niego patrzyły! Nawyknijcie do tego!”(Droga Doskonałości). Ta świadomość przebywania
w obecności Boga winna ci towarzyszyć przez cały czas modlitwy biblijnej. Jeśli
na którymś z etapów doznasz trudności powróć do obecności Boga, Adoracji
i czytania Ewangelii, Psalmów lub modlitwy Różańcowej. Takie proste czytanie
Ewangelii złączone z cichą świadomością, że Bóg patrzy z miłością na ciebie
a ty zajmujesz się przez cały ten czas Jego sprawami i troszczysz się o Jego Królestwo jest już wielką świętą modlitwą.
Proś o łaskę Ducha Świętego, aby jako najlepszy Nauczyciel i słodki Gość duszy
otworzył przed twoim sercem bramy Słowa. Każde ze słów Pisma jest zamknięte, zapieczętowane. Proś, więc Ducha Świętego by cię oświecił cię i byś zrozumiał! Aby ci wszystko przypomniał, co Jezus powiedział i co czynił.
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PIERWSZE CZYTANIE – panorama i wyznanie wiary
Przeczytaj wyznaczony fragment Ewangelii po raz pierwszy. To pierwsze czytanie jest panoramiczne. Czytam by mieć ogólne spojrzenie, o czym jest ten
fragment. Po jego czytaniu w myśli odpowiadam na pytania pełnymi zdaniami:
O czym mówi ten fragment Pisma? Gdzie i kiedy rozgrywa się to wydarzenie
(o ile można to wiedzieć)?
Jakie występują w nim osoby? Co mówią? Co czynią?
Co w tym fragmencie jest najważniejsze?
Bądź jak ktoś, kto wychodzi na górę i stamtąd opowiada, co widzi, gdzie i co
się znajduje. Po takim wewnętrznym dialogu z sobą zostawiam na boku lekturę
i ponownie zanurzam się w obecności Boga prosząc o łaskę Ducha Świętego.
Bądź jak ktoś, kto wychodzi na górę i stamtąd opowiada, co widzi, gdzie i co
się znajduje. Co więcej, zamknąwszy oczy, spróbuj choć ogólnie ujrzeć oczami
wyobraźni miejsca i osoby, słyszeć ich słowa i oglądać czyny jakich dokonują.
Jakby wszystko się spełniało w twojej duszy i na twoich oczach.
Zwróć jednak uwagę na te osoby, które w Ewangelii rozpoznają w Chrystusie
Boga i Mesjasza, które wyznają w Niego wiarę i cierpią za tę wiarę od własnego narodu! Zapytaj więc:
jakie odkryłeś SŁOWA I CZYNY w Ewangelii, które świadczą
o BÓSTWIE JEZUSA CHRYSTUSA? Kto i w jaki sposób WYZNAŁ
WIARĘ W JEGO BOSKĄ NATURĘ?
Na przykład czytałeś dziś fragment Łk 2, 25-35, widzisz Symeona, który bierze
Dziecię Jezus i wyznaje wiarę, że On jest Mesjaszem. Podobnie prorokini Anna,
Pasterze, Magowie i inni.
Jeśli oni uwierzyli – możesz i ty! Jeśli oni wyznali wiarę w Jezusa – możesz
i ty!
• Jak się modlili?
• Jak żyli?
• I co to znaczy dla twojego życia codziennego?
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Po takim wewnętrznym oglądaniu całego przeczytanego wydarzenia ewangelicznego ODMÓW AKT WARY, zostaw na boku lekturę i ponownie zanurz się
w obecności Boga prosząc o łaskę Ducha Świętego.
DRUGIE CZYTANIE – Jezus
Następnie czytaj ten sam fragment po raz drugi. Tym razem czytając ten sam
tekst zwróć uwagę na wszystko co odnosi się do OSOBY, ŻYCIA I NAUKI
JEZUSA CHRYSTUSA. Zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. Staraj się czynić to uważnie z maksymalną drobiazgowością, ze zrozumieniem i w wielkim
pokoju. Nie trać z oczy świadomości obecności Bożej. Okaż Chrystusowi oraz
Jego Ojcu, iż kochasz Go miłością wyjątkową. Okaż Mu, że nie szkoda ci czasu
na zajmowanie się każdym słowem, które wyszło z Jego ust.
Powierzchowna lektura chwytała jedynie ogólny sens fragmentu bez zatrzymywania się nad drobiazgami czy kluczowymi słowami. Teraz natomiast wejdź
w lekturę cierpliwą, ciesz się i rozkoszuj każdym słowem, każdym zaimkiem,
każdą kropką i każdym przecinkiem. Szczególnie tym co odnosi się do Osoby, Życia i Nauki Jezusa Chrystusa. Zwróć uwagę na każdy czasownik w odniesieniu do Jezusa (wyszedł, wyciągnął rękę, usiadł, spojrzał, wzruszył się).
To SĄ FAKTY, CZYNY, DZIEŁA Chrystusa! Przez nie będziesz mógł poznać Jego Serce! Przez szczeliny tych drobnych słów, patrz okiem duszy na
Chrystusa i wpatruj się w Jego Serce, Jego Duszę i Jego Ducha. Niech nic nie
ujdzie twojej uwagi. Bądź jak ktoś, kto obchodzi znajomy sad i przypatruje się
każdej jabłoni, liściom, drzewom, trawie itd. Bierz wszystko pod uwagę. Porządek wyrazów, powtórzenia, łączenia, końcówki, kropki i przecinki. Nie pomijaj
ani joty, ani kreski, lecz zbierz wszystkie choćby najmniejsze ułomki, które odnoszą się do najwyższej wartości i największej Miłości twego życia – Jezusa
Chrystusa. Najmniejszy okruch Biblii jest smaczny i pożywny dla tego, który
jest głodny poznania Boga.
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Po takim czytaniu zadaj sobie pytanie:
• jakich faktach i CZYNACH Jezusa mówi dany fragment (tam, gdzie to
jest możliwe)?
Wymień je albo wypisz. Ważny tu jest każdy szczegół.
Np. przeczytałeś fragment: Łk 5, 12-16 i wypisujesz następujące fakty:
• Jezus przebywa w jednym z miast (Łk 5, 12)
• Jezus wyciągnął rękę nad człowiekiem pokrytym trądem (Łk 5, 13)
• Jezus dotknął trędowatego swoją ręką (Łk 5, 13)
• Jezus dotknął go i przemówił do niego (Łk 5, 13)
• Jezus powiedział: chcę-bądź oczyszczony (Łk 5, 13)
• Jezus przykazał trędowatemu, aby nic nie mówił (Łk 5, 14)
• Jezus nakazał mu, aby udał się do kapłanów, pokazał się im i złożył
ofiarę (Łk 5, 14)
• Jezus usuwał się od tłumów na pustynie, choć ludzie Go szukali (Łk 5, 16)
• Jezus usuwał się na pustynie, aby się tam modlić (Łk 5, 16)
To wszystko są FAKTY DOTYCZĄCE ŻYCIA JEZUSA.
Pomiń wszystkie inne rzeczy. Badaj to, co związane jest z życiem Chrystusa
Pana. Powtórz je w myśli i ODMÓW AKT MIŁOŚCI. Zostaw na boku lekturę
i ponownie zanurz się w obecności Boga prosząc o łaskę poznania i umiłowania
Chrystusa.
TRZECIE CZYTANIE – moje życie

Następnie znów czytaj ten sam fragment po raz trzeci. Staraj się tym razem
patrzeć tylko na Jezusa Chrystusa jak na lustro, w którym odbija się prawda
o twoim życiu. Zwróć uwagę na każde Jego Słowo, Czyn, zachowanie, które odnoszą się do twojego chrześcijańskiego życia. Zatrzymuj się przy zdaniach,
słowach, opisanych wydarzeniach, które najmocniej poruszają twoje serce,
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zarówno pozytywnie jak i negatywnie.
• Jakie odkrywasz w tym fragmencie nowe CECHY OSOBOWOŚCI i relacji
Chrystusa do Boga, do ludzi do stworzeń?
• Widząc jak żył, jaki był i jak nauczał Jezus Chrystus, zapytaj samego siebie:
czy moje życie jest podobne do Twojego życia Panie?
• W czym jestem do Ciebie podobny?
• W czym jestem do Ciebie niepodobny? I dlaczego?
• Co mogę zmienić? Czego nie mogę zmienić?
• Co chciałbym zmienić?
• I od czego mogę zacząć?
Np. przeczytałeś fragment: Łk 5, 12-16 i wypisałeś fakty z tego zdarzenia i nagle
przenika cię świadomość, że:
• Jezus nie odtrącił tego biedaka, którego wszyscy się bali i nim pogardzali,
a ja właśnie dziś rano wyrzuciłem za drzwi jakiegoś proszącego mnie o pomoc człowieka!
• Jezus nie lękał się i nie brzydził dotknąć tego chorego i ja który pracuje
w szpitalu, nie brzydziłem się spojrzeć, na zawszawionego i cuchnącego bezdomnego, którego przywiozło pogotowie, umyłem go i potraktowałem jak
dziecko Boże. Dzięki ci Jezu, że byłem w tym podobny do Ciebie!
• Jezus się modlił na samotności, na pustyni, z dala od ludzi, choć Go
potrzebowali, a ja?
Słowem, coś muszę zmienić, aby być do Ciebie podobnym! Coś muszę umocnić
bo już jestem choć odrobinę do Ciebie podobny!
Tekst czytany po raz trzeci wzbogaci cię licznymi skojarzeniami z innymi wersetami Biblii. Powstrzymaj się także od przedwczesnych wniosków.
Po tej lekturze Pisma ODMÓW AKT SKRUCHY I NADZIEI a następnie zanurz
się w cichej obecności Boga i zakończ modlitwą Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
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i znakiem Krzyża św.
Po takim rannym CZYTANIU I MODLITWIE idź w życie codzienne z tymi
Bożymi Słowami i rozmyślaj nad życiem Jezusa.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie Sykomory:
5.
6.
7.
8.

Jakie CZYNY Jezusa Chrystusa poznałeś?
W jakich Słowach i Czynach przejawia się JEGO BOSKA natura?
Jakie cechy OSOBOWOŚCI Jezusa poznałeś?
W czym jesteś podobny a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 1

Jedynie Słowo Boże jest fundamentem wszelkiej rzeczywistości, jest trwałe jak
niebo, a nawet trwalsze od nieba, jest rzeczywistością23.

MIESIĄC II
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Łk 6, 6–11
DZIEŃ 2 – Łk 6, 12–16
DZIEŃ 3 – Łk 6, 17–19
DZIEŃ 4 – Łk 6, 20–26 [ potraktuj naukę 8 błogosławieństw Jezusa, jako charakterystykę Jego własnego sposobu życia, myślenia i ideałów. On bowiem
był ubogi…był głodny…był smutny aż do śmierci…był znienawidzony…był
prześladowany przez bogaczy…przez sytych…przez rozkosznych i bawiących
się…miłował wrogów…był doskonały… Poszukaj faktów z Jego życia, które potwierdzają i oświetlają to, czego On naucza. Jezus nakazuje nam czynić to, co
najpierw sam wypełniał!]
DZIEŃ 5 – Łk 6, 27–36
DZIEŃ 6 – Łk 6, 37–42
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – Łk 6, 43–49
DZIEŃ 2 – Łk 7, 1–10
DZIEŃ 3 – Łk 7, 11–17
DZIEŃ 4 – Łk 7, 18–23
DZIEŃ 5 – Łk 7, 24–35
DZIEŃ 6 – Łk 7, 36–50
23
Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość, Przemówienie Benedykta XVI na rozpoczęcie I kongregacji
generalnej 6 X 2008; w: Osservatore Romano Nr 12, 2008, s. 11.
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DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – Łk 8, 1–3
DZIEŃ 2 – Łk 8, 4–18
DZIEŃ 3 – Łk 8, 19–21
DZIEŃ 4 – Łk 8, 22–25
DZIEŃ 5 – Łk 8, 26–39
DZIEŃ 6 – Łk 8, 40–48
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – – czas na przygotowanie jednego wersetu z
Ewangelii całego miesiąca lub jednego odkrycia w odniesieniu do Życia i Osoby
Jezusa Chrystusa, którym pragniesz się podzielić z Braćmi i Siostrami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – Łk 8, 49–56
DZIEŃ 2 – Łk 9, 1–6
DZIEŃ 3 – Łk 9, 7–11
DZIEŃ 4 – Łk 9, 12–17
DZIEŃ 5 – Łk 9, 18–27
DZIEŃ 6 – Łk 9, 28–36
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

MARZEC – 2010
Dzisiaj, grozi wierze (to), że zgaśnie jak płomień, który nie jest już podsycany!.
(Dlatego) najważniejszym priorytetem (Papieża i Kościoła) jest uobecnianie
Boga w świecie i otwieranie ludziom dostępu do Boga. Nie do jakiegokol-
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wiek boga, ale tego Boga, który mówił…w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym. Prawdziwym problemem w obecnej chwili dziejowej
jest to, że Bóg znika z horyzontu ludzi oraz, że wraz z gaśnięciem pochodzącego od Boga światła wiary ludzkość traci orientację. Prowadzić ludzi
do Boga, do Boga, który mówi w Biblii! To właśnie jest obecnie najwyższy
i podstawowy priorytet Kościoła oraz Następcy św. Piotra(Benedykt XVI)24

MEDITATIO – czyli medytacja

Medytacja to rozmyślanie, a raczej smakowanie Słowa. Medytacja nie jest pracą
badawczą czy analizą egzegetyczną, jest drogą do przemodlenia Słowa, kontemplacji i adorowania Tego, który mówi do ciebie! Nie strać Go z oczu! Meditatio jest jak czerpanie wody, która zostanie rozlana i podana w oratio, jest
powtarzaniem, roztrząsaniem… Można powtarzać to samo słowo bez znudzenia, nie przejmując się, że nie posuwamy się naprzód w tekście… W ten sposób
Bóg przemawia do mnie a Słowo mówi mi to, czego nie mówiło jeszcze wczoraj
i prosi o to, o co jeszcze wczoraj nie prosiło25. Powinieneś starać się przyjąć wobec
Słowa taką postawę, jak małe dziecko wobec muszelek nad brzegiem morza.
Z ich nieskończonej ilości wybiera niektóre, ogląda, opłukuje i składa do swej
małej dłoni. Potem cieszy się nimi i z dumą pokazuje swoim rodzicom. Zachowuje je jako najcenniejszy skarb. Tak i ty kochaj każde Słowo i ciesz się nim.
Są to bowiem najcenniejsze perły, jakie Bóg nam zostawił na ziemi. Doświadczyła tego św. Gertruda (XIII w.), gdy gorąco pragnęła posiadać jakąś relikwię
z krzyża Jezusa Chrystusa, On jej odpowiedział: Jeśli pragniesz relikwii, które miałyby moc przyciągania Mego Serca ku ich posiadaczowi, przeczytaj od
początku do końca opowieść o Mej Męce i przestudiuj uważnie, jakie słowa
wypowiedziałem z największą miłością. Zapisz je i traktuj jako relikwie. Jeśli
będziesz je powtarzać w sobie, bądź pewna, że w ten sposób otrzymasz Mą łaskę skuteczniej niż przez wszystkie inne relikwie (...). Najcenniejszą relikwią,
jaką można posiąść na ziemi, są czułe Słowa miłości płynące z Mego nieskoń-

Benedykt XVI, List do biskupów Kościoła katolickiego dotyczący zniesienia ekskomuniki czterech biskupów
wyświeconych przez arcybiskupa Lefebvre’a, Watykan, 10 marca 2009

24

25

G. Salvail, Na rozdrożach Świętych Ksiąg. Wprowadzenie do lectio divina, Kraków 1997, s. 57
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czenie dobrego Serca26.
Medytacja polega na powtarzaniu, smakowaniu i rozważaniu każdego Słowa
Ewangelii. Po to rozmyślasz, by poznać Chrystusa dogłębnie i przylgnąć do
Niego. Po to rozmyślasz by odpowiedzieć miłością na Jego Miłość i upodobnić swoje życie do Jego Życia. Rozmyślanie pobudza myśli, wyobraźnię, uczucie,
pragnienie (KKK 2708). Medytacja zawsze znajduje swój szczyt w pytaniu: Panie, co chcesz, abym czynił? oraz modlitwie: Panie, spraw we mnie to, co chcesz,
abym czynił!
Nie każde słowo Biblii i nie w każdym czasie można zastosować do życia.

WYBIERZ JEDEN Z TRZECH SPOSOBÓW
MEDYTOWANIA EWANGELII
Podaję tu tylko trzy sposobu medytowania Ewangelii. Jest ich znacznie więcej.
Sposoby te nie mają nic wspólnego z klasycznymi studiami czy rozmyślaniami.
Takie rozważanie – lub medytacja Słowa – nie jest dowolnym rozmyślaniem
nad przeczytanym fragmentem, nie jest jakąś refleksją lub „wymyślaniem komentarzy” do tekstów biblijnych, które się rodzą natychmiast po pierwszym
przeczytaniu.
Sposoby te mają na celu zaangażowanie maksymalnie całego siebie w zajmowanie się Słowem Boga i modlitwę. Trzeba je modyfikować i poszukiwać własnych, odpowiednich do swego stanu, wieku i możliwości.

METODA ZDANIA TWIERDZĄCEGO I PYTAŃ DO NIEGO

Przeczytałeś już wyznaczony na dziś fragment z Sykomory 3 razy. Teraz będziesz medytował ten sam fragment i rozmyślał nad nim, zaczynając od metody zdania twierdzącego i zadawania pytań.
Na przykład przeczytałeś już Łk 4, 16-30. Spróbuj streścić w jednym zdaniu
twierdzącym, całość treści, jaką zawiera ten fragment. Biblia Tysiąclecia opa26

św. Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej Miłości, Kraków 2007, T 2 s. 206-207
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trzyła czasem poszczególne fragmenty takim zdaniem. Brzmi ono np: Jezus
w Nazarecie. Do tego zdania zadaj pytania w taki sposób, aby nie wychodziły
poza ramy. Pytania muszą być skierowane do tego zdania twierdzącego: Jezus
w Nazarecie.
Nie troszcz się o to, czy w danym tekście Ewangelii znajdziesz odpowiedź.
Po prostu zadaj pytania i szukaj we fragmencie odpowiedzi.
Na przykład, będą to pytania:
• Kiedy Jezus odwiedził Nazaret?
• W jaki dzień Jezus przyszedł do Nazaretu?
• Dlaczego Jezus przyszedł do Nazaretu?
• Co Jezus robił w Nazarecie?
• Czego Jezus nauczał w Nazarecie?
• Jak Jezus został przyjęty w Nazarecie?
• Ile razy Jezus przychodził do Nazaretu? (I tu możesz już zauważyć, że Łukasz łączy w jeden opis aż trzy wizyty Jezusa w Nazarecie – 1-Łk 4, 16-22a; 2
– Łk 4, 22b-23 oraz 3 – Łk 4, 24-30)
• Dlaczego Jezus został w ten sposób przyjęty w Nazarecie?
• Co Jezus uczynił po swojej wizycie w Nazarecie?
Zauważ, że w każdym pytaniu powtarza się echo zdania twierdzącego.
Teraz szukaj odpowiedzi na zadane pytania w wyznaczonym fragmencie
Biblii (i tylko w nim), czytając go kilkakrotnie. Wskazane jest pisać odpowiedzi na zadane pytania w notatniku, przepisując dosłownie zdania z Biblii.
Przepisując, rozmyślasz, uczysz się ich, zapamiętujesz i nasuwają się spontanicznie także inne fragmenty z Biblii. Na koniec podkreśl zdania lub słowa, które pragniesz zanieść na modlitwę, które pragniesz głębiej przemodlić
i kontemplować. Rozmyślaj nad Czynami i Słowami Jezusa. Módl się zwracając
się wprost do Niego!
Jako ostatnie dzieło medytacji, zapisz modlitwę, jaką zaniosłeś do Boga pod
wpływem tego Słowa.

45

46

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

METODA PYTAŃ DO KAŻDEGO ZDANIA FRAGMENTU
Jeśli pragniesz jeszcze głębiej wniknąć w treść przeczytanego fragmentu wybierz metodę pytań do każdego zdania i każdego słowa Ewangelii. Sposób ten
polega na zadawaniu pytań do każdego słowa w każdym poszczególnym zdaniu. Powtarzaj w ciszy serca lub półgłosem, gdy jesteś zupełnie sam, werset po
wersecie. Powtarzaj je, kontemplując rzeczywistość, którą to słowo oznacza.
Bardziej niż zrozumieć pragnij je smakować, cieszyć się nim i oglądać w ich
świetle samego Jezusa oraz własne życie.
Przeczytaj werset. Powtórz go w myśli – słowo po słowie. Tak, jak jest napisane.
Nie spiesz się. Myśl o tym, co mówisz i słuchaj tych słów. Odczuj ich znaczenie
i wartość. Zobacz oczyma wyobraźni. Trwaj w obecności Jezusa, patrz na Niego
i medytuj USTAMI lub w myślach. Przeczytaj zdanie i powtórz je kilka razy. Powtarzanie słów jest konieczne, przeciwdziała rozproszeniom! Pomaga się skupić i wejść w głębię obecności Boga. W wielkim pokoju, bez cienia pośpiechu!
Nie sądź, że musisz przemedytować cały fragment. Jeśli masz upodobanie pozostać przy jednym zdaniu, uczyń to. Powtarzaj słowo po słowie. Wracaj. Znów
powtarzaj całe zdanie. Smakuj w słowach, odczuwaj ich sens, wartość, wagę.
To co mówisz, spróbuj zobaczyć oczyma wyobraźni. Pozwól działać wyobraźni, która przez ciągłe powtarzanie tego samego słowa, przyniesie ci odpowiedni obraz, skojarzenie, sugestie, a twojemu sercu odpowiednie uczucia. A jeśli
nie przynosi odpowiedniego obrazu, na chwile zatrzymaj się by poznać źródło
i dokonać wyboru. Jedne obrazy należy odrzucić inne wybrać, stosownie do tego
co medytujesz! Powtarzając nadal, zobaczysz, że Duch Święty przy skojarzeniu
podsunie ci inne fragmenty Biblii, które poszerzą twoje zrozumienie powtarzanego wersetu. Powtarzając wciąż, przyjdzie moment, że będziesz pragnął zatrzymać się i kontemplować to, co odsłoniło się twemu sercu i w milczeniu będziesz patrzył lub zaczniesz mówić do Boga – modlić się! Sam nie spostrzeżesz,
jak powtarzany fragment stał się twoją osobistą modlitwą. Medytacja Słowa
tak pojęta, prowadzi niepostrzeżenie do modlitwy wewnętrznej i kontemplacji,
bazuje, bowiem na już przeczytanym lub studiowanym fragmencie, który Duch
Święty sam tchnął w twoje serce. Jeżeli będziesz mieć rozproszenia, mów wtedy
głośniej Słowa Boże. Czyń to tak długo, aż rozpraszające myśli uciekną.
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Przejdźmy do praktyki.
Na przykład, z całego fragmentu, jaki był przeznaczony na dziś w Sykomorze,
wybierz małą jego część, jaką pragniesz zgłębić. Na końcu pozostanie ci jedno
zdanie, z którym udasz się na modlitwę lub adorację.
Przeczytałeś na przykład fragment z Łk 5, 1- 11. Z tego fragmentu pragniesz się
zatrzymać nad Łk 5, 1:
1. Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego,
a On stał nad jeziorem Genezaret.
Zacznijmy od pierwszego zdania. Przeczytaj go jeszcze raz i zadaj pytanie do
pierwszych dwu słów: pewnego razu. Pytanie musisz tak sformułować, aby
samo słowo jak echo odpowiedziało ci na nie.
Pytasz więc:
• kiedy Jezus stał nad jeziorem? Którego razu? A Ewangelia spontanicznie
ci odpowiada: pewnego razu!
• Kiedy? Pewnego razu!
Pytaj dalej:
• Co Jezus czynił nad jeziorem? Stał nad jeziorem!
• Nad jakim jeziorem stał Jezus? Nad jeziorem Genezaret!
• Co czynił tłum, gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret? Tłum cisnął się do
Niego!
• Do kogo cisnął się tłum? Do Jezusa!
• Kto cisnął się do Jezusa? Tłum! (a faryzeusze? A arcykapłani? A uczeni
w Piśmie?).
Pytaj dalej i przysłuchuj się Słowu Bożemu, zatrzymuj się i rozmyślaj, kiedy Bóg
będzie cię oświecał i pouczał:
• Dlaczego tłum cisnął się do Jezusa, gdy Ten stał nad jeziorem Genezaret?
Tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego!
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Powtarzaj cichutko w duszy i patrz na Jezusa i tych prostych ludzi: Cisnął się do
Niego! Cisnął się…cisnął…a nie trzymał na dystans, chciał słyszeć Jego słowo,
chciał widzieć jego Twarz i usta, które mówiły… cisnął się… a ja?
Ale pytaj dalej:
• Czego pragnął słuchać tłum z ust Jezusa? Pragnął słuchać Słowa Bożego!
(a więc nie jego osobistych wywodów i teorii).
• Jak bardzo pragnął słuchać tłum Słowa Bożego? Tak bardzo, że cisnął się do
Niego!
• Co Jezus zobaczył, gdy pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum
cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego? Zobaczył dwie łodzie!
• Gdzie stały te dwie łodzie? Przy brzegu!
• Dlaczego te dwie lodzie stały przy brzegu? Gdyż rybacy wyszli z nich!
• Dlaczego rybacy wyszli z tych dwu łodzi? Wyszli, aby płukać sieci, po skończonym połowie!
Na chwile zamknij oczy, zobacz w duszy Jezusa, jezioro, tłum, łodzie, rybaków
i odczuj całą atmosferę, tak jakbyś i ty tam był, widział to na własne oczy, słuchał na własne uszy, wąchał i dotykał innych ludzi cisnących się na Jezusa…
Przez chwilę kontempluj i módl się w duchu.
Gdy tak pytasz i słuchasz odpowiedzi Słowa nasunie ci się mnóstwo skojarzeń
z innymi wersetami Pisma, z twoim życiem lub życiem innych ludzi. To są światła do lepszego zrozumienia słowa. Módl się wówczas i nie idź dalej. Zatrzymaj
się i rozmyślaj! Gdy już wyczerpiesz owoc modlitwy i zaczniesz się rozpraszać,
przejdź do następnego zdania.
Może ci się to wydawać takie dziecinne i mechaniczne – jednak pamiętaj, że
celem jest ciągle to samo: powtarzanie, smakowanie i kontemplowanie Słowa,
rzeczywistości którą to Słowo opisuje. Jeśli zechcesz się trochę potrudzić odsłoni się przed duszą twoją cudowny i bogaty świat Biblii – twojej Biblii, prawdziwa Ewangelia – twoja Ewangelia, prawdziwy Jezus – twój Jezus, z którym byłeś
nad tym jeziorem, w łodzi Szymona i słuchałeś Go! Jeśli powściągniesz twoje
pożądania by więcej wiedzieć, by zdobyć mądrość tego świata, jeśli wystarczy
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ci obecność Boga i Jego święte Słowa to uspokoi się twój umysł, uciszy serce
a dusza spokornieje jak dziecko. Ciesz się każdym Słowem jak Komunią świętą
i oglądaj oczyma wyobraźni to, co powtarzasz ustami lub w myślach. Pamiętaj,
zdanie samo ci odpowie, jeśli go właściwie zapytasz! Tak samo czyń zdanie po
zdaniu, aż zgłębisz krok po kroku cały fragment. Postępuj jak dziecko, które
zadaje najprostsze pytania. Uniż się i odmień. Stań się jak dziecko i przyjmij
Słowo Boga w postawie dziecięcej. Jeśli czasem zdarza ci się żalić na to, iż
Bóg nic do ciebie nie mówi – to może, dlatego, że ty o nic Go nie pytasz. Pytaj
Słowa a odpowie ci. Pytaj i odpowiadaj nie swoimi słowami, lecz zdaniami
Biblii. Czyń to zdanie po zdaniu, od początku do końca.
Piękne komentarze Ojców Kościoła i mistyków, którymi się dziś zachwycamy,
zrodziły się nie na salach uniwersytetów jako owoc wieloletnich studiów, ale na
kolanach, jako owoc modlitwy i kontemplacji Słowa Bożego!
Dzięki tej metodzie, przechodząc werset po wersecie ogarniasz całą zawartość
tekstu. Każdy szczegół będzie ci znany. Jak ogrodnik znający swój ogród tak
i ty znał będziesz każdy zakamarek ogrodu Pisma. Takie medytowanie sprawia,
że umysł budzi się z uśpienia i zaczyna przysłuchiwać się a następnie rozmyślać nad powtarzanymi słowami. Zwłaszcza, gdy jesteś senny, otępiały, znużony. Takie studiowanie pomoże ci pobudzić do zainteresowania intelekt i serce.
Po takim medytowaniu powróć do wersetów, które bardziej poruszyły twoje
serce, z którymi się jakoś utożsamiasz lub, które intrygują cię, – choć jeszcze
nie wiesz, dlaczego. Na modlitwę wybrać możesz jeden lub dwa wersety.

METODA POWTARZANIA I PRZYSŁUCHIWANIA SIĘ SŁOWU

Przeczytałeś już 3 razy wyznaczony na dziś fragment z Sykomory i medytowałeś go według pierwszej i drugiej metody. Pozostało ci z całego fragmentu
jedno lub trzy zdania, a z nich jedno zdanie lub kilka słów, które bardzo mocno
wryły się w pamięć i serce. Czasem są jak balsam a czasem jak miecz! Czasem
koją a czasem niepokoją! Raz są to słowa ożywiające a innym razem karcące,
stosownie do tego co jest w naszej duszy i czego Bóg chce w nas dokonać! Jeśli nagle Bóg zwróci twoją uwagę na takie Słowo, jeśli próbujesz czytać dalej
i rozważać dalsze fragmenty a to zdanie i słowa wracają natarczywie, przerwij
czytanie czy medytowanie i nie idź dalej. Zanurz się natychmiast w modlitwie!
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Kiedy Bóg wkracza do działania należy Mu być uległym i odstawić wszelkie
plany i metody! Jeśli medytując spokojnie cały fragment, według pierwszej
i drugiej metody, wyłowisz jedno zdanie, które pociąga cię, intryguje, drażni
lub rodzi więcej światła, zatrzymaj się tylko na nim. W miarę głośnego, wielokrotnego powtarzania, zaczynasz w swojej wyobraźni widzieć to, co mówisz,
tworzysz żywy obraz tego wydarzenia. Powtarzając wciąż, przyjdzie moment,
że będziesz pragnął zatrzymać się i kontemplować to, co odsłoniło się twemu
sercu i w milczeniu będziesz patrzył lub zaczniesz mówić do Boga.
Jeśli już takie zdanie lub słowo, zostanie ci dane, zatrzymaj się, zamknij oczy
i poświęć nieco czasu, aby odnaleźć przy sobie obecność Chrystusa i PATRZ na
Niego. Św. Teresa od Jezusa mówi: Niech dusza stanie w obecności Chrystusa jakby Go na oczy widziała i niech trzyma się ustawicznie Jego towarzystwa. O, siostry
niezdolne długo rozważać ani trzymać myśli bez ciągłych roztargnień – nie żądam
od was wielkich o Nim rozmyślań, ani natężonej pracy rozumu ani zdobywania
się na piękne myśli i uczucia. Żądam tylko, byście na Niego patrzyły! Nawyknijcie
do tego!. Powtórz w myśli to często powracające zdanie z przeczytanej Ewangelii
– słowo po słowie tak, jak jest napisane. Nie spiesz się – odnieś to Słowo do Chrystusa. Myśl o tym, co mówisz; słuchaj tych słów i patrz na Niego. Powtarzanie
słów pomaga się skupić i wejść w głębię obecności Boga. Jest jak Różaniec czy
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Na przykład jest to zdanie z J 7, 37: W ostat-
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nim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym
głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie
i pije!
Powtarzaj to zdanie wolno i spokojnie zamknąwszy oczy! Powtarzaj widząc
Jezusa, sadzawkę Silom i wiele światła. Powtarzaj! Nie pytaj! Patrz i przenikaj!
W miarę powtarzania, długie zdanie skurczy się, skróci i odczujesz w duszy
inne akcenty, odnajdziesz duszę i serce całego zdania:
Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije,
Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie...
Jeśli ktoś jest spragniony...
Jeśli ktoś jest…Ktoś…po dłuższej chwili dostatecznie rozsmakujesz się w tych
słowach. Poczujesz się nimi nasycony, namaszczony ich dotykiem. I oto przyszedł czas na przerwanie medytacji i rozpoczęcie modlitwy – oratio. Módl się:
Panie! Zawsze Ciebie pragnąłem! Nie znałem Cię dotąd! Bałem się Ciebie i dlatego nie przychodziłem do Ciebie! Nie wierzyłem, że mnie kochasz! Sądziłem, że
najpierw muszę się stać świętym, doskonałym by móc przyjść i do Ciebie! Mówisz
mi, że taki ktoś jak ja, jeśli jest tylko spragniony Ciebie, może przyjść i pić z Twojego Serca. Oto jestem Panie, zmiłuj się nade mną i daj mi pić, ze źródła wody
życia!

Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie Sykomory:
9.
10.
11.
12.

Jakie CZYNY Jezusa Chrystusa poznałeś?
W jakich Słowach i Czynach przejawia się JEGO BOSKA natura?
Jakie cechy OSOBOWOŚCI Jezusa poznałeś?
W czym jesteś podobny a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 1

Zgłębiając Słowo Boże, naprawdę wchodzimy w Boży świat. Pokonujemy granice naszego doświadczenia i wchodzimy w rzeczywistość, która naprawdę
jest uniwersalna27.

MIESIĄC III
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Łk 9, 37-45
DZIEŃ 2 – Łk 9, 46-50
DZIEŃ 3 – Łk 9, 51-56
DZIEŃ 4 – Łk 9, 57-62
DZIEŃ 5 – Łk 10, 1-16
DZIEŃ 6 – Łk 10, 17-24
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – Łk 10, 25-37
DZIEŃ 2 – Łk 10, 38-42
DZIEŃ 3 – Łk 11, 1-8
DZIEŃ 4 – Łk 11, 9-13
DZIEŃ 5 – Łk 11, 14-26
DZIEŃ 6 – Łk 11, 27-28
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość, Przemówienie Benedykta XVI na
rozpoczęcie I kongregacji generalnej 6 X 2008; w: Osservatore Romano Nr 12, 2008, s. 12.

27
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powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – Łk 11, 29-36
DZIEŃ 2 – Łk 11, 37-54
DZIEŃ 3 – Łk 12, 1-12
DZIEŃ 4 – Łk 12, 13-21
DZIEŃ 5 – Łk 12, 22-34
DZIEŃ 6 – Łk 12, 35-48
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na przygotowanie jednego wersetu z Ewangelii całego miesiąca lub jednego odkrycia w odniesieniu do Życia i Osoby Jezusa Chrystusa, którym pragniesz się podzielić z Braćmi i Siostrami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – Łk 12, 49-59
DZIEŃ 2 – Łk 13, 1-9
DZIEŃ 3 – Łk 13, 10-21
DZIEŃ 4 – Łk 13, 22-30
DZIEŃ 5 – Łk 13, 31-33
DZIEŃ 6 – Łk 13, 34-35
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów,
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powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
Chcąc być realistami, musimy polegać na rzeczywistości Słowa Bożego. Ono
jest prawdziwą rzeczywistością. Zatem musimy zmienić naszą koncepcję realizmu. Realistą jest ten, kto w Słowie Bożym, tej na pozór jakże kruchej rzeczywistości, rozpoznaje fundament wszystkiego. Realistą jest ten, kto buduje
swoje życie na fundamencie, który będzie trwał zawsze(Benedykt XVI)28

IV i V Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej
Tarnowiec 10 października 2009 roku

IV regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej miało miejsce w Sanktuarium
Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu koło Jasła, dnia 10 października 2009
roku. Gościł nas ks. dr kustosz Stanisław Mazur a koordynował całość ks.
Władysław Jagustyn – Moderator Rodziny Szkaplerznej diecezji rzeszowskiej.
Na Spotkanie przybyło 15 kapłanów z różnych parafii południowo-wschodniej Polski oraz reprezentacje 19 różnych Bractw, Wspólnot lub Grup Szkaplerznych. Myślą przewodnią Spotkania było: Matka Szkaplerzna – Matka
Życia, jako że Sanktuarium Tarnowieckie naznaczone jest misją obrony życia
nienarodzonych. Znajduje się w nim cudowna figura Matki Bożej, pochodząca
z dawnego kościoła OO. Karmelitów OCarm w Jaśle oraz Kalwaria Nienarodzonych. Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia jest miejscem szczególnych pielgrzymek obrońców życia. Miści się tutaj Dolina Miłosierdzia – Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia – z pięknymi stacjami różańcowymi i Drogą Krzyżową poświęcona dzieciom nienarodzonym, a symbolizuje ją cmentarz nienarodzonych –
Pomnik Niewinnych – Krzyż zbudowany dla uczczenia miliarda dzieci zamordowanych w łonie matek- wg danych ONZ do 1997 roku. Ksiądz kustosz Stani28

Osservatore Romano, Nr 12, 2008, s. 11
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sław Mazur stwierdził: czuję się kustoszem Sanktuarium, Figury Matki Bożej
i tego miejsca- Pomnika Miliarda, to wyzwanie naszych czasów. Sługa Boży
Ojciec Święty Jan Paweł II chciał, by Trzecie Tysiąclecie było tysiącleciem miłości
i pokoju, Ewangelią Życia. Niech ta Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia stanie się
cenzurą nowego życia, naszego życia. W Sanktuarium znajdują się także relikwie św. Gianny Molla oraz Świętych Młodzianków Męczenników.
Bóg zapłać Ks. kustoszowi Stanisławowi Mazurowi oraz ks. Władysławowi
Jagustynowi za zorganizowanie tego Spotkania. Wszystkim kapłanom, członkom Wspólnot i Bractw Szkaplerznych, uczestniczącym w dniu skupienia, z
całego serca dziękujemy za obecność i za
trwanie na modlitwie przy boku Matki
Nowego Życia.
Anna Kurowska Animatorka Bractwa Szkaplerznego w Zaczerniu.

Tarnowieckie łaski i cuda!

Od najdawniejszych czasów ludzie przybywali do Tarnowca, aby modlić się
w sprawach związanych z narodzeniem i zdrowiem dzieci oraz matek
oczekujących potomstwa. Ja pojechałam w innym celu, chociaż bardzo bym chciała tak jak robiły to matki dawniej. Chciałam odpokutować za grzech dzieciobójstwa na Kalwarii Obrony
Życia, pragnęłam zawierzyć to, oddać to Matce Bożej Tarnowieckiej. Wiem,
że to nie wystarczy. Muszę walczyć o życie… Będąc w Tarnowcu w Sanktuarium u Matki Bożej, poczułam taką radość, gdy ujrzałam przy ołtarzu Najświętsze Serce Pana Jezusa. Staram się od roku odmawiać litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i po każdej Spowiedzi przeważnie jako
pokutę dostaję tę litanię. Twarzy Matki Bożej nie było widać tak dobrze, gdyż nie
było dobrego oświetlenia. Na zakończenie tego Spotkania Szkaplerznego, podczas Koronki do Miłosierdzia Bożego w „domu ludowym” – poczułam tak wielki
żal, smutek, a przede wszystkim wstyd. Uklękłam w czasie modlitwy, schowałam
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się miedzy nogi Bractwa i Rodziny Szkaplerznej i po cichutku, drżącym głosem
próbowałam odmawiać. Ale nie mogłam, łzy same leciały, bardzo mi się chciało
płakać, chciałam się schować, uciekać, żeby mnie nikt nie widział. Obok był filar,
więc się przytuliłam do niego i oparłam. Pytali mnie, co mi jest, ale ciężko mi
było odpowiadać, chciałam żeby mnie zostawili w spokoju i sobie poszli, tak będzie dobrze, najlepiej. Potem zapragnęłam pójść sama na Kalwarię Obrony Życia.
Idąc Drogą Krzyżową płakałam…Padał deszcz…Serce mi się ściskało, żal, żal…
i dlaczego to zrobiłam! Rozmawiałam z Bogiem Ojcem i z Matką Bożą, przepraszałam za grzechy, za zabójstwo moich dzieci i że przyczyniłam się do zabójstwa
innych dzieci. Kiedy piszę słowo „zabójstwo” łzy same cisną się do oczu, chce mi
się ryczeć, ale za późno, teraz trzeba pomóc innym, ja tej pomocy potrzebowałam wtedy, ale mi nikt nie udzielił, tylko zalecał zabicie. Mój konkubent – lekarz,
którego prosiłam, że urodzę te dzieci (dwoje), powiedział, że odejdzie. Sama zostałam! Winę ponoszę ja, bo mogłam odejść od niego i urodzić dziecko. Nie doszłoby do drugiego zabójstwa, które dokonał on sam! Przyczyniłam się też bezpośrednio do wielu zabójstw, korzystając z pieniędzy, które otrzymywaliśmy za
zabiegi wykonane przez niego w gabinecie ginekologicznym. Cóż z tego, że gdy
odeszłam od niego zostałam bez grosza, bez domu, tak jak stałam, tak poszłam…
Bóg mi tylko został. Gdy byłam na Kalwarii, wielkim wstrząsem były dla mnie,
te małe krzyże, białe, bezbronne, niewinne i ta straszna liczba zabójstw do 1997
roku – miliard! Straszne! Wtedy dopiero dotarło do mnie, co ja zrobiłam! Zabiłam! Wszystko do mnie wróciło, płacz, lament, dreszcze, ale zdawałam sobie
sprawę, że to już za późno. Udałam się do Sanktuarium a tu ślub! Miałam zawierzyć Matce Bożej moją rodzinę pisząc intencje, ale nie miałam siły. Miałam
się też wyspowiadać, ale nie potrafiłam. We Mszy św. uczestniczyłam, ale Ciała
i Krwi Pańskiej nie przyjęłam. Żal mi było, ale tak wyszło. Podziękowałam Matce Bożej i pojechałam do Czernej do Sanktuarium Szkaplerznego. Po krótkiej
modlitwie poszłam spać. Byłam zmęczona. Ale nie dało się spać. Miałam wrażenie, że po schodach idzie jeden diabeł a potem drugi. Wstrętne postacie, chude.
Kazałam im iść precz, wynosić się, ale to było trudne! Nie bałam się, ale nie mogłam zasnąć. Przed oczami miałam widok Kalwarii Obrony Życia w Tarnowcu
i te małe krzyże! Tak bardzo siebie oskarżałam, poczułam wstręt do siebie i nienawiść. I to pytanie: dlaczego to zrobiłam!? Do rana nie zasnęłam. Modliłam
się. Zresztą całą niedzielę spędziłam w Czernej na modlitwie i adoracji. Trud-
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no mi było się wyspowiadać. Udałam się do Matki Bożej i prosiłam. W końcu
otrzymałam to, o co błagałam, dobrą Spowiedź i przebaczenie i pokój serca…
Zawiłe było moje życie, kręte były drogi, a w sercu panował zamęt…Wiem na
pewno, że jeśli się nie kocha Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa, to będzie tak jak
było w moim życiu. Nie będę tu czynić wzniosłych deklaracji, ale chcę naśladować Maryję! Chcę być Jej dobrym dzieckiem, żeby Ona i Jezus byli w centrum
mojego życia.
Pielęgniarka Elżbieta

V Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej
V Spotkanie Rodziny Szkaplerznej odbędzie się w Jarosławiu
30 stycznia 2010 roku, w Parafii p.w. Chrystusa Króla. Będzie to
spotkanie opłatkowe.
Rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych
Tegoroczne rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych ich zastępców
oraz wszystkich którzy pragną poznać praktykę MODLITWY BIBLIJNEJ, będą
mieć miejsce w Czernej, w Domu Macierzystym Świeckiego Instytutu Konsekrowanego Elianum, w dniach od 6 do 10 maja 2010 roku. Będą one kontynuacją zeszłorocznych rekolekcji SŁOWO ŻYCIA.
Zgłoszenia proszę kierować do:
Koordynatorki Zespołu Animatorów Bractw Szkaplerznych
pani Zofii Karpińskiej: tel. 077 453 02 78;
zofiakar@wp.pl
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ŚWIADECTWA SZKAPLERZNE
Z Paryża do Czernej po Szkaplerz

Dlaczego pragnęłam być przyodziana Szkaplerzem Matki Bożej z Góry Karmel
w Czernej?29
[Jestem francuską i mieszkam w Paryżu w szesnastej dzielnicy]. Przed Bożym
Narodzeniem 2008 roku postanowiłam spędzić 2 tygodnie w Polsce, w roku
następnym 2009, aby przeżyć tutaj czas pogłębienia życia duchowego. Wiedziałam, że udając się do Karmelu w Czernej, znajdę się w samym źródle pobożności
i nabożeństwa do Szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel. We Francji nie miałam okazji by przygotować się i przyjąć Szkaplerz św. pomimo tego, że mieszkałam blisko klasztoru Karmelitów Bosych w Paryżu.
[Jakie było moje przygotowanie?]
Modliłam się, kontemplując Jezusa na Krzyżu a mój wzrok wewnętrzny skupiał
się na Maryi stojącej obok Krzyża Chrystusa. Patrzyłam jak Maryja otrzymuje
jako dar od swego Syna, ucznia - którego On miłował. Rozważałam jak uczeń
przyjmuje Maryję do siebie.
Maryja, moja Matka, jest czymś więcej dla mnie niż darem, jest przebaczeniem
Boga; Tą, która kontemplowała śmierć swego Ukrzyżowanego Syna; Tą, która przeżyła to, co jest wprost niemożliwe do uwierzenia: śmierć Zbawiciela!
W ludzkim rozumieniu nie pozostało Jej nic prócz NADZIEI. Maryja, moja
najdroższa Matka, jest Tą, która w dzień mojej śmierci wprowadzi mnie do
swego Syna. To był między innymi powód, dla którego poświęciłam się Maryi
przez przymierze przyjaźni i konsekrowałam Jej mój dom ustanawiając Ją jego
Panią. Ktokolwiek odwiedza mnie, jest zaproszony przez Matkę Bożą. Uściślę,
że intronizacja Maryi jako Pani mojego mieszkania, miała miejsce w wigilię
święta Miłosierdzia Bożego. Wybrałam tę datę z Opatrzności Bożej, dlatego iż
był to dzień wejścia w Życie wieczne naszego Ojca świętego Jana Pawła II, dnia
2 kwietnia 2005 roku.
Szkaplerz święty otrzymałam w Czernej z rąk Ojca Karmelity. Przyjęłam go uroczyście w sobotę 25 lipca 2009. Dzięki temu uczyniłam jesz29

Przekład z języka francuskiego listu nadesłanego do Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej.
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cze jeden krok więcej w stronę zjednoczenia z Maryją. Dała mi Ona Szatę swoich dzieci, która chroni nas od chłodu grzechu! Wybrałam Szkaplerz
bez obrazków, gdyż był on bardziej ubogi i prosty jak było proste i ubogie życie Maryi. Otrzymałam Szkaplerz zrobiony przez Karmelitanki Bose
w Przemyślu i bardzo się z tego cieszę, że razem z nim wracam do Paryża.
Oto modlitwa, którą przygotowałam się do tej uroczystej chwili przyjęcia Szkaplerza św. Odmawiałam ją przez cały rok:
Panie Jezu, dziękuje Ci za to, że dałeś mi Maryję za Matkę. Dzięki temu mogę
się do Niej modlić jak dziecko: Matko moja, Pani mego serca, oto dziś przyjmuję Szkaplerz św., aby stać się cała twoja totus tuus. Przyjmuje go jako znak twej
miłującej obecności i macierzyńskiej opieki u mego boku. O Maryjo, uczyń
mnie uważną i zdolną do przyjęcia tych, którzy jeszcze nie znaleźli gościny
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w moim sercu a których Bóg postawi na mojej drodze, abym potrafiła kroczyć
po drogach, które nie są moje, ale są drogami mojego Stwórcy i Pana. Amen.
Christine, Paryż dnia 25 września 2009.

Szkaplerzna łaska w Vancouver

W ostatnią niedzielę udałam się wraz z synkiem na pieszą pielgrzymkę do Groty Matki Bożej Pocieszenia w Ladner (25 km od Vancouver),
z grupą około 70 osób z naszej polskiej parafii św. Kazimierza w Vancouver
(British Columbia).
Przybyliśmy na miejsce około 14:15 by o godzinie 15.00 uczestniczyć we Mszy
św. przy grocie. Kilka minut przed 15 zostałam poproszona, by pomóc nieść
duży obraz Matki Bożej. Ucieszyłam się bardzo z tego. Jednak chwilę później
przeproszono mnie i wybrano do tego dwóch mężczyzn. Troszkę mi smutno
było, bo to był zaszczyt dla mnie, że mogę nieść obraz Matki Bożej. Ale okazało
się, że Ona potrzebuje mnie gdzie indziej. Otóż kilka metrów dalej, na brzegu
parkingu, na trawie leżał mężczyzna. Pomyślałam, że odpoczywa przed Mszą
po trudach pielgrzymowania. Szybko jednak okazało się, że on ma atak serca.
Wszystko to działo się w przeciągu sekund. Ludzie zgromadzeni wokół „debatowali” nad nim, a ja krzyknęłam, że trzeba wezwać natychmiast pogotowie. Mężczyzna cały spocony, czerwony leżał na trawie w silnym bólu. Ktoś wyciągnął
do mnie rękę z telefonem komórkowym (nie miałam przy sobie swojego w tym
czasie) i zadzwoniłam po pogotowie. W tym czasie, jak rozmawiałam z pogotowiem ratunkowym, cała procesja, wszyscy pielgrzymi udali się już na Msze św.
Zostałam tylko ja i jakaś znajoma tego mężczyzny. Gdy skończyłam rozmowę
z pogotowiem, wróciłam do niego przyklękłam przy nim na trawie i spytałam,
czy nie ma nic przeciwko temu, żebym założyła mu Szkaplerz. Odpowiedział, że oczywiście, że nie, ale on nosi krzyżyk. Odparłam, że to jest znak
specjalnej opieki Matki Bożej. Zdjęłam z szyi swój Szkaplerz i nałożyłam
mu. Nadjechał ambulans. Po krótkim wywiadzie z chorym mężczyzną okazało
się, że serce się całkowicie uspokoiło. Zabrali go jednak do szpitala, żeby go
przebadać. Ja nie byłam juz potrzebna i udałam się na Mszę do groty.
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Kiedy wracaliśmy do domu wieczorem (po pikniku i nieszporach), zabraliśmy
ze sobą pewnego mężczyznę, bo nie miał czym wrócić (ci, co szli w pieszej pielgrzymce zostawili samochody przy kościele w Vancouver, ja też, ale mój mąż
przyjechał po mnie i syna). W drodze zapytał mnie, czy słyszałam, że komuś
coś się stało, wzywano pogotowie. Odparłam, że tak, bo sama to pogotowie
wzywałam. I wtedy powiedziałam słowa, które Duch Św. włożył w moje usta:
Matka Boża, do której pielgrzymowaliśmy, dla której znosiliśmy trudy tej
pielgrzymki, którą przyszliśmy uczcić w tej Grocie, dała znak swoim dzieciom, że jest z nami – przez to nałożenie Szkaplerza i natychmiastowe wręcz
uspokojenie jego serca. Bogu Trójjedynemu i Matce Najświętszej niech będzie chwała i gorące podziękowanie.
Niech Maryja prowadzi i wspiera wszystkich, którzy dla Niej pracują.
Beata Szydłowska

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w parafii Karczmiska
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Katalog lektur na niedzielne czytanie
duchowne
W okresie codziennej medytacji Ewangelii, pożyteczne będzie skorzystanie
z niektórych książek pomocnych w rozmyślaniu nad prawdziwym życiem Jezusa
Chrystusa.
Oto niektóre z nich:
1. Pap. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, wydawnictwo M, Kraków 2007
2. Rene Laurentyn, Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, Wydawnictwo M,
Karków 1999
3. Ricciotti Giuseppe, Życie Jezusa Chrystusa, PAX, 1999
4. Roman Brandstaetter, Jezus z Nazaretu, Tomy 1- 4, Wydawnictwo M,
Kraków 2008
5. Św. Brygida Wielka, Objawienia i inne dzieła, Wydawnictwo M,
Kraków 2003/ Wybrane fragmenty: http://www.prophecyfilm.com/polish
6. Bł. Katarzyna Emerich, Życie Jezusa Chrystusa, Tekst dzieła na stronie:
http://kupnicka.fm.interia.pl/
7. Maria Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księgi I do VII, Katowice 2005
8. O.Emil Neubert, Mój ideał Jezus – Syn Maryi, Wrocław 1994
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STRONA INTERNETOWA RODZINY SZKAPLERZNEJ

Od roku funkcjonuje i wciąż jest udoskonalana strona internetowa Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej. Jej twórcą
i administratorem jest o. Piotr Karauda OCD z 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 zapraszamy do współdziałania
w tym nowoczesnym apostolstwie.

