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RODZINA SZKAPLERZNA

Pismo Formacyjne Wspólnot i Bractw Szkaplerznych
kwiecień – maj – czerwiec 2011

Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel, zechciej odzianych
Twoją Szatą, przyodziać cnotami Twoimi i zachowaj ich
zawsze od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Amen.
Rzym
1 maja 2011
Beatyfikacja papieża Jana Pawła II
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WPROWADZENIE

Krzyż, wbity na Golgocie, tego nie wybawi,
Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi!
(Adam Mickiewicz)

Drodzy Kapłani, Animatorzy Bractw Szkaplerznych, Bracia i Siostry
w Szkaplerzu św.!
Jeszcze niedawno odczuwaliśmy stratę po śmierci Wielkiego Polaka - Jana
Pawła II (+2005), jakby zabrakło kogoś bliskiego, ale dziś radość przeogromna. Umiłowany Sługa Boży Jan Paweł II 1 maja 2011 roku zostanie
wyniesiony w poczet błogosławionych. Dla nas, odzianych Szkaplerzem
świętym, tak jak On, to radość przeogromna. Wielu z nas mogło podczas
Jego pielgrzymek do Polski stanąć z Nim twarzą w twarz, już wtedy, czuło
się, że stoi się przed kimś wyjątkowym, przed człowiekiem świętym! Nic
nie jest w życiu przypadkowe! Nasze przyobleczenie Szatą Maryi, którą On
też nosił, także nie jest przypadkowe. Jest wezwaniem do świętości życia
a nawet do męczeństwa, przez jakie on sam przeszedł - błogosławiony Jan
Paweł II papież1 . To On napisał w swoim Testamencie: „Kościół znajduje się
w okresie takiego prześladowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je przewyższa, co do stopnia bezwzględności
i nienawiści”.
Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku potwierdziło, że Kościół znowu stał
się Kościołem męczenników.
Początek nowego roku 2011 dramatycznie zapisał się w pamięci egipskich
chrześcijan. Dnia 1 stycznia, kiedy Ojciec Święty w sposób szczególny wzywał do modlitwy o pokój, w Egipcie w wyniku zamachu zabitych zostało 21
chrześcijan wychodzących z kościoła po zakończonej Eucharystii.
Ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Stolicy Apostolskiej oświadczył, że
z uwagi na fakt, iż „krew niewinnych płynie rzekami, konieczne jest za1

por. wypowiedź Małgorzata Porada, księga gości: http://szkaplerz.pl/ksiega_2
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angażowanie wszystkich, by skutecznie przeciwstawić się nienawiści”.
Ubiegłoroczne Boże Narodzenie w Iraku chrześcijanie przeżywali pogrążeni w smutku. W kościołach zabrakło świątecznych dekoracji i nie
odbyły się Pasterki ani uroczyste spotkania. Po serii ataków na irackich
chrześcijan, Pasterki zostały odwołane w Bagdadzie, Mosulu i Kirkuku,
a w Boże Narodzenie wszelkie Msze św. były sprawowane wyłącznie za
dnia. Święty Mikołaj nie przyszedł do dzieci, nie było oficjalnej ceremonii
z władzami. Był to czas radości, ale i męczeństwa. Chrześcijanie są na
tych ziemiach obecni 6 wieków przed islamem, a obecnie muzułmanie
robią wszystko, by wyrzucić ich z ziemi ich ojców. Wszyscy mieli nadzieję, że jakimś pozytywnym skutkiem obalenia reżimu Saddama Husajna
i objęcia władzy przez cywilizowane siły zachodnie, będzie poprawa losu
chrześcijan, to, że będą mogli podnieść głowę do góry, że będą respektowane w pełni ich prawa. Niestety, przez ostatnie lata jesteśmy świadkami, że
sytuacja chrześcijan zamiast się poprawiać, ciągle się pogarsza. Mamy wrażenie, że chrześcijanie są ofiarą całopalną dla przypodobania się muzułmanom. Żeby ich zadowolić, pozwala się na mordowanie chrześcijan.
Współczesna materialistyczna i ateistyczna cywilizacja zachodnia winna
jest permanentnej rzezi chrześcijan w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej,
a nawet i w Europie. Świat oszalałby w proteście, gdyby opisane tu wydarzenia były czynami katolików. Ale katolik – i chrześcijanin w ogóle
– jako ofiara, wydaje się czymś niemal naturalnym.
Fanatyczni przeciwnicy Krzyża, kierowani szatańską nienawiścią, nie
znajdują pohamowania dla swego okrucieństwa. Na świecie w ciągu jednego dnia ginie średnio 438 chrześcijan. Giną, bo nie chcą wyrzec się
Chrystusa. Nie chcą i nie powinni! 438 męczenników dziennie! Najczęściej jest to śmierć okrutna za PRAWDĘ O JEZUSIE CHRYSTUSIE –
PRAWDZIWYM SYNU BOŻYM! Do tego trzeba doliczyć tysiące torturowanych psychicznie oraz fizycznie – zgwałconych, wyrzuconych
z własnych domów, osieroconych, pozbawionych życiowego dorobku,
okaleczonych.
Wbrew przekonaniom, to właśnie wiek XX rozpoczął największą rzeź chrześcijan. W okresie od Rewolucji Francuskiej do dnia dzisiejszego, rozpętane
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zostały prześladowania na skalę nie notowaną wcześniej, biorąc pod uwagę
ich okrucieństwo, zasięg, czas trwania i liczbę ofiar (były to przecież: rewolucja październikowa, hiszpańska, meksykańska, ludobójstwo Ormian i wiele
innych). W ciągu dwóch tysiącleci około 70 milionów chrześcijan zabitych zostało za wiarę, ale aż 45,5 miliona z nich (czyli 65 proc.) stanowią męczennicy XX wieku.
Król męczenników – Jezus Chrystus – pierwszy przeszedł przez taką
Mękę i Krzyż. Spośród Apostołów Jezusa wszyscy – poza św. Janem
Ewangelistą – ponieśli męczeństwo. Piotr, Andrzej, Szymon Gorliwy, Filip,
Juda Tadeusz i Bartłomiej Natanael – zostali ukrzyżowani; Jakub Większy
i Maciej – ścięci, Mateusza zabito halabardą, Tomasza – włócznią, a Jakuba Sprawiedliwego – ukamienowano. Ścięty mieczem został też Apostoł
Narodów – św. Paweł. A po nich śmierć za wiarę poniosło wielu, wielu
innych wyznawców Chrystusa.
Chrześcijanie w Rzymie byli mordowani dlatego, że nie uznawali boskości cezarów, wyznając Chrystusa jako jedynego Pana. Męczeństwo chrześcijan za czasów Nerona było wynikiem oskarżenia ich o podpalenie Rzymu, które było dziełem samego Nerona. Dziś jest podobnie! Chrześcijan
oskarża się o kryzys, nietolerancję, fanatyzm, wrogość wobec władzy!
Wśród męczenników byli papieże, biskupi, kapłani, misjonarze, mnisi
i mniszki, dziewice i ludzie świeccy. A nie brak w tym gronie też świętych
z polskiej ziemi, by przypomnieć tylko: ks. Jerzego Popiełuszkę, Stanisława ze Szczepanowa, Andrzeja Bobolę, Jozafata Kuncewicza, Karolinę
Kózkównę, Melchiora Grodzieckiego, Maksymiliana Kolbe, Michała Kozala i innych męczenników drugiej wojny światowej.
Szacuje się, że obecnie z ponad 2 miliardów chrześcijan aż 100 do 300
milionów cierpi rozmaite represje. Nie mogą wznosić nowych świątyń
i swobodnie wyznawać wiary, są zastraszani i torturowani, żyją w ciągłej obawie o życie swoje i bliskich2.
Prześladowania chrześcijaństwa na świecie wciąż trwają, choć najczęściej
są ignorowane, zarówno przez środki masowego przekazu, jak i samych
zachodnich chrześcijan. Olga Mattera tak rozpoczyna swój esej na
2

www.ministranci.pl/nr/goracy_temat/meczennicy_chrzescijanscy_wczoraj_i.html
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łamach czasopisma „Limes”: „Chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej
prześladowaną religią na ziemi, z tysiącami ofiar. Jej wyznawcy doznają
najrozmaitszych tortur i upokorzeń. Jednakże zachodnia opinia
publiczna, właśnie ta ‘oparta na kulturze chrześcijańskiej’, nie zwraca
na ten dramat, z wyjątkiem bardzo wąskich środowisk, najmniejszej
uwagi”. Chodzi tu o zjawisko o straszliwych rozmiarach, dlatego zdumiewa
tak małe zainteresowanie nim największych organizacji humanitarnych,
milczenie wolnych krajów oraz ONZ, pomijanie tematu przez środki
masowego przekazu, a wreszcie obojętność chrześcijan z Zachodu,
zawsze wszak gotowych do prowadzenia solidarnościowych kampanii
i modlitewnego czuwania na rzecz rozmaitych akcji społecznych, lecz
nigdy w obronie prześladowanych chrześcijan. Zajmowanie się nimi
uważane jest bowiem, za rzecz niemal obmierzłą, bo w mniemaniu
niektórych podważałoby ono wszak tzw. „dialog ekumeniczny”, lub
zmuszało do mówienia o reżimach i ideologiach, których, jak się im
zdaje, nie należy w żadnym wypadku krytykować. Nawet w wielu
„katolickich czasopismach” nie znajdujemy niczego o prześladowaniach
wyznawców Chrystusa, czy prześladowaniach religijnych w ogóle.
Żadnej wzmianki o tysiącach ofiar tych prześladowań. Czasem tylko
jakiś nikły ślad w zestawieniach chronologicznych.
Najważniejsze jest zatem wytrwanie w wierze aż do śmierci, nadanie właściwego znaczenia męczeństwu naszych braci, obowiązek pamięci o ich
męczeńskiej śmierci oraz heroicznej pomocy tym, którzy z powodu wiary w Chrystusa cierpią prześladowanie, więzienie, pozbawienie dóbr czy
nędzę!
Jan Paweł II miał świadomość, czym będzie wiek XXI: „To rodzaj apokalipsy” – powiedział kiedyś i zapowiedział nasilenie nienawiści do chrześcijan3.
Dlatego życzę Wam wszystkim męstwa i wytrwania w wierze oraz żarliwej
miłości do Chrystusa w czasach, gdy wzmoże się nieprawość i oziębnie
miłość wielu! Nie zniechęcajmy się w czynieniu dobra, bo nie skończona
3

por. http://zenobiusz.wordpress.com/2010/12/18/meczenstwo-chrzescijan-xx-wieku
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dziejów jeszcze praca, nie przepalony jeszcze glob sumieniem!4
Niech Was błogosławi i strzeże od zła wszelkiego Bóg
Wszechmogący Ojciec + i Syn + i Duch Święty!
Niech nas błogosławi ze Swoim Synem Panna Maryja i niech nas strzeże od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Moderator Rodziny Szkaplerznej
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD

Podziękowanie
Rodzina Szkaplerzna i Karmelitanki Bose z Karagandy składają serdeczne
podziękowanie Właścicielom Drukarni POZKAL w Inowrocławiu Państwu Ewie i Tadeuszowi Chęsy za wydrukowanie w 2010 roku ponad 40
tysięcy książeczek - Dar mojej Matki po minimalnej cenie!
Niech Matka Boża zawsze Was strzeże i prowadzi.
Bóg zapłać!

DZIECIĘ I KRZYŻ
1
- Ojcze mój! twa łódź
Wprost na most płynie,
Maszt uderzy... wróć...
Lub wszystko zginie...
4

Cyprian Kamil Norwid, Czasy; w: Pisma wybrane - Wiersze, Warszawa 1968, Tom 1, s. 409
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2
Patrz, jaki stąd krzyż,
Krzyż niebezpieczny...
Maszt niesie się wzwyż,
Most mu poprzeczny..
3
- Synku! trwogi zbądź,
Znak to zbawienia!
Płyńmy, bądź co bądź...
Patrz, jak się zmienia:
Oto – wszerz i wzwyż
Wszystko toż samo.
*
- Gdzież podział się krzyż?
*
- Stał się nam: bramą.
Cyprian Norwid
www.cypriannorwid.webpark.pl/krzyz.php
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KONFERENCJE FORMACYJNE
KWIECIEŃ
Słowo Boże stało się Ciałem, stało się Jezusem z Nazaretu. To Słowo znalazło w końcu swoje spełnienie w Krzyżu. Widzimy tu Słowo Krzyża (1 Kor
1,18). Słowo ciche! Słowo, które zamilkło, nie pominąwszy niczego, co miało
nam przekazać od Ojca. Słowo nowego i wiecznego Przymierza! W Krzyżu
widzimy milczenie Słowa. Chrystus, wcielone, ukrzyżowane i zmartwychwstałe Słowo Boże, jest Panem wszystkiego. Jest Światłością, która świeci
w ciemnościach i ciemności Jej nie pokonały. Tego Światła potrzebuje człowiek. Żyjąc z Nim i dla Niego, możemy żyć w światłości (Benedykt XVI)5.

Słowo Boże w życiu chrześcijanina (część IV).
Nic tak nie pociąga do naśladowania jak przykład. Słowa pouczają –
przykłady pociągają. Świadectwa publikowane i nadesłane do nas, ukazują różnorodne drogi ingerencji Słowa Bożego w życie poszczególnych
osób. Kiedy pierwszy raz sięgnąłeś po Biblię? Kiedy pierwszy raz czytałeś z wiarą Słowo Boże? Jak ono oddziaływało w twym sercu i życiu na
przestrzeni lat od owego pierwszego spotkania? Wskaż chwile, w których
byłeś posłuszny Słowu i jakie były tego owoce? Jakie objawy wywoływało w twym wnętrzu nieposłuszeństwo Słowu? – oto niektóre pytania, na
jakie w niniejszych wypowiedziach znajdziemy odpowiedź. Opisy cudów
i przemian pod wpływem Słowa, praktyczne sposoby czytania i przenikania Słowa, ich różnorodność i wiele innych ciekawych przygód z Pismem
Świętym – wszystko to znajdziemy w tej i następnych konferencjach.

5

Verbum Domini, n. 12
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Jest dla mnie oparciem i chlebem!
Zaczęłam czytać Słowo Boże w wieku 22 lat, po powrocie z pielgrzymki,
na której Bóg dał mi łaskę poznania i wiary w Jego miłość do mnie. Było
to 13 sierpnia 1993 r. około godziny 9-tej. Wtedy oddałam Mu po raz
pierwszy swoje życie, aby zrobił z nim to, co chce. Do czytania Biblii nikt
mnie nie zachęcał, ale zaczęło mnie nagle interesować wszystko, co dotyczyło Boga. Ponieważ miałam w domu tylko Nowy Testament (nieużywany), zaczęłam Go nosić wszędzie z sobą i czytać w wolnych chwilach
– szczególnie Ewangelie św. Jana i św. Łukasza oraz Listy św. Pawła. Bardzo mnie przyciągały, chociaż nie wszystko rozumiałam. Gdziekolwiek
zresztą otworzyłam – wszystko było jakby napisane do mnie.
Pamiętam, że w tamtym czasie pewnej nocy musiałam zdecydować, czy wyjechać za granicę, gdzie znaleziono mi pracę, czy też zostać tu i szukać swej
drogi. Modliłam się wtedy do Boga o jakąś wskazówkę: co mam robić? Wzięłam Ewangelię i czytałam po kolei, aż doszłam do końca św. Łukasza, gdzie
znalazłam słowa: „Pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą
z wysoka”. To jedno zdanie natychmiast napełniło mnie pokojem i pewnością. Zaraz zasnęłam, a rano wszystko załatwiłam pomyślnie. To Słowo było
dla mnie wówczas jedynym oparciem, bo wszyscy moi bliscy doradzali mi
coś zupełnie innego. Dziękuję Bogu za to, że dał mi wtedy to oparcie.
W tym też czasie (jesienią 1993 r.) zaczęłam
chodzić
codziennie
na Mszę Świętą i słuchać uważnie Liturgii
Słowa, co mi się nigdy
wcześniej nie zdarzało.
Pamiętam, że dziwiłam
się bardzo temu, co słyszałam w czytaniach
mszalnych. Wszystkie
mówiły, że Bóg jest zupełnie inny, niż ja my-
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ślałam i wierzyłam przez tyle lat. Dlatego kupiłam całe Pismo Święte, żeby
sprawdzić czy rzeczywiście tak jest napisane i żeby móc wracać w domu
do tych fragmentów. Takie były moje pierwsze kontakty z Biblią.
A czym jest Ona dla mnie teraz? – najkrócej mówiąc – chlebem! Wszystkich innych książek mogłabym się pozbyć bez żalu, ale tej jednej nie!
W nowicjacie przez długi czas nie potrafiłam czytać nic innego, a czytanie duchowe spędzałam na wyszukiwaniu w Biblii i przepisywaniu takich
wersetów, które dawały mi jakąś nadzieję. Teraz też w codziennej Liturgii
Słowa znajduję zawsze przynajmniej jedno zdanie, które mnie przyciąga
jak magnes, a potem towarzyszy mi wszędzie przez cały dzień i pomaga
mi zbliżać się do Jezusa. Czasem przez całe tygodnie i miesiące noszę
w sercu jeden lub dwa wersety, które w końcu łączą się z melodią i stają się
pieśniami – są modlitwą same w sobie, albo w modlitwę mnie wprowadzają. Mam w pamięci wiele takich, bardzo mi drogich fragmentów Biblii.
Te, które tu wypisałam pochodzą z ostatnich kilku dni:
„Będzie jak deszcz spadający na trawę, jak rzęsista ulewa,
co nawadnia ziemię” (Ps 72)
„Błogosławi synom twoim w tobie” (Ps 147)
„Będzie ratował dzieci biedaków” (Ps 72)
„Jak młodzieniec weseli się oblubienicą,
tak twój Bóg rozweseli się tobą” (Iz 62,5)
„Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami” (Ps 90)
Przypominam sobie jeszcze jedno Słowo, które kilka dni temu zrobiło na
mnie wielkie wrażenie. Przygniotło mnie właśnie bolesne wspomnienie
z przeszłości – poczucie odrzucenia mnie przez Boga. Byłam akurat na
chórze i miałam w rękach Biblię, bo zaczynałyśmy rozmyślanie. Otworzyłam prawie bezmyślnie i zatrzymałam wzrok na jednym wersecie. Prawie
rozpłakałam się z wdzięczności, bo były to słowa: „Wybrałem cię, a nie
odrzuciłem” (Iz 41,9).
Niech będzie Pan uwielbiony za Swoje Słowo i milczenie, i wszystko!
S. Jolanta OCD
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Dostałam trzy duże księgi.
Zaczęło się od tego, że „otworzyłam się” na Słowo Boże. Przez długie lata
nie wiedziałam, co to znaczy „otworzyć się”. Skorupa, w której się zamknęłam, była twarda, iż długo musiał Duch Święty „pracować”, nim dotarł do
opornego serca, a moje śpiące sumienie przywrócił do trzeźwego życia.
Kiedy pierwszy raz usłyszałam tajemniczy głos, przeraziłam się. Usłyszałam bowiem to, o czym chciałam zapomnieć – o moich grzechach. Poczułam też w sobie jakąś pustkę czy tęsknotę za czymś, czego w ogóle nie
rozumiałam. Zawsze zaliczałam siebie do ludzi wierzących, chodziłam na
niedzielne Msze Święte, ale teraz wiem, że samo „należenie” do Kościoła
nie oznacza jeszcze prawdziwej wiary i poznania Boga.
Po długim czasie dostałam od rodziny męża trzy duże księgi po zmarłej teściowej. Były to bardzo już stare i zniszczone, lecz ciekawe „Żywoty
świętych”. To była moja pierwsza „Biblia”. Czytałam te księgi z zapartym
tchem. Potem zapragnęłam prawdziwej Biblii i wkrótce Bóg spełnił moje
pragnienie. Pismo Święte powoli odmieniało moje dotychczasowe życie. Czytając je każdego dnia, rozumiałam to, czego nie mogłam pojąć
wcześniej – jakby jakaś zasłona, która przesłaniała mi oczy, nagle opadła.
Płakałam jak dziecko, kiedy pojęłam, jak bardzo jestem grzeszna i czego
dokonał Bóg dla zbawienia świata. Na czytanie Pisma Świętego zaczęłam wykorzystywać każdą wolną chwilę. W końcu odrzuciłam po kolei
wszystko, do czego byłam kiedyś bardzo przywiązana, a co zabierało mi
czas, uniemożliwiając czytanie Słowa Bożego. Towarzystwo, bale, wszelkie nałogi, a także inne książki, filmy i słuchowiska były mi już niepotrzebne. Szczęście i radość dawała mi tylko ta jedna Książka. Z czasem
zaczęłam czytać czasopisma religijne. Przeżyłam już bardzo wiele zdarzeń
graniczących niemal z cudami, ale to nie jest najważniejsze. Dokonał się
bowiem we mnie największy cud mojego życia. Po wpływem Słowa Bożego stałam się zupełnie innym człowiekiem. Każdego dnia odkrywałam
w sobie coś nowego, co daje mi pokój i szczęście. Przestałam się denerwować, a byłam kiedyś strasznym nerwusem. Przestałam się zbytnio przejmować brakami materialnymi, a przecież ta troska orała kiedyś bruzdy
na mym czole. Pokochałam pracę w ogrodzie, kwiaty na łące, zwierzęta
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i ptaki. Czuję się wyśmienicie wśród drzew w lesie. Jezus stał się dla mnie
ważniejszy od wszystkiego i nietrudno mi dla Niego wstawać codziennie
wczesnym rankiem i biec do kościoła, gdzie – jak kiedyś moja teściowa
– raduję się adorując Najświętszy Sakrament. Gdyby to było możliwe, siedziałabym tam cały dzień. Ktoś, kto mnie może obserwuje, z pewnością
myśli o mnie: „dewotka”. Niech myśli. I ja kiedyś podobnie bym kogoś
takiego zaszufladkowała – dopóki pełne mocy Słowo Boże nie odmieniło
mojego myślenia.
Wiesława6

W tym momencie Bóg darował mi wolność.
W sierpniu zeszłego roku pojechaliśmy całą grupą ze wspólnot na spotkanie z Papieżem na Jasną Górę. W trakcie podróży dużo modliliśmy się,
czytaliśmy Słowo Boże. Było także otwieranie Pisma Świętego dla każdego indywidualnie, w „przypadkowym” miejscu, z wiarą, że tak wybrane
Słowo Boże jest w szczególny sposób zaadresowane do osoby, dla której
było otwierane. Czekałam w dużym napięciu, bojąc się słów karcących,
ale wierząc i widząc na przykładzie innych, że to słowo będzie dla mnie.
Tego dnia rano w Jutrzni było czytanie z listu św. Pawła: „Dlatego mam
upodobanie w moich słabościach… Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,10). A potem było słowo skierowane specjalnie do mnie: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego
innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa… Przecież ja na
ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa” (Ga 6,14.17). Po
raz pierwszy w życiu tak mocno usłyszałam i przyjęłam do siebie tę prawdę:
znamię cierpienia jest znamieniem przynależności do Chrystusa. Znaczy to,
że On mnie kocha i wybrał mnie, abym w słabości odkryła Jego miłość i doświadczyła Jego mocy.
Te słowa św. Pawła były dla mnie rzeczywiście Dobrą Nowiną. Bo w tym
momencie Bóg podarował mi wolność – zrozumiałam i odczułam, że to
6

Moje spotkania ze Słowem Bożym, Warszawa 1998, s. 39-42
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niechciane, odrzucane, straszące mnie cierpienie – mój krzyż – to chluba
w Chrystusie. Poczułam się tak, jak gdyby Bóg mnie nobilitował mówiąc:
„To nie kara, to znak mojej miłości”. Wtedy świat naprawdę uśmiechnął
się do mnie.
Ewa7

Czułam się z Biblią bezpieczniej.
Było to bardzo dawno, gdy miałam jakieś 7-8 lat. Tato kupił nam
(moim braciom i mnie) serię książek
pt. „Wierni Przyjaciele”. Była to seria barwnych i prostych opowiadań
o wybranych postaciach, głównie ze
Starego Testamentu. Bardzo lubiłam
je czytać, a zwłaszcza przyglądać się
pięknym ilustracjom, które do dziś bardzo wyraziście pamiętam, szczególnie, gdy czytam na dany temat w Biblii. To dla mnie dziwne, ale dopiero dziś doświadczam, jak z podwójną siłą docierają do mnie te fragmenty
Biblii, o których wówczas czytałam. Później w 6-7 klasie Szkoły Podstawowej Pismo Święte, które dostałam na I Komunię Świętą położyłam na
specjalnej serwetce, na specjalnym miejscu w moim pokoju i… na tym się
skończyło. Od czasu do czasu zerkałam jednak na Nie z dziwnym niepokojem i próbowałam otwierać, ale była to dla mnie „czarna magia” i kończyło się zwykle na przecieraniu kurzu.
Kiedyś na wakacjach postanowiłam sobie, że w końcu zacznę czytać. Pomogłam sobie tym, ż tym razem wzięłam „Biblię młodych”, tłumacząc
sobie, że ta wersja na pewno do mnie trafi. Były to jednak bardziej moje
ambicje, niż pragnienie poznania Jezusa, bo szybko, po kilkudziesięciu
stronach Księgi Rodzaju, zniechęciłam się i nadal tylko przecierałam kurz
i trzepałam serwetkę.
Cała przygoda zaczęła się w III klasie LO, gdy spotkałam człowieka, który
7

Moje spotkania ze Słowem Bożym, Warszawa 1998, s. 66-67
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miał, krótko mówiąc, „konika” na punkcie Biblii. To był początek. Byłam
zdumiona tym, że to, co mówi Pismo Święte może być żywe. Gdy słuchałam i patrzyłam, jak on szuka Jezusa ukrytego w Słowie Bożym czułam,
że się tym zarażam. Zaczęłam czytać moją pierwszokomunijną Biblię Tysiąclecia. Na początku nic, zasypiałam. Ale nie dawało mi spokoju to, że
ten człowiek jest tak konkretny i tak zakochany w Słowie Jezusa. Zaczęłam
nosić ze sobą Biblię i czułam się z Nią bezpieczniej. Dzięki spotkaniom
modlitewnym i modlitwie z moimi przyjaciółmi zaczęłam doświadczać
żywej mocy Słowa Bożego. Dziś mogę powiedzieć, że powołanie zakonne
zaczęło kiełkować w moim sercu właśnie poprzez Słowa Jezusa: „Nie ty
Mnie wybrałaś, ale Ja ciebie wybrałem!”. Słowa, które kierowane do mnie
osobiście nie pozwalały mi zasnąć. Dziś dziękuję Jezusowi, że prowadzi
mnie drogą szukania Jego Obecności w Słowie, bo chociaż nierzadko się
zniechęcam, mam wewnętrzne przekonanie, że Pan chce wiele w moim
sercu i życiu zdziałać przez swoje Słowo, w którym On sam mieszka.
S. Antonella Karmelitanka Dzieciątka Jezus
Chrześcijanin winien żyć każdym słowem, które wyszło z ust
Boga i nie dowierzać ani szatanowi, który jest kłamcą od początku, ani
światu, który nie poznał Słowa Bożego i ukrzyżował Pana chwały, ani swej
ludzkiej roztropności. Pewna siostra karmelitanka, po kilkakrotnym czytaniu Biblii, wyznała: Nic się nie wie o sobie, nie znając Słowa Bożego! Nic!
Ludzie nie znają Prawdy o mnie, wielu mnie oszukiwało, mówiąc kłamstwa
pod moim adresem. Wmawiano mi przez wiele lat, że jestem niczym, że
jestem stracona w oczach Boga. Prawdę o mnie, o mojej tożsamości odkryłam, gdy wzięłam na serio Słowo Boże. Ta prawda o mnie jest jedna, a jest
nią Słowo Boga. Biblia to fakty i obietnice od Boga Ojca dla mnie. I to jest
pełna wizja mojego życia.
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Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie
Sykomory:
•
•
•
•

Jakie poznałeś CZYNY Jezusa Chrystusa i Jego postawy wobec
konkretnych osób?
Kto wyznał wiarę w BÓSTWO Jezusa Chrystusa i w Jego mesjańską godność? W jaki sposób i w jakich słowach to uczynił?
Jakie poznałeś postawy wewnętrzne Jezusa, Jego uczucia, pragnienia lub cechy charakteru?
W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

SYKOMORA – ROK 2

Kiedy czytamy Słowo Boże, spotykamy się z Osobą samego Jezusa. Jego jedyna i szczególna historia jest ostatecznym słowem, jakie Bóg kieruje do ludzi. Chrześcijaninem nie stajemy się przez decyzję bycia dobrym czy jakąś
ideę, ale przez spotkanie z wydarzeniem, z Osobą Jezusa Chrystusa, który
nadaje nową perspektywę i ostateczny (wieczny) kierunek naszemu życiu
(Benedykt XVI)8.

MIESIĄC IV
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych
fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek,
wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – J 16, 1-4
DZIEŃ 3 – J 16, 5-15
DZIEŃ 4 – J 16, 16-24
DZIEŃ 5 – J 16, 25-33
DZIEŃ 6 – J 17, 1-5
DZIEŃ 7 – J 17, 6-19

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych
fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek,
wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – J 17, 20-26
DZIEŃ 3 – J 18, 1-11
DZIEŃ 4 – J 18, 12-27
DZIEŃ 5 – J 18, 28-32
DZIEŃ 6 – J 18, 33-40
DZIEŃ 7 – J 19, 1-12
8

por. Verbum Domini, n. 11
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TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – 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.
DZIEŃ 2 – J 19, 13-16
DZIEŃ 3 – J 19, 17-24
DZIEŃ 4 – J 19, 25-27
DZIEŃ 5 – J 19, 28-37
DZIEŃ 6 – J 19, 38-42
DZIEŃ 7 – J 20, 1-10

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – J 20, 11-18
DZIEŃ 3 – J 20, 19-31
DZIEŃ 4 – J 21, 1-14
DZIEŃ 5 – J 21, 15-19
DZIEŃ 6 – J 21, 20-23
DZIEŃ 7 – J 21, 24-25
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MAJ 2011

Człowiek, który buduje swoje życie na słowie Bożym, buduje naprawdę
w sposób solidny i trwały. Musimy zmienić nasze przekonanie, że materia,
rzeczy trwałe, dotykalne są rzeczywistością trwalszą i pewniejszą od słowa Bożego! Kto liczy na rzeczy widzialne i dotykalne, na sukces, karierę
i pieniądze, ten buduje dom własnego życia na piasku. Te wszystkie rzeczy
pozornie stanowią prawdziwą rzeczywistość, ale pewnego dnia to wszystko przeminie… Słowo Boże jest fundamentem wszelkiej rzeczywistości, jest
rzeczywistością! 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)9.

Słowo Boże w życiu chrześcijanina (część V).

Pismo Święte pragnie wprowadzić każdego do pełni Boga. Odwrócić
od zła, a pociągnąć ku sprawom wiecznie trwałym. „Owocem Pisma
Świętego – pisze św. Bonawentura z Breviloguium – nie jest rzecz małej
wagi, ale pełnia szczęścia wiecznego. Jest ono bowiem księgą, w której
zawarte są słowa żywota wiecznego. Są one spisane nie tylko po to, abyśmy wierzyli, ale też byśmy posiedli życie wieczne, w którym będziemy
widzieć Boga. Wówczas będziemy napełnieni wszelką pełnością Boga.
Do tej pełni wprowadzić nas pragnie Pismo Święte”.

Verbum Domini, n. 10; por. Przemówienie Benedykta XVI na rozpoczęcie I kongregacji generalnej pt. Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość; w: Osservatore Romano, numer 12/2008, s. 11.
9
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Słowo Boże w życiu św. Hieronima
Życie św. Hieronima (345-420)10 związane było na dobre i na złe z Biblią.
Połowę swego życia spędził na Zachodzie, połowę na Wschodzie. Przeszedł z Rzymu przez Antiochię, Konstantynopol i Aleksandrię do Palestyny. Stał się pośrednikiem między Zachodem, a Wschodem. Całe jego
życie związane jest z Pismem Świętym. Z niego niejako wypływa i do niego zmierza. W roku 373 zostaje mnichem. Kilka lat później pisze w liście
do Julii Eustochium, córki matrony rzymskiej Pauli11: Opowiem ci historię
mojego niepowodzenia i nawrócenia. Gdy przed bardzo wielu laty wyrzekłem się dla królestwa niebieskiego domu, rodziców, siostry, krewnych i - co
trudniejsze - przyzwyczajenia do wybredniejszego pokarmu i udałem się na
służbę [Bożą] do Jerozolimy, nie mogłem się obejść bez biblioteki, którą sobie
w Rzymie z największą gorliwością i trudem założyłem. Więc nieszczęsny,
mając czytać Tuliusza, pościłem. Po częstych nocnych czuwaniach, po łzach,
które wydobywały się z głębi serca na wspomnienie dawnych grzechów,
brałem do ręki Plauta. Jeśli zaś kiedy, opamiętawszy się, zaczynałem czytać
Proroków, budziła we mnie odrazę ich mowa niewykwintna i - ponieważ
ślepymi oczami nie widziałem światła - myślałem, że nie jest to wina oczu,
lecz słońca. Gdy tak odwieczny wąż mnie zwodził, prawie w połowie Wielkiego Postu ogarnęła moje wyczerpane ciało gorączka, przenikając mnie
do szpiku kości i - w co trudno uwierzyć - tak zjadła nieszczęsne członki, że
ledwie trzymały się kości. Tymczasem przygotowywano już pogrzeb, a życie
uchodziło ze stygnącego ciała - i tylko w sercu coraz słabiej pulsowało; aż
tu nagle porwany w duchu, zaciągnięty zostałem przed trybunał Sędziego,
a tyle światła i blasku rzucała jasność Jego otoczenia, że rzucony na ziemię,
nie śmiałem podnieść oczu w górę. Zapytany o stan swój, odpowiedziałem,
św. Hieronim ze Strydonu – doktor Kościoła, urodzony około 331 roku w Strydonie, zmarł w 419 lub 420.
Wielki uczony, utalentowany tłumacz i egzegeta, a jednocześnie eremita, asceta i pasterz wielu dusz. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką, między innymi tłumaczenie Biblii na język łaciński.
11
List 22 jest adresowany do niej. Paula (urodzona w 347 r. lub ok. 404 r.) pochodziła z zamożnej i wpływowej rodziny rzymskiej. Ufundowała dwa klasztory żeńskie i jeden męski, kilka schronisk dla pielgrzymów oraz szkołę klasztorną dla młodzieży. Zorganizowała w Betlejem znaczną bibliotekę. Julia Eustochium
(ok. 368-418/9) była trzecią z czterech córek Pauli. Do niej właśnie pisze Hieronim traktat o strzeżeniu
dziewictwa poświeconego Chrystusowi. Ostro atakuje zbytnią dbałość w dogadzaniu podniebieniu oraz chciwość!
10
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że jestem chrześcijaninem. A ów, który siedział z przodu, rzekł: Kłamiesz,
jesteś cyceronianinem, nie chrześcijaninem: gdzie skarb twój, tam i serce
twoje. Wtedy zamilkłem, a wśród chłosty - kazał mnie bowiem bić - bardziej mnie dręczyły wyrzuty sumienia, bo mi przyszło na myśl owo zdanie:
„A w piekle któż cię wysławiać będzie?”Zacząłem jednak wołać i jęcząc
mówiłem: Zmiłuj się nade mną, Panie, zmiłuj się nade mną. Ten głos rozbrzmiewał wśród uderzeń biczów. Wreszcie upadłszy do kolan Przewodniczącego ci, którzy asystowali, prosili, by mi przebaczył ze względu na moją
młodość, by błądzącemu dał czas na pokutę i by wymierzył karę potem, jeśli
kiedyś czytałbym książki o treści pogańskiej. Ja, który w takich kłopotach się
znalazłszy chciałem jeszcze więcej obiecać, zacząłem się zarzekać i zaklinać
na Jego imię mówiąc: „Panie, jeśli kiedykolwiek będę miał książki świeckie
i jeśli będę je czytał, oznacza to, że zaparłem się Ciebie”. Na te słowa przysięgi wypuszczony, wracam na ziemię, a gdy się wszyscy dziwią otwieram
oczy, zalane tak obfitym strumieniem łez, że widok bólu wzbudził wiarę
nawet u niewierzących. A nie był to zwykły sen albo owe senne majaczenia,
które nas często zwodzą. Świadkiem jest trybunał, przed którym leżałem,
świadkiem jest sąd, którego się lękałem - oby mi się nigdy nie przytrafiło
znaleźć się w takim położeniu. Wyznaję otwarcie, że miałem zsiniałe łopatki, że zbudziwszy się ze snu odczuwałem jeszcze razy i odtąd z taką gorliwością czytałem księgi Boskie, z jaką przedtem nie czytałem dzieł ludzkich12.

Słowo Boże w życiu św. Augustyna
Życie św. Hieronima całe wypływało z Pisma i związane było
z Nim, podobnie jak i życie św. Augustyna (354-430). Ten wielki Ojciec
Kościoła po burzliwym życiu w młodości, nawróceniu i ofiarnej służbie
dla Kościoła, jest tak przesiąknięty Słowem Bożym, iż myśli i swoje poglądy wyraża frazami biblijnymi. W różnych okresach swego życia różnie traktował Biblię. Jednak sam moment nawrócenia zawdzięcza łasce
Ducha Świętego i czytaniu Nowego Testamentu: „Kroczyłem drogą występków, pełen bluźnierczych przesądów, nie tyle przekonany o ich słusz12

Hieronim ze Strydonu, Listy I (1-50), Kraków 2010, s. 82-115
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ności, ile raczej szukając w nich oparcia przeciw innym przekonaniom,
które – zamiast badać pobożnie – nienawistnie zwalczałem… w moim
sercu kłębiły się walki – nie o kogokolwiek innego, lecz o mnie samego,
przeciwko mnie samemu. Pewnego dnia przebywałem w towarzystwie
Alipiusza, widział on moją walkę i nie odstępował mnie na krok… Aby
się wypłakać, podniosłem się i odszedłem od niego. Wydawało mi się,
że najlepiej jest płakać w samotności. Odszedłem więc dostatecznie daleko, aby nawet jego obecność mi nie przeszkadzała… rzuciłem się gdzieś na
ziemię, u stóp drzewa figowego. Już nie powstrzymywałem łez, które zaraz
popłynęły z moich oczu strumieniem – ofiara, jaką Ty łaskawie przyjmujesz.
I mówiłem do Ciebie: O Panie, czemu zwlekasz? Zapomnij o dawnych nieprawościach naszych! – Czułem bowiem, że to one mnie więżą, więc krzyczałem z głębi niedoli: Jak długo, jak długo jeszcze? Ciągle jutro i jutro?
Dlaczego nie w tej chwili? – Tak mówiłem i w bezmiernie gorzkiej skrusze
serca płakałem. I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu, jak co
chwila powtarza śpiewnie taki refren: Weź to, czytaj! Weź to, czytaj! –
Ocknąłem się i podniosłem się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być nakaz Boży, abym otworzył książkę i czytał ten
rozdział, na który najpierw natrafię…Śpiesznie więc wróciłem do tego
miejsca, gdzie Alipiusz przez cały czas siedział. Pamiętałem, że zostawiłem tam odchodząc, tom pism Apostoła. Chwyciłem książkę, otworzyłem
i czytałem w milczeniu słowa, na które najpierw padł mój wzrok: „nie
w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie
i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwości. Ani nie chciałem więcej
czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych słów, stało się
tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Zaznaczywszy
to miejsce palcem – zamknąłem książkę i już ze spokojną twarzą powiedziałem Alipiuszowi, co się stało. Alipiusz mi z kolei opowiedział, co on
odczuwał; ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Chciał też zobaczyć, co
przeczytałem w książce. Pokazałem mu, a on odczytał jeszcze dalszy ciąg
tekstu. Ja nie wiedziałem, co tam było dalej. Padały tam słowa: A słabego
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w wierze przyjmujcie. (…) Zaraz potem idziemy do mojej matki. Mówimy, co się dzieje. Jej radość! Opowiadamy, jak to się stało. Jakże cieszy
się, jak triumfuje! Błogosławiła Ciebie, któryś mocen jest uczynić daleko
więcej niż to, o co prosimy. Do tego bowiem stopnia nawróciłeś mnie ku
Tobie, że już nie szukałem ani żony, ani żadnej w ogóle nadziei doczesnej,
stanąwszy mocno na fundamencie wiary – tak jak się jej niegdyś przed
wieloma laty, ukazałem we śnie. Smutek jej przemieniłeś w radość zaćmiewającą wszystkie jej marzenia, o wiele słodszą i czystszą od tej, której
mogłaby się spodziewać po wnukach, pochodzących ode mnie cieleśnie13.

Nie ma świętego bez Słowa Bożego
Nie ma w Kościele katolickim świętego, który doszedłby do świętości bez Pisma Świętego, bez lektury szeroko pojętej i posłuszeństwa
Słowu Bożemu. Tak jak we wszystkich okresach historii Bóg przemieniał
osoby przez Swoje Słowo, tak i dziś działa z mocą w sercach współczesnych ludzi.
Biblia jest Księgą Prawdy o Bogu Ojcu, Jego Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym; Prawdą o świecie i o każdym z nas w oczach Boga!
Ludzie mogą kłamać, ale Bóg zawsze mówi ci prawdę o świecie, o grzechu, o sądzie, o karze, o śmierci, o szatanie, o człowieku i Bogu. Prawdę
Boga, a nie człowieka. Dlatego czytaj Biblię, by znać wolę Boga ostateczną i niezmienną! Niezależnie od kultur, czasów, mody i ludzkich uchwał.
„Podstawą twego słowa jest Prawda” (Ps 119,160). „Jesteś blisko, Panie,
i wszystkie Twoje przykazania są Prawdą. Od dawna wiem, że ustaliłeś je
na wieki” (Ps 119,151). Amen.

13

Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987, s. 49-50.11-116.141.158-160.177-188.246.251
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Pytania do wspólnotowego dzielenia się
na podstawie Sykomory:
•
•
•
•

Jakie poznałeś CZYNY Jezusa Chrystusa i Jego postawy wobec
konkretnych osób?
Kto wyznał wiarę w BÓSTWO Jezusa Chrystusa i w Jego mesjańską godność? W jaki sposób i w jakich słowach to uczynił?
Jakie poznałeś postawy wewnętrzne Jezusa, Jego uczucia, pragnienia lub cechy charakteru?
W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 2

Odwieczne Słowo stało się małe – tak małe, że zmieściło się w żłobie. Stało
się dzieckiem, aby Słowo było dla nas uchwytne ». Słowo jest teraz nie tylko
słyszalne, nie tylko posiada głos, obecnie Słowo ma widzialne oblicze Jezusa
z Nazaretu (Benedykt XVI)14.

MIESIĄC V
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – Dz 1, 1-26
DZIEŃ 3 – Dz 2, 1-36
DZIEŃ 4 – Dz 2, 37-47
DZIEŃ 5 – Dz 3, 1-11
DZIEŃ 6 – Dz 3, 12-26
DZIEŃ 7 – Dz 4, 1-22

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – Dz 4, 23-37
DZIEŃ 3 – Dz 5, 1-16
DZIEŃ 4 – Dz 5, 17-42
DZIEŃ 5 – Dz 6, 1-15
DZIEŃ 6 – Dz 7, 1-34
DZIEŃ 7 – Dz 7, 35-60

14

Verbum Domini, n.12
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TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – 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.
DZIEŃ 2 – Dz 8, 1-24
DZIEŃ 3 – Dz 8, 25-40
DZIEŃ 4 – Dz 9, 1-19
DZIEŃ 5 – Dz 9, 20-43
DZIEŃ 6 – Dz 10, 1-33
DZIEŃ 7 – Dz 10, 34-48

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – Dz 11, 1-18
DZIEŃ 3 – Dz 11, 19-30
DZIEŃ 4 – Dz 12, 1-17
DZIEŃ 5 – Dz 12, 18-25
DZIEŃ 6 – Dz 13, 1-12
DZIEŃ 7 – Dz 13, 13-52

KONFERENCJE FORMACYJNE
CZERWIEC 2011

Słowo Boże przychodzi do nas w Ciele Chrystusa, w Ciele eucharystycznym
oraz w Pismach, dzięki działaniu Ducha Świętego… nie możemy dojść do
zrozumienia Pisma bez pomocy Ducha Świętego, który je inspirował… On
sam stworzył słowa świętych Testamentów, On sam je otworzył (Benedykt
XVI)15.
15

Verbum Domini, n. 16
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Słowo Boże w życiu chrześcijanina (część VI).
Już w Starym Przymierzu Bóg nakazał słuchać Swego słowa, zachowywać je w swym sercu, wpoić je swoim dzieciom i mówić o nich
„przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu”
(Pwt 6,4-8). Jezus znał, wypełnił i przekazał nam słowo Boga Ojca. Jego
nauka jest nauką Ojca. Dlatego znać ją i według niej żyć jest nakazem
i wolą samego Boga. Jest obowiązkiem chrześcijanina, a wezwaniem
skierowanym do każdego człowieka. Kto nie zna słów Boga, nie jest Jego
uczniem.

Powtarzam te słowa kilkakrotnie.
W naszym domu – jakby czas zatrzymał się w jednym wymiarze. Od kilku miesięcy z bardzo poważną chorobą zmaga się nasza czternastoletnia
córka – Kinga. Zaczęło się na pozór zwyczajnie. Jakieś zasłabnięcia, zdrętwienia. Później – owo „coś” na szyi i zatrważająca diagnoza… Takich przypadków jest tylko kilka na świecie. Kingę
dwukrotnie operowano. Leży teraz bezwładna, zdana we wszystkim na innych.
Uśmiecha się… Chce żyć… Ale chwilami jest już jak gdyby… TAM. Siedzę
odrętwiała i próbuję bronić się przed
niepotrzebnymi pytaniami.
Panie, to Ty możesz mnie ocalić –
przede mną samą. Chwytam Pismo
Święte. Leży zawsze na moim biurku.
Teraz otwiera się samo na fragmencie
Ewangelii według św. Jana: „Aby się…
objawiły sprawy Boże” (J 9,3). Powtarzam te słowa kilkakrotnie, aby stały się
moimi, abym zrozumiała. Wstępuje we
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mnie jakiś spokój. Mówię Bogu moje „tak”. Wobec wszystkiego, co jest
i co jeszcze nastąpi.
Teraz, gdy sięgam pamięcią do tego dnia, jest marzec 1993. Kinga przeżyła. Nadal przebywa w klinice – całkowicie sparaliżowana. Ale to, co się
dokonało przez jej cierpienie w ciągu tych kilku miesięcy, trudno opisać,
bo słowo ludzkie jest tak bardzo ubogie. Cierpiący naprawdę wiele mogą
u Pana. Moc spraw Bożych na niej właśnie się okazała. Kinga wyprosiła
wiele łask – nie tylko w rodzinie. Zna ją wielu ludzi – nie tylko ze szpitala.
Bóg odebrał jej władzę ciała, ale dał jej przedziwną siłę ducha.
To już tyle miesięcy… Trudno czasem wytrzymać. Ale trzeba się modlić
i po prostu trwać. Nie ma innej drogi, „aby się objawiły sprawy Boże…”
Krystyna16

Oni traktowali Biblię na serio…!
Najbardziej dziwiłam się na widok ludzi, którzy czytali Biblię! Ba! Nie
tylko czytali, lecz potrafili określić, skąd pochodzi dany cytat, wskazując
dokładnie na księgę, rozdział i werset. W dodatku ci ludzie nie byli ani
protestantami, ani świadkami Jehowy, lecz katolikami „z krwi i kości”!
Stanęło wówczas przede mną pytanie: „Co widzą oni w Biblii, że ją tak
dobrze znają?” Byli to studenci, członkowie jednej z grup modlitewnych.
Oni właśnie nauczyli mnie odczytywania słów Pisma Świętego pod kątem
odnoszenia ich do własnego życia. Do dzisiaj pamiętam jedno ze spotkań, na którym rozważaliśmy fragmenty mówiące o powołaniach proroków i Apostołów. Każdy z nas miał określić, który opis jest mu najbliższy
i dlaczego. Jeden mówił, że powołanie Izajasza (por. Iz 6,1-13) jest bardzo podobne do tego, co przeżył, kiedy uświadomił sobie swoją nicość
przed Bogiem i jednocześnie pragnienie służenia Mu. Ktoś drugi widział
w sobie postawę Jeremiasza uciekającego przed głoszeniem słów Bożych.
Inny znów czuł się powołany przez Pana tak jak Piotr (por. Mk 1,16-18) –
od codziennych, zwykłych prac. Później następowała modlitwa, w której
dziękowaliśmy Panu za zrozumienie Jego słów, za nasze powołania i pro16

Moje spotkania ze Słowem Bożym, Warszawa 1998, s. 126-127
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siliśmy Go o pomoc w ich wypełnianiu…W tej grupie każdy codziennie
rozważał słowo Pana, brał je do serca na cały dzień, a wieczorem, kiedy
tylko mieliśmy czas, dzieliliśmy się tym, jak nas Bóg prowadził i jak staraliśmy się wypełniać Jego nakazy i polecenia. Biblia była księgą, którą
traktowaliśmy bardzo serio. Uczyła nas ona mądrości życia i pozwala odróżniać dobro prawdziwe od pozornego…
Dzięki czytaniu Pisma Świętego czy też powtarzaniu jednego lub paru
wersetów przeciwnych męczącej nas pokusie – możemy przeciwstawić się
destrukcyjnej sile złych myśli… Do dzisiaj pamiętam, jak bardzo trudna
do pokonania była dla mnie pokusa pysznienia się ze swoich sukcesów,
talentów. Z pomocą w tej wewnętrznej walce przyszła mi Księga Hioba,
czytana i rozważana przez kilka miesięcy. Ona właśnie sprawiła, że zaczęłam rozumieć, kim naprawdę jest człowiek wobec Boga i że jedyną
słuszną postawą wobec Stwórcy, swego życia i samego siebie jest postawa
pokory. Tylko ona przynosi człowiekowi wewnętrzny pokój, pozwala zaufać Bogu, uczynić swe życie pogodnym i owocnym w służeniu innym.
Oczywiście pokory, czyli widzenia siebie w prawdzie Bożej, muszę się
uczyć do dzisiaj, ale tym pierwszym impulsem, tym drogowskazem, w którym kierunku mam iść, było Słowo Boże pochodzące z Księgi Hioba.
Teresa17

17

Moje spotkania ze Słowem Bożym, Warszawa 1998, s. 148-152
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Pismo Święte należy umieć czytać.
Pewnego razu, a było to kilka lat temu, natknąłem się na ludzi z sekty
Świadków Jehowy, którzy zainteresowali mnie książką o powstaniu życia
na ziemi. Tego typu zagadnienia bardzo mnie interesowały. Kiedy zwróciłem im pożyczoną książkę, wciągnęli mnie w dyskusję o Bogu, jednak
bardzo często i ostro atakowali Kościół katolicki. Z początku nawet zgadzałem się z ich naukami, czytałem Pismo Święte, ale wtedy słowo Boże
było dla mnie raczej ciekawostką, kierowała mną zwykła chęć poznania
zagadnień apokaliptycznych, jakie oni szczególnie głosili. Myślałem, żeby
do nich przystąpić, do czego bardzo mnie zachęcali. Coś jednak nie podobało mi się w ich naukach. Zacząłem modlić się, czego od dawna nie
robiłem, prosiłem Boga o wskazanie słusznej drogi, oświecenie mojego
umysłu. W końcu natknąłem się na broszurę traktującą o błędnych naukach tych ludzi autorstwa jednego z księży z mojego miasta. Zrozumiałem wówczas, że Pismo Święte należy umieć czytać, że nie wolno brać
urywków z tekstu i tłumaczyć sobie według własnego uznania. Wreszcie słowo Boże zaczęło być dla mnie jaśniejsze. Czytałem książki katolickie, dużo się modliłem. Coraz bardziej rozjaśniał się mój umysł, ale
miałem jeszcze szereg wątpliwości – byłem przecież pod wpływem innej
nauki. Czułem, jakby Duch Boży kazał mi wstąpić do kościoła, spojrzeć
na krzyż naszego Zbawiciela, pomodlić się i zastanowić nad tym wszystkim. Opierałem się, wmawiałem sobie, że nie, nie mogę. W końcu po wielu modlitwach, lekturze książek katolickich, a przede wszystkim czytaniu Pisma Świętego, powiedziałem sobie: „Musisz tam wejść”. Wstąpiłem
do świątyni, uklęknąłem, spojrzałem na krzyż. Zrozumiałem, że „tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie” (J 3,16). Doznałem uczucia spokoju,
jakiejś ulgi. Zwyciężyłeś mnie, o Panie, tak jak zwyciężyłeś Szawła w drodze do Damaszku, i chwała Tobie za to. Tak Bóg zwyciężył we mnie wszelkie
wątpliwości, niepewność. W najbliższą niedzielę, rano o godzinie dziesiątej,
pojawiłem się w kościele. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że to Bóg
wybrał dla mnie odpowiednią porę. Dlatego, że o tej godzinie Mszę Świętą
odprawiał wspaniały kaznodzieja, proboszcz parafii, do której należałem.

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

Jego wspaniałe kazania pomnażały moją wiarę. Ja po prostu żyłem coraz
pełniej każdym nabożeństwem. Nie było to jeszcze całkowite nawrócenie. Żeby być w pełni chrześcijaninem, musiałem przystąpić do sakramentu
spowiedzi i do stołu Pańskiego. Coraz bardziej odczuwałem wewnętrzną
radość z udziału w Najświętszej Ofierze, z modlitwy, z rozmyślań. Z coraz większą pewnością stwierdzałem, że obok mnie w kościele są moi
bracia i siostry. Dziękowałem Bogu za to, że przywrócił mnie Kościołowi. Przypowieść o synu marnotrawnym uświadomiła mi, że Bóg kocha
wszystkich, i że nie chce On śmierci grzesznika, ale żeby każdy miał życie.
Cezary18

Moje życie nie jest tak puste, jak kiedyś.
Moje córki, widząc moje zaangażowanie, też wstąpiły do wspólnoty neokatechumenalnej. Zmienia się mój stosunek do męża, dzieci, otaczających mnie ludzi. Modlitwa sprawia mi coraz większą radość, już nie odczuwam jej jako ciężaru. Dzięki słowu Bożemu moje życie nie jest dzisiaj
takie puste, jak było kiedyś. Modlę się, aby słowo Boże przemieniło je
całe.
Sylwia19
Czytanie Pisma jest dla chrześcijanina koniecznością, jeśli chce poznać wolę Boga. Jeśli chce wiedzieć, jak żyć, by być zbawionym. Słowo Boże
jest źródłem wiary. A tylko dzięki wierze możemy być uświęceni i zbawieni.
Nakaz czytania i wypełniania słowa Bożego wypływa niejako z pierwszego
przykazania Dekalogu, które wzywa do poznania Boga i wyłącznej ku Niemu miłości. Nakaz samego Boga Ojca wypowiedziany na Taborze jest jasny:
„To jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie”
(Mt 17,5). Słowo Boże jest Jezusem, Synem Boga i wypełnia się w Jezusie.
Czytanie Biblii jako Słowa Bożego może doprowadzić nas do zjednoczenia z samym Bogiem. Jest jak młot kruszący nasze twarde serca.
Słowo Boże ma moc przeniknąć, rozdzielić i osądzić najgłębsze motywy
18
19

Moje spotkania ze Słowem Bożym, Warszawa 1998, s. 157-159
Moje spotkania ze Słowem Bożym, Warszawa 1998, s. 153
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naszych działań, najskrytsze myśli i pragnienia tak ukryte, jak szpik kości.
Słowo Boże ma moc nas zbawić, jeśli wierzymy w Nie i przyjmujemy Je
nie jako słowo ludzkie, lecz jak jest naprawdę, jako Słowo Boga.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się
na podstawie Sykomory:
•
•
•
•

Jakie poznałeś CZYNY Jezusa Chrystusa i Jego postawy wobec
konkretnych osób?
Kto wyznał wiarę w BÓSTWO Jezusa Chrystusa i w Jego mesjańską godność? W jaki sposób i w jakich słowach to uczynił?
Jakie poznałeś postawy wewnętrzne Jezusa, Jego uczucia, pragnienia lub cechy charakteru?
W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 2

Z całą mocą należy wyznać, że Księgi Pisma św. uczą w sposób pewny, wiernie i bez błędu Prawdy, jaka z woli Boga została zapisana dla naszego zbawienia (Benedykt XVI)20.

MIESIĄC VI
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – Dz 14, 1-7
DZIEŃ 3 – Dz 14, 8-28
DZIEŃ 4– Dz 15, 1-41
DZIEŃ 5 – Dz 16, 1-24
DZIEŃ 6 – Dz 16, 25-40
DZIEŃ 7 – Dz 17, 1-15

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – Dz 17, 16-34
DZIEŃ 3 – Dz 18, 1-28
DZIEŃ 4 – Dz 19, 1-20
DZIEŃ 5 – Dz 19, 21-40
DZIEŃ 6 – Dz 20, 1-13
DZIEŃ 7 – Dz 20, 14-38

20

Verbum Domini, n. 19
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TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – 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.
DZIEŃ 2 – Dz 21, 1-16
DZIEŃ 3 – Dz 21, 17-40
DZIEŃ 4 – Dz 22, 1-30
DZIEŃ 5 – Dz 23, 1-11
DZIEŃ 6 – Dz 23, 12-35
DZIEŃ 7 – Dz 24, 1-27

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych
fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek,
wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
DZIEŃ 2 – Dz 25, 1-27
DZIEŃ 3 – Dz 26, 1-32
DZIEŃ 4 – Dz 27, 1-38
DZIEŃ 5 – Dz 27, 39-44
DZIEŃ 6 – Dz 28, 1-16
DZIEŃ 7 – Dz 28, 17-28
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WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
Rekolekcje dla Animatorów Bractw
Szkaplerznych, Grup i Wspólnot
Szkaplerznych
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej
04 – 08 maja 2011 roku
Temat: My, którzy nosimy Święty Habit Karmelu jesteśmy wezwani
do modlitwy i kontemplacji (św. Teresa od Jezusa OCD).
Środa 4.05
17.15 – Spotkanie organizacyjne
17.30 – Kolacja
19.00 – MSZA ŚWIĘTA [O Duchu Świętym]
Zamykamy furtę klasztoru Sióstr godz. 21.45
Czwartek 5.05
6.30 – Godzinki Szkaplerzne
7.00 – Msza św. z homilią
Śniadanie
[czas wolny]21
9.30 – Konferencja I
11.00 –12.00 Modlitwa biblijna
12.00 – Litania do MB Szkaplerznej, Rachunek sumienia, Anioł Pański
12.30 – Obiad
[czas wolny]
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
w czasie wolnym możliwość Spowiedzi lub rozmowy duchowej z Ojcem rekolekcjonistą. Czas na osobistą
lekturę, spacer, odpoczynek, refleksję.
21
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15.30 – Konferencja II
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
17.00 – Nieszpory. Zakończenie Adoracji.
17.30 – Kolacja
[czas wolny]
19.20 – RÓŻANIEC (Sanktuarium MB Szkaplerznej)
20.00 – Zasłonięcie obrazu MB Szkaplerznej
Piątek 6.05
6.30 – Godzinki Szkaplerzne
7.00 – Msza św. z homilią
Śniadanie
[czas wolny]
9.30 – Konferencja I
11.00 – 12.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
12.00 – Litania do MB Szkaplerznej, Rachunek sumienia, Anioł Pański.
ZAKOŃCZENIE ADORACJI.
12.30 – Obiad
[czas wolny]
15.00 – DROGA KRZYŻOWA na wzgórzu
17.00 – Nieszpory
17.30 – Kolacja
[czas wolny]
19.20 – RÓŻANIEC (Sanktuarium MB Szkaplerznej)
20.00 – Zasłonięcie obrazu MB Szkaplerznej
Sobota 7.05
6.30 – Godzinki Szkaplerzne
7.00 – Msza św. z homilią
Śniadanie
[czas wolny]
9.30 – Konferencja I
11.00 – 12.00 – PRACA I MODLITWA W MAŁYCH GRUPACH
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12.00 – Litania do MB Szkaplerznej, Rachunek sumienia, Anioł Pański.
12.30 – Obiad
[czas wolny]
15.00 – Konferencja II
PRACA I MODLITWA W MAŁYCH GRUPACH
17.30 – Kolacja
18.15 – UROCZYSTY OBRZĘD PRZYJĘCIA SZKAPLERZA ŚW.
(dla chętnych)
19.20 – RÓŻANIEC (Sanktuarium MB Szkaplerznej)
20.00 – Zasłonięcie obrazu MB Szkaplerznej
Niedziela 8.05
6.30 – Godzinki Szkaplerzne
7.00 – Msza św. z homilią
8.00 – Śniadanie
Podsumowanie czasu rekolekcji
11.00 – Modlitwa końcowa i błogosławieństwo na drogę powrotną
(w kaplicy)
11.30 – Obiad
(pakowanie i powrót do domów).

Zgłoszenia prosimy kierować do:
Dom Rekolekcyjny SS Karmelitanek Dz. Jezus
Czerna 196
32-063 Krzeszowice
tel. (012) 282 12 45
tel. (012) 282 65 41
poczta: rekol@karmel.pl
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Rekolekcje szkaplerzne dla wszystkich noszących Szkaplerz św. lub pragnących go przyjąć.
Dom rekolekcyjny Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej
21 – 25 września 2011 roku
Temat:

Starajmy się być podobni
do Najświętszej Panny, której Szatę nosimy
(św. Teresa od Jezusa OCD)
PLAN REKOLEKCJI ZOSTANIE PODANY W BIULETYNIE
NASTĘPNYM.
Zgłoszenia prosimy kierować do:
Dom Rekolekcyjny SS Karmelitanek Dz. Jezus
Czerna 196
32-063 Krzeszowice
tel. (012) 282 12 45
tel. (012) 282 65 41
poczta: rekol@karmel.pl
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VIII Regionalne Spotkanie Rodziny
Szkaplerznej
Dnia 14 maja 2011 r. odbędzie się w Zaczerniu k. Rzeszowa, w parafii p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kolejne VIII Spotkanie Rodziny
Szkaplerznej, okręgu południowo – wschodniej Polski.
Ks. Proboszcz Piotr Szczupak, Animatorka Bractwa Szkaplerznego w Zaczerniu Anna Kurowska serdecznie zapraszają wszystkich czcicieli Matki
Bożej Szkaplerznej na to spotkanie wspólnotowe.
Poniżej podajemy ramowy program dnia wspólnoty Rodziny Szkaplerznej:
DZIEŃ WSPÓLNOTY
Program:
9.00 – powitanie przez ks. Proboszcza Piotra Szczupaka grup przybyłych
na Dzień Skupienia
– Prezentacja Parafii
9.30 – 10.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka Siedmiu
Radości Matki Bożej
11.00 – 11.30 – Konferencja o. Moderatora Rodziny Szkaplerznej
12.00 – 13.00 – Msza Święta z kazaniem
13.00 – 14.30 – Agape – wspólny posiłek – przedstawienie świadectw
sióstr i braci Rodziny Szkaplerznej, związanych
z osobistymi wspomnieniami ze spotkań
z Janem Pawłem II
14:30 – zakończenie Dnia Wspólnoty i rozesłanie

XIII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej.

W tym roku przypada dnia 23 lipca i będzie związane z jubileuszem karmelitańskich misji ewangelizacyjnych w Afryce. Zaproszenie, program
i plakat zostanie rozesłany do Bractw Szkaplerznych pod koniec maja.
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Z życia Rodziny Szkaplerznej, Rzeszów – Fara
W dniu 2.01.2010 w pierwszą sobotę
na spotkaniu opłatkowym z udziałem naszego opiekuna ks. Stanisława Grzyba, i ks. Proboszcza Stanisława Bełzy zastała podjęta decyzja
o przywiezieniu z Pragi dla Parafii
Farnej Dzieciątka Jezus. Rozpoczęliśmy również dla osób chętnych i wytrwałych 2 letni cykl programu formacyjnego Sykomora. W homiliach i konferencjach był podejmowany
temat rozważania Słowa Bożego. W poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia delegacja Rodziny Szkaplerznej wyruszyła do Pragi z o. Janem Krawczykiem po Dzieciątko Jezus. W drodze powrotnej w Czernej przy ołtarzu z cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej została odprawiona
Msza św. przed figurką przywiezionego Praskiego Dzieciątka Jezus. Jak
co roku pielgrzymowaliśmy po sanktuariach Archidiecezji Przemyskiej
i Diecezji sąsiednich. W maju nawiedziliśmy sanktuaria Ziemi Lubaczowskiej, w lipcu pielgrzymowaliśmy do Czernej na Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. W sierpniu odwiedziliśmy sanktuaria Ziemi Jarosławskiej a we wrześniu Krośnieńskiej. W pielgrzymkach wzięło udział łącznie 150 osób. Na szlaku pielgrzymim odwiedziliśmy 20 sanktuariów lub miejsc słynących łaskami. W tych pięknych
starodawnych świątyniach można było zauważyć jak wielka czcią otacza je lud wierny. Tyle mamy piękna którego nie znamy. Duch modlitwy
z dala od zgiełku wielkich sanktuariów może zauroczyć każdą duszę która
pragnie wyciszenia. Będziemy kontynuować nasze pielgrzymki do mniej
znanych małych sanktuariów. 30 maja w Święto Trójcy Przenajświętszej
zorganizowaliśmy uroczystość przyjęcia Praskiego Dzieciątka Jezus. Poprzedzona ona była nawiedzeniem figurki Dzieciątka Jezus w klasztorze
sióstr Karmelitanek Bosych, sióstr Felicjanek oraz nowenna w kościele
Farnym. W niedzielę 30 maja o 12.15 świątynia zapełniła się rodzinami
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z dziećmi z Rzeszowa i okolic. Uroczystą Mszę św. sprawował ks. Proboszcz z o.
Przeorem klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu. Na
zakończenie figurkę Dzieciątka Jezus przeniesiono
z ołtarza głównego na boczny
ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy gdzie znalazła
swoje stałe miejsce. O. Karmelita pobłogosławił każde
dziecko figurką Dzieciątka
Jezus. Od tego dnia Dzieciątko Jezus doznaje szczególnej czci w tej parafii. We
wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca rodzina Szkaplerzna
przeżywała swój mały jubileusz 5- lecia. Nowenna ubogacona została triduum podczas którego konferencje głosił o. Krzysztof Górski Karmelita
z Krakowa. Szkaplerz przyjęło 13 osób. W sierpniu pożegnaliśmy naszego
opiekuna ks. Stanisława Grzyba który przeniesiony został do Jasła. Jego
następcą został ks. Czesław Goraj. W pierwszą sobotę 2 października obchodziliśmy wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus po raz pierwszy
w sposób uroczysty. Na spotkanie został przygotowany program słowno- muzyczny o św. Tereni. Rozważania różańcowe prowadziła Rodzina
Szkaplerzna ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. W czasie Mszy św. zostały poświęcone płatki róż przy przygotowanej na uroczystość dekoracji
z obrazem świętej. Każdy mógł zabrać płatki róż i obrazki ze świętą. Na
twarzach ludzi było widać wzruszenie i skupienie. W okresie Adwentowym w niedzielę 19.12.2010 gościł w naszej parafii o. Paweł Ferko głosząc
konferencję wprowadzające w atmosferę Bożonarodzeniową. Po mszy
św. była nowenna i dzieci odmówiły akt oddania się Dzieciątku Jezus.
O. Paweł błogosławił każde dziecko i obdarowywał je miniaturową figur-
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ka Praskiego Dzieciątka Jezus. Członkowie rodziny szkaplerznej uczestniczyli również w organizowanych przez o. Karmelitę Jana Krawczyka na
Podkarpaciu w Jarosławiu, Łańcucie i Krośnie. W roku 2010 do Rodziny
szkaplerznej przy parafii Farnej w Rzeszowie przyjęto 28 osób. Łączna
liczba osób należących do Rodziny Szkaplerznej w naszej parafii wynosi
186 w tym 46 parafian.
Animatorka Rodziny Szkaplerznej
Irena Witaszewska

SZKAPLERZ – WEZWANIEM
DO MĘCZEŃSTWA!
Szkaplerz karmelitański jest wezwaniem nie tylko do świadectwa przykładnego życia chrześcijańskiego, lecz także do męczeństwa. Tak było
w przypadku Izydora. Historia ta wydarzyła się na początku XX w. Zairze.
Izydor Bakanja pochodził z rodziny ubogich rolników afrykańskiego plemienia Boanga. Jako młody chłopiec, opuścił dom rodzinny i udał się do
odległej Mbandaki. Tam znalazł pracę w jednej z kolonizacyjnych firm
budowlanych. Przeprowadzka ta zmieniła cała jego życie, gdyż w Mbandaki spotkał misjonarzy, od których po raz pierwszy usłyszał o Chrystusie. Po kilku miesiącach przygotowania, 6 maja 1906 r. młody mężczyzna
przyjął chrzest, w czasie którego otrzymał imię Izydor. Misjonarze na jego
szyję założyli szkaplerz karmelitański. Ten znak Maryi przywiódł go do
męczeństwa.
Trudna sytuacja spowodowała to, że Izydor powrócił
w rodzinne strony. Ponieważ tam jeszcze ludzie nie słyszeli
o Chrystusie, chciał ich pozyskać dla Niego. Ewangelizację rozpoczął od najbliższych. Niestety, bez pozytywnych
efektów. Jako że w rodzinnej miejscowości trudno było mu
żyć jako chrześcijaninowi, wyjechał z niej i znalazł pracę
w miejscowości Busiry. Był służącym u jednego ze współwłaścicieli belgijskiej spółki handlowej, zajmującej się eks-
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portem kauczuku i kości słoniowej.
Niedługo potem Izydor wraz ze swym pracodawcą przeniósł się do Ikili, gdzie został pomocnikiem innego kolonizatora - Van Cautera. Człowiek ten był agnostykiem. Żywił nienawiść do chrześcijan i nie pozwalał
swoim pracownikom na noszenie jakichkolwiek oznak wiary. Kiedy Van
Cauter zobaczył Szkaplerz u Izydora, zażądał by ten zdjął „księżowską
błyskotkę”. Ponieważ mężczyzna odmówił, został skazany na biczowanie.
Kara ta nie przeraziła jednak chrześcijanina, który nadal uczył innych
pracowników modlitwy i zachęcał ich do przyjęcia chrztu. To jeszcze bardziej rozwścieczyło Van Cautera. Wezwał on Izydora, zerwał z jego szyi
Szkaplerz i nakazał wymierzyć mu karę chłosty — skórzanymi batami,
zakończonymi ostrymi haczykami biczowano go aż ponad dwieście razy.
Zmaltretowanego mężczyznę porzucono w lesie. Jego ciało było strasznie
okaleczone. Wdało się zakażenie.
Przypadkowo przechodzący lasem inspektor plantacji kauczuku znalazł
konającego Izydora i przewiózł go do pobliskiej wioski. Tam zajęli się nim
miejscowi chrześcijanie. Mężczyzna jednak nie wrócił już do zdrowia.
Następne miesiące jego życia były powolnym konaniem. Izydor bardzo
cierpiał, ale na nikogo się nie skarżył. Z jego ust usłyszeć można było
słowa: „Umieram, bo jestem chrześcijaninem (...). Torturowano mnie
tylko dlatego, że jestem chrześcijaninem”. Co więcej, przebaczył swojemu oprawcy. Do misjonarzy, którzy przyjechali, by go odwiedzić powiedział:
„Naprawdę nie gniewam się na niego. Kazał mnie ubiczować, cóż, to jego
sprawa, bo powinien wiedzieć, co robi. Ja będę się za niego modlił. Tak,
kiedy będę w niebie, będę się za niego dużo modlił”. Izydor do końca
swoich dni nie rozstawał się z różańcem. Modlił się za swego prześladowcę i w intencji rozwoju chrześcijaństwa wśród swych rodaków. Zmarł
w sierpniu 1909 r. Nawet w momencie śmierci miał na szyi Szkaplerz.
Jego męczeństwo za wiarę stwierdził werdykt cywilnego trybunału:
„Z przeprowadzonych badań wynika jasno, że tortury fizyczne, które doprowadziły do śmierci Izydora Bakanja, a które zostały mu zadane za noszenie przez niego zewnętrznych oznak wiary, stanowiły zamach na jego
moralną osobowość i na wolność kultu”. Śmierć Izydora Bakanja przyniosła
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owoce - jego rodacy zaczęli masowo przyjmować chrześcijaństwo. Heroiczna postawa męczennika wywarła duże wrażenie na wszystkich. Świadectwa
chrześcijan kongijskich mówią, że jego grób był zawsze otaczany szczególną
czcią, a drewniany krzyż upamiętniał miejsce jego męczeństwa.
W kwietniu 1994 r. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Izydora Bakanja.
W czasie uroczystości powiedział m.in.: „Beatyfikacja dzisiejsza ma szczególną wymowę. Jest to wymowa heroicznej wiary (..,). Człowiekiem takiej właśnie heroicznej wiary byłeś ty, Izydorze Bakanja, młody chrześcijaninie z Zairu. (...) Twoje uczestnictwo w paschalnym misterium
Chrystusa, w najwyższym dziele Jego miłości, było całkowite. Pragnąłeś
za wszelką cenę pozostać wierny przyrzeczeniom twojego chrztu i tak jak
twój Mistrz zostałeś za to ubiczowany. Przebaczyłeś swoim prześladowcom, jak twój Mistrz na krzyżu, i stałeś się twórcą pokoju i pojednania.
(...) Zapraszasz nas do przyjęcia, za twoim przykładem, daru Jezusa,
który na krzyżu ofiarował nam swoją Matkę (por. J 19, 27). Odziany
w „Szatę Maryi”, tak jak Ona i razem z Nią, kontynuowałeś twoją pielgrzymkę wiary (...) Pomóż nam, którzy musimy przejść tę samą drogę,
abyśmy potrafili patrzeć z ufnością na Maryję, obrać Ją sobie za przewodniczkę i pod Jej opieką kroczyć mężnie przez życie, świadcząc wobec
innych o Chrystusie i o Jego Ewangelii”22.

Świadectwa biblijne

„Wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni będąc w zasięgu słowa Bożego
i Eucharystii”(Jan Paweł II).
por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZF/ZFS/cilb200906-szkaplerz2.html; opr. Małgorzata Pabis;
por. O. Szczepan Praśkiewicz OCD, L’Osservatore Romano, wyd. pol,. nr 6-7/1994, str. 38;http://www.
karmel.pl/hagiografia/katalog/baza.php?id=15
22
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Słowo Boże jest Obecnością…
Słowo Boże jest wodą źródlaną zawsze świeżą i czystą jak kryształ, nieustannie płynącą z Boskiego Źródła Miłości. To Słowo wypływa z GŁĘBOKOŚCI BOGA SAMEGO i jeśli je dusza z wiarą i miłością przyjmie,
pozwala się wprowadzić w głębię boskiego Istnienia, to Słowo orzeźwia
duszę i oczyszcza, by światło Jego Miłującej Obecności przenikało ją jak
promienie słońca krople rosy o poranku. Słowo Boże jest dla duszy mojej
miejscem odpoczynku, gdzie dusza odpoczywa słuchając Twojego głosu,
Panie. Twoje Słowo ucisza mą duszę, to tak jakby usiąść przy strumieniu
i wsłuchując się w niego całym swym istnieniem i pozwolić się pochwycić
tej boskiej muzyce. A wszystko to jest spotkaniem i otwarciem się na Bożą
Obecność.
Panie mój, to, co mnie otwiera na Ciebie jest MILCZENIE, milczenie
otwiera mnie na słowo Boże, na Jego Obecność. Tutaj spotykam SAMOTNEGO i pragnę Ci Jezu towarzyszyć, bo samotności pragnę, MIŁUJĄCY.
Słowo Boże pomaga mi zobaczyć w codzienności piękno samego Boga.
Dzięki wierze w Twoje słowo, dusza moja przedziera się przez to, co stworzone, by doświadczyć BOSKIEJ MIŁOŚCI. To światło wiary w słowo
Boże otwiera jednocześnie duszę na to piękno Boga, które jest w niej samej złożone. Ukochać Twoje słowo tak, jak się chleb całuje na kolanach
i w milczeniu.
Panie Jezu, przyjąć z miłością i wiarą Twoje słowo, to zaprzeć się siebie samego, to ucałować krzyż i wziąć go na ramiona i iść za Tobą Panie, zawsze
wpatrzona w Ciebie, mój Umiłowany, iść aż na Kalwarię, by upodobnić
się do Ciebie, mój Oblubieńcze, aby za Tobą Panie na końcu ziemskiego
życia powiedzieć WYKONAŁO SIĘ (J 19,30). Amen.
s. Maria Izabela od Jezusa Ukrzyżowanego

Jest moja kochana Biblia
Pewna wdowa wychowująca samotnie trójkę dzieci Biblii zawdzięcza przemianę swego życia. „Pisma Świętego nie znałam wcale. Będąc bibliotekarką przez 21 lat, czytałam nagminnie książki z różnych dziedzin.
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Zaspokajałam wygórowane ambicje, by być mądrą, oczytaną, by bez trudu znaleźć temat z każdym. Dlatego nic dziwnego, że nie umiałam posługiwać się Biblią. Dopiero na rekolekcjach, kiedy ojciec szukał swojej Biblii, a gdy znalazł z taką wielką radością i miłością na twarzy przytulał do
siebie i powtarzał: Jest moja kochana Biblia – we mnie coś pękło. Myślałam, że zwariuję. Cały czas ta scena stała mi przed oczami. Powiedziałam:
Jezu pomóż mi, ja też chcę pokochać Pismo Święte i nim żyć. – Gdy dostałam pieniądze, kupiłam kilka egzemplarzy, by mieć w pracy, w domu,
a jedną stale noszę ze sobą. Słowa, jakie czytam, są dla mnie przestrogą,
drogowskazem oraz poradą we wszelkiego rodzaju troskach. Nie umiałam oddać Jezusowi swoich trosk. Wiecznie się martwiłam, gdy kończyły
mi się pieniądze, jak dalej będę żyć, co dam dzieciom jeść. Otworzyłam
Pismo Święte i przeczytałam: nie martw się dzisiaj, co jutro będziesz jeść,
o to Bóg się zatroszczy, Bóg żywi wróble, a ty jesteś cenniejsza od wróbli,
czyż nie zatroszczy się o ciebie, małej wiary? – Przeczytałam też w drugim
rozdziale Mądrości Syracha, które mnie uczą, że: jeżeli mam służyć Bogu,
muszę przygotować swoją duszę na utrapienia. – I tak Bóg przez swoje
słowo kieruje moim życiem”23.

Byłem w głębokim kryzysie.
Kiedy dziewięć lat temu byłem w głębokim kryzysie, zbuntowany na
całe swoje życie, na swoją samotność, trafiłem przypadkowo na katechezy Drogi Neokatechumenalnej. Podczas tych katechez po raz pierwszy
w swoim życiu doświadczyłem tego, że Słowo Boże może mówić bezpośrednio i bardzo konkretnie do mnie. Dotychczas – mimo, że przez wiele
lat byłem ministrantem i lektorem – znajomość Słowa Bożego (zresztą
bardzo powierzchowna) dawała mi okazję do nieustannego oceniania innych (oczywiście po to, by czuć się lepszym). Poprzez Drogę Neokatechumenalną i stały kontakt ze Słowem Bożym, pogłębiony przez doświadczenia braci ze wspólnoty, Pan od dziewięciu lat pozwala mi odkrywać mój
grzech (nigdy wcześniej nie widziałem na przykład swojej pychy), dając
23

świadectwo nadesłane.
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mi jednocześnie nadzieję, że On może mnie przemienić, uczynić ze mnie
nowe stworzenie, wyzwolone z niewoli grzechu. (…) Moje spotkanie ze
słowem Pana trwa, a On jest Tym, który przez swój Kościół prowadzi
mnie do dojrzałej wiary, uczy mnie modlić się, a także odkrywać i pełnić
Jego wolę.
Staszek24

Otworzyłam na chybił trafił.
Parę lat temu, byłam w szpitalu. Czekała mnie poważna operacja. Mój
pobyt w szpitalu przedłużał się. Takie czekanie wzmaga lęk, ale i skłania
do zwrócenia się ku Bogu. Czułam, że bardzo potrzebuję Jego pomocy, że
tylko On jest moim oparciem. Modliłam się, prosząc o wsparcie, o odpowiedź, jak sobie poradzić z dręczącym mnie lękiem, poczuciem zagrożenia. Otworzyłam Pismo Święte na chybił trafił, była to Księga Przysłów,
fragment zatytułowany „Trzymaj się Boga!”:
„Synu mój, nie zapomnij mych nauk,
twoje serce niech strzeże nakazów,
bo wiele dni i lat życia
i pełnię szczęścia przyniosą:
Niech miłość i wierność cię strzeże;
przymocuj je sobie do szyi,
na tablicy serca je zapisz,
a znajdziesz życzliwość i łaskę
w oczach Boga i ludzi.
Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.
Nie bądź mądrym we własnych oczach,
Boga się bój, zła unikaj:
24
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to ciału zapewni zdrowie,
a pokrzepienie twym kościom.
Czcij Pana ofiarą z twego mienia
i pierwocinami całego dochodu,
a twoje spichrze napełnią się zbożem
i tłocznie przeleją się moszczem.
Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu,
nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.
Bowiem karci Pan, kogo miłuje,
jak ojciec syna, którego lubi” (Prz 3,1-12).
Czytałam te słowa wielokrotnie. Przyniosły mi spokój, otuchę, napełniły
ufnością i zawierzeniem, którymi mogłam podzielić się również z innymi
chorymi. Ostatnio opowiedziałam o moim doświadczeniu pewnej osobie, która czekała na operację i bardzo się bała – pomogło. Sprawiły to
właśnie te słowa, które zostały mi dane. Słowo Boże rzeczywiście leczy
nasze urazy, lęki, ale trzeba do niego często wracać, z wiarą w jego moc.
Trudno jest tak do końca zaufać Bogu, zawierzyć Mu w każdej sytuacji,
zdać się we wszystkim na Niego, akceptować wszystko, co nas spotyka.
Właściwie muszę się przyznać, że dla mnie nie jest to w pełni możliwe.
Z pomocą przychodzi sam Bóg w swoim słowie i w Eucharystii. Po wyjściu ze szpitala wracałam w trudnych chwilach do tego fragmentu Pisma
Świętego, myślę jednak, że zbyt rzadko…
Ewa25

Nie znałam Pisma Świętego.
Jeszcze dwa lata temu nie przypuszczałam, że słowo Boże może zmienić
moje życie w wielu dziedzinach. Mam pięćdziesiąt lat, jestem mężatką,
mam dwoje dzieci w wieku dwadzieścia i czternaście lat. Pochodzę z rodziny katolickiej. Od dziecka uczęszczałam na niedzielną Mszę Świętą, ale
teraz widzę, że czyniłam to wyłącznie z obowiązku i przyzwyczajenia. Nie
zwracałam wtedy uwagi na czytania liturgiczne, nie myślałam o tym, że
25
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czytania te mogą się
odnosić również do
mojego życia.
Wszystko zmieniło
się nagle, gdy pewnego dnia do parafii
przyszli katechiści
ze wspólnoty neokatechumenalnej
i ogłosili, że w parafii będzie cykl katechez. Poszłam, bo lubiłam słuchać kazań i nauk. Początkowo mnie to męczyło, bo nauki były długie i prawie niezrozumiałe, ponieważ nie znałam Pisma Świętego. Moje wykształcenie religijne skończyło się na przygotowaniu do I Komunii Świętej. Dopiero katechiści powiedzieli, że
z tych wiadomości religijnych wyrasta się jak z komunijnej sukienki i trzeba znowu się uczyć, zaczęłam uważniej słuchać i starać się zrozumieć. Po
tych katechezach była konwiwencja i podział na grupy, które na podstawie Pisma Świętego przygotowywały spotkania liturgiczne i Eucharystię.
Wówczas nastąpił przełom w moim życiu. Zaczęłam uczyć się szukania
fragmentów Pisma Świętego i coraz więcej z nim obcowałam. Początki
były bardzo trudne – nic nie rozumiałam, szczególnie tekstów ze Starego Testamentu. Ale powoli zaczęłam w tym smakować i odczuwać coraz
większą potrzebę czytania słowa Bożego. Kupowałam książki religijne, zapisałam się do biblioteki przykościelnej. Czytanie zaczęło zmieniać moje
życie, moją hierarchię wartości. Zaczęłam mniej przywiązywać się do
rzeczy materialnych, gdyż ze słowa Bożego wynikało, że rzeczy te szybko
przemijają, a poszukiwałam tych wartości, których „ani mól, ani rdza nie
zniszczy” (por. Mt 6,19). Odczuwałam coraz większy pokój, radość wewnętrzną, częściej myślałam o życiu wiecznym. Zaczęłam też szczególnie
uważać na czytania i Ewangelię w czasie Mszy Świętej i stwierdziłam, że
często odnoszą się one do mojego życia.
Obdarowywanie się słowem Bożym.
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Znałam oazowy zwyczaj obdarowywania się słowem i rozumiałam, że czasem Bóg przemawia w ten sposób. Sama jednak nie ośmieliłabym się poprosić o słowo dla siebie czy dla kogoś. A jak wypadnie coś dziwnego czy strasznego – i to będzie
moja wina? Nasza animatorka
często dawała nam słowo i jeszcze pytała, jak je rozumiemy.
Leży przede mną świąteczny bilecik. Wielkanoc 1986: „I ciebie chce On
wybawić z nieszczęść, przed tobą jest dal, nie cieśnina, i stół opływający
tłuszczem” (Hi 36,16). To wspaniałe. Pan robi dobre dowcipy. Kto by pomyślał, żeby szukać pociechy w tej ponurej i smutnej Księdze Hioba. To
ma jakieś głębsze znaczenie: Bóg potrafi znaleźć dobre wyjście z każdej
sytuacji – powiedziałam.
Agnieszka26

Możesz wyrwać się ze zła…27
Kto Boga się boi, ten ludzi lękać się nie będzie ( przysłowie).
„Noc 12 czerwca 1969 roku była dla mnie najpiękniejszą nocą w moim
życiu. Zasnąłem jako wilk, a obudziłem się jako jagnię. To pewne, że zanim doszło do „spotkania” musiałem odbyć długą drogę, w której towarzyszył mi mój przezacny proboszcz, Paweł Laizé, który odszedł od nas
kilka lat temu; po jego śmierci odczułem w sobie wielką pustkę. Przyczyniła się do tego również nauka płynąca z Ewangelii”. Andrzej prowadził
grzeszne życie. Popełnił wiele zbrodni. Otrzymał 21 lat więzienia. Odsyłano go do najcięższych więzień. Przez cały ten czas znany mu proboszcz
pisał do niego listy. Andrzej wspomina: „Pisze do mnie raz na miesiąc.
Podtrzymuje mnie na duchu. Dodaje mi sił. Nie wbija mi młotkiem do
26
27
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głowy swego przywódcy, Boga. Nie mówi mi wiele o Bogu. Tylko jedno
lub dwa słowa w każdym liście: Andrzeju, myśl o Bogu. Andrzeju, Bóg
istnieje. Andrzeju, Bóg jest z Tobą w celi. - Pewnego dnia napisał do mnie:
Bóg jest dobry. - Gdy przeczytałem, podskoczyłem. Skoro Bóg jest dobry,
jak to się dzieje, że mogę napadać na banki? Jak to się dzieje, że ludzie
wzniecają wojny? – Mój poczciwy proboszczu, gdzie jest Twój dobry Bóg?
- Odpowiedział mi na to dobrotliwie, kilkoma słowami, na dużej białej
kartce papieru: To ty, Andrzeju, jesteś za to wszystko odpowiedzialny. Gdy przeczytałem te kilka linijek, podniosłem pięść przeciwko memu
proboszczowi. Powiedziałem: ach to tak, napadam na banki i jestem za
wszystko odpowiedzialny. To niemożliwe! – Ale on miał rację. W dalszej
kolejności mój dobry proboszcz przysłał mi cztery Ewangelie, grubą księgę w twardych okładkach, i napisał do mnie: Otwórz tę księgę, Andrzeju.
– byłem nieufny, ponieważ proboszcz dopisał: Otwórz ją w jakimkolwiek
miejscu. Wydawało mi się to dziwne. Normalnie czyta się książki od
pierwszej do ostatniej strony. A on prosił mnie, abym otworzył książkę
gdzie popadnie, dlatego zacząłem sądzić, że mój proboszcz nie jest przy
zdrowych zmysłach. Gdy nadeszła ta książka, zapytałem strażnika, który
mi ją przyniósł: Jak to się dzieje, że mam prawo czytać tę książkę?
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– A prawda jest taka, że nie miałem do niczego prawa poza trzema książkami na
tydzień pożyczanymi w bibliotece więziennej. Strażnik odpowiedział mi: Tę
książkę możesz nawet zabrać ze sobą do
karceru. – W owym czasie byłem uprzywilejowanym więźniem, bo miałem dwie
cele: karcer i celę, do której, jak mawiałem, udawałem się na kilka dni odpoczynku. Była to moja wakacyjna cela. Zapytałem raz jeszcze strażnika:
Ale co jest w tej książce? – Odpowiedział mi: Jest to historia Boga, historia
Jezusa Chrystusa. – Usłyszawszy tę odpowiedź chwyciłem książkę
i rzuciłem ją z całej siły w kąt celi mówiąc: Stało się! Ten proboszcz wrzucił mi swego Boga do celi. – Książka ta leżała tam jeszcze bardzo długo,
nie dotykałem jej, zgodziłem się ją otworzyć dopiero po naleganiach
mego proboszcza Laizé, który napisał do mnie pewnego dnia: Andrzeju,
otwórz tę książkę w jakimkolwiek miejscu, znajdziesz kopalnię złota, będziesz mógł obficie z niej czerpać. – W tym momencie pomyślałem sobie,
że nie zaszkodzi spróbować, to nic nie kosztuje – i otworzyłem ją na chybił trafił: Wesele w Kanie. Wielki bankiet, ucztujący objadają się. Pojedli
sobie dobrze i za dużo wypili, zabrakło wina. Pewna pani, która się tam
znajdowała, a na imię jej było Maria, zwraca się do swego syna, zwanego
Jezusem, i mówi mu: Ty wiesz, zabrakło im wina. – Jezus jej odpowie:
Zostaw mnie w spokoju, jeszcze nie nadeszła moja godzina. – Ale ta
mama, mająca zaufanie do swego dziecka, zwraca się do służących i mówi
im: Zróbcie wszystko, co wam każe. – I rzeczywiście, Jezus każe przynieść
stągwie kamienne, każe napełnić je wodą i zanieść do pana domu. Tenże,
kosztując tej wody, powiedział: Ale jak to się stało, że podajecie najlepsze
wino na końcu? – Stwierdziłem, że ten Jezus był sprytny i że ta książka nie
jest wcale zła. Woda zamieniona w wino, przecież to cudowne. Wówczas
odwróciłem się do mego małego kranu i powiedziałem: Facet, spraw, aby
wypłynęło wino. – Niestety, wypłynęła tylko woda. Napisałem więc do
mego proboszcza, że jego historia jest bardzo piękna, wyjaśniłem mu ją
i powiedziałem, że ja również poprosiłem o wino, ale otrzymałem tylko
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wodę. Mój poczciwy proboszcz odpowiedział mi:
Andrzeju, czytasz bardzo źle, otwórz jeszcze raz tę
książkę, szukaj! – Po długim czasie na nowo otworzyłem tę książkę i przeczytałem fragment o Samarytance. I znów historia o wodzie, ale tym razem
woda, którą pije Samarytanka, nie jest dobra i Jezus
(znów On) obiecuje jej dać wodę życia. W owym
czasie zrozumiałem, że Jezus zamierza dać jej alkohol. Napisałem więc do mego proboszcza, że jego
książka jest pełna wody. I odłożyłem ją do kąta na
długie jeszcze tygodnie. Jednakże nuda spowodowała, że ponownie sięgnąłem po nią i kolejny fragment,
który przeczytałem znów mówił o wodzie: Jezus
chodzi po wodzie. I zastanawiałem się, w co tym razem ta woda zostanie
zamieniona. Nie było przemienienia, ale dziwiłem się, jak ten Jezus mógł
chodzić po wodzie. Nie dowierzałem, ale z drugiej strony nie miałem cienia wątpliwości, że był do tego zdolny. I znów odłożyłem książkę do kąta.
Mój proboszcz pisał do mnie wciąż, bym ją otwierał i czytał nadal. Otworzyłem ją znów pod wpływem jego nalegań. Muszę tutaj wyjaśnić, iż
w przeciągu dziesięciu lat otworzyłem ją tylko dziewięć razy. Tym razem
odkryłem Jezusa karmiącego wielkie tłumy za pomocą zaledwie kilku
chlebów i kilku ryb. Napisałem wówczas do mego proboszcza, że jego Jezus jest bardzo fajny, że zapewniał zupę biednym. A w dalszym ciągu
przeczytałem również, że uzdrawiał chorych, sprawiał, że sparaliżowani
zaczynali chodzić, przywracał wzrok ociemniałym. Opisywałem memu
dzielnemu proboszczowi wszystkie te bohaterskie czyny. Po przeczytaniu
o wskrzeszeniu Łazarza napisałem mu: Z całym szacunkiem! Twój Jezus
jest nie tylko znakomitym lekarzem, wielkim chirurgiem, ale także
wskrzesza umarłych. Jeśli chodzi o mnie, nigdy nie widziałem umarłego
powracającego do życia. A ty? – A on mi odpowiedział: Pewnego dnia,
Andrzeju, jeśli uwierzysz, będzie ci dane zrozumieć wszystkie te rzeczy,
o których czytasz. Będzie ci dane zrozumieć, że śmierć nie jest niczym i że
po śmierci jest życie, życie wieczne. – Ale na razie, jeśli chodzi o mnie, to
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nie wieczność była przedmiotem moich zainteresowań, ale wolność. Szukałem wciąż szczeliny, przez którą mógłbym się wymknąć, ale nie znajdowałem niczego. A więc nadal kręciłem się w kółko w mej celi jak uwięziony lew. Ostatni fragment, jaki przeczytałem przed moim wielkim
spotkaniem, był to długi rozdział o krzyżu. Aresztowano Jezusa. Nie rozumiem, dlaczego uwięziono tego człowieka, który na tyle, na ile przypominam sobie z moich czytań, czynił wokół siebie tylko dobro. Mówił
tylko o miłości, o dzieleniu się z innymi i o braterstwie. I skuli Go łańcuchami. Bili Go. Biczowali. Pluli Mu w twarz i wyśmiewali się z Niego.
Włożyli mu cierniową koronę na głowę i kazali nieść krzyż, na którym
Go ukrzyżowali między dwoma łotrami, dwoma bandytami, których
ukrzyżowali obok Niego. Upływały długie miesiące, a ja wciąż bezskutecznie szukałem sposobów ucieczki. Z wściekłością w sercu powracałem myślami do tej książki. Nie otworzyłem jej, nie popatrzyłem nawet
na nią. Zacząłem tylko krzyczeć do nieba: Jeśli naprawdę istniejesz, jeśli
czynisz wszystkie rzeczy opisane w tej książce, jeśli to wszystko prawda,
przyjdź do mnie tej nocy, o drugiej nad ranem. Będzie spokój, nikt nam
nie będzie przeszkadzał i będziemy mogli podyskutować. Jeśli jesteś tak
mocny, jak napisano, wyrwiesz kraty z mej celi, abym mógł uciec. – Uczyniłem z Jezusa zwykłego wspólnika mej ucieczki. Owego wieczoru kładłem się spać z twarzą zwróconą do krat i zasypiałem zapomniawszy
o spotkaniu wyznaczonym Jezusowi w przypływie złości. Ale tejże nocy,
z 11 na 12 czerwca 1969 roku, zostałem potrząśnięty, obudzony. Wyskoczyłem z łóżka szukając intruza, który mnie obudził, gotów byłem go
pobić, lecz zobaczyłem, że jestem sam. Moja cela była pusta. Usłyszałem
wówczas donośny głos, który rozbrzmiewał w mojej głowie mówiąc: Jest
druga, Andrzeju, mamy spotkanie! – Nie dowierzając wciąż, podszedłem
do drzwi, aby zapukać i zawołać strażnika. Chciałem zapytać, dlaczego
mnie obudził. Strażnik przyszedł i odpowiedział, że on tego nie zrobił, że
miałem prawdopodobnie zły sen. Zapytałem go o godzinę: Jest druga. –
odpowiedział. Zapytałem: Druga godzina? – Tak, druga, co do minuty.
– Pozostawił mnie samego. Odwróciłem się w kierunku celi i znowu ten
głos zabrzmiał w moich uszach i powiedział mi: Andrzeju, nie bądź nie-
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ufny. Jestem twoim Bogiem, Bogiem wszystkich ludzi. – Podniosłem pięść i krzyknąłem:
Ale kim ty jesteś? Dlaczego przychodzisz mi
przeszkadzać? Nie widzę cię. Nigdy cię nie widziałem. Zostaw mnie
w spokoju. – Nagle od
strony krat pojawiło się intensywne światło. Cudowne światło i można by
powiedzieć, że nie było w tym momencie ani krat, ani sufitu, ani ścian.
W tym świetle zobaczyłem człowieka, którego nie znałem. Pokazał mi
swe przebite ręce, swoje stopy przedziurawione, swój przebity bok. Usłyszałem te słowa, które nie były już głosem wewnętrznym, ale rozlegały się
wszędzie: To również dla ciebie, Andrzeju. – I właśnie w tej chwili opadły
łuski z mych oczu, łuski obciążone 37 latami grzechu. Po raz pierwszy
w życiu zacząłem zastanawiać się. Upadłem na kolana i zapłakałem. Po
raz pierwszy w mym życiu ktoś zechciał mnie pokochać. Od godziny drugiej do siódmej rano, to jest do otwarcia celi, pozostałem na kolanach.
Przez pięć godzin przemierzyłem, przejrzałem wstecz wszelkie zło, które
wyrządziłem tak, aby wyszło ze mnie jak z dojrzałego wrzodu. Napady
z bronią w ręku, kradzieże, nienawiść, zadane ciosy, wszystkie te ciężary,
których nie mogłem już udźwignąć – ten Jezus, w swoim wielkim miłosierdziu, przybył do tej celi, aby mnie z nich wyzwolić. Na kolanach, ponieważ nie mogłem podnieść głowy, bo wstydziłem się spojrzeć Bogu
w twarz, tkwiłem przed Nim jak mały zawstydzony uczeń, który nie umie
lekcji. Zrozumiałem w końcu, że przez 37 lat mego życia przybijałem
gwoździami Jego ręce i Jego stopy. Przez 37 lat, w każdym dniu mego życia brałem lancę, by przedziurawić Jego bok. Przepraszałem zalewając się
łzami. I tej nocy On przyszedł do mnie, by zwrócić mi moją wolność.
W ciągu jednej nocy zmienił moje życie dzięki swej ogromnej miłości28.
28

por. André Levet, Możesz wyrwać się ze zła, Kraków 1999, s. 8-23
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Modlitwa za prześladowany Kościół
1. MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ
Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wzmacniaj prześladowanych chrześcijan swoją łaską, aby w godzinie próby trwali w wierności
zmartwychwstałemu Panu Jezusowi Chrystusowi i dali świadectwo
o Ewangelii łaski Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
2. MODLITWA
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna. Wzmacniaj nasze Siostry
i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Daj im swoją siłę
i wytrwanie, aby w każdej opresji złożyli w Tobie całą swą ufność i okazali się wiernymi świadkami. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze
Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona zostały zapisane w Księdze
Życia. Daj im siłę w naśladowaniu Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Jego Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Sekretariat Rodziny Szkaplerznej – poleca:
Dar Mojej Matki

O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD,
Poznań 2010 („Niebieska książeczka”)
Są to rozważania szkaplerzne, bogato ilustrowane przykładami wysłuchanych modlitw i działania Matki Bożej, przeznaczone zarówno dla
duszpasterzy, katechetów jak i wiernych, którzy chcą przeżyć przygotowanie do przyjęcia
Szkaplerza św. jako swoiste rekolekcje ewangelizacyjne, spojrzeć na swoje życie w świetle rzeczy ostatecznych i odnaleźć w znaku Szkaplerza drogę świętości, drogę do nieba! Dar mojej Matki przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną uczcić
Maryję przez odprawienie dziewięciodniowej nowenny przed 16 lipca
i którzy pragną stać się apostołami Szkaplerza św. w Rodzinie i Bractwie
Szkaplerznym. CEGIEŁKA NA BUDOWĘ
KARMELU W KARAGANDZIE! Od dnia 17
października 2010 roku DAR MOJEJ MATKI
jest jednocześnie CEGIEŁKĄ przeznaczoną NA
BUDOWĘ KLASZTORU KARMELITANEK
BOSYCH W KARAGANDZIE. Każdy, kto do
Animatorka Bractwa Szka- dnia 15 maja, nabędzie w Sekretariacie Rodziny
plerznego w Tychach Czułowie Zofia Waszek (od lewej) Szkaplerznej Dar mojej Matki, może wesprzeć
S. Joanna od Krzyża OCD nasze Siostry Karmelitanki Bose. Wszystkie ofiaz Karagandy (w środku)
ry z tego tytułu przeznaczone są dla nich.
format: 125x185
stron: 107
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Matko Szkaplerzna – oto dzieci Twoje!
Śpiewnik Szkaplerzny,
Czerna – Poznań 2010

Śpiewnik zawiera pieśni ku czci Matki Bożej Szkaplerznej oraz modlitwy i nabożeństwa do Pani Karmelu. W pierwszej części zebrano hymny i antyfony
z chorału gregoriańskiego, oddające cześć Matce Bożej.
W drugiej części znalazły się pieśni, piosenki, Godzinki
Szkaplerzne, Godzinki o Pocieszeniu Najświętszej Maryi Panny z tekstami uwspółcześnionymi przez Siostry Karmelitanki Bose
z Oświęcimia oraz Koronka Szkaplerzna ku czci Matki Boskiej z Góry
Karmel. Do Śpiewnika dołączona jest płytka CD z wybranymi pieśniami
szkaplerznymi.
format: A5 – 148 x 210
stron: 240
oprawa: miękka spiralowana i twarda.
Lektura św. Teresy od Dzieciątka Jezus z lat dzieciństwa:

Koniec świata doczesnego i tajemnice życia przyszłego
Ks. Charles Arminjon: (Tom I, II, III)
Poznań Flos Carmeli, 2010.

W pierwszej części książki „Koniec
świata doczesnego i tajemnice życia
przyszłego”, autor ukazuje okoliczności i znaki poprzedzające ostateczne przyjście Chrystusa Pana w chwale, opisuje charakter ostatniej próby przez jaką musi przejść Kościół katolicki, znaki panowania antychrysta i rolę jaką w czasach ostatnich odegra
Izrael. Książka ta – w przeciwieństwie do apokaliptyki współczesnej – nie
straszy, lecz na podstawie nauki Pisma Świętego i Ojców Kościoła trzeźwo
przygotowuje każdego do mądrego i roztropnego przeżycia czasów ostatnich!
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W drugiej części o. Charles opisuje stan dusz potępionych (piekło), oczyszczających się (czyściec) i tych które są już zbawione (niebo). Mówi także
Sądzie szczegółowym po śmierci, o Sądzie Ostatecznym (powszechnym)
i o stanie ciał po zmartwychwstaniu w Dniu Ostatecznym. W trzeciej części Autor, w sposób niezwykle praktyczny i wytworny ukazuje konieczność i sens cierpienia tak co do natury, łaski jak i chwały. Poucza także
o sposobie pełnego i owocnego uczestnictwa we Mszy św. Pomimo upływu
ponad 120 lat od pierwszego wydania, książka nie traci nic ze swej duchowej aktualności. Wyjaśnia prawdy wiary w sposób pewny, opierając się
na autorytecie Biblii i Ojców Kościoła. Na gruncie tej nauki wyrosła też
św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Teresa gorąco polecała tę lekturę wszystkim poszukującym prawdy. Na falach Radia Maryja książka jest czytana
codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 14.30 w ramach czytania
duchownego.
format: 125 x 185 mm
oprawa: miękka klejona

PLAKAT SZKAPLERZNY

Zawiera podstawowe informacje o znaczeniu duchowym Szkaplerza, obietnicach Maryi, zobowiązaniach
i warunkach jego godnego przyjęcia i noszenia. Plakat
jest przeznaczony do gablot.
Cena 2 zł.

SKRÓCONY OBRZĘD
BŁOGOSŁAWIENIA I NAŁOŻENIA
SZKAPLERZNA ŚW.

Zawiera dwie formuły (dłuższą i krótszą) obrzędu błogosławienia i nałożenia Szkaplerza dla wielu osób. Przeznaczony przede wszystkim dla kapłanów. Każdy kto po
raz pierwszy prosi kapłana o poświęcenie i przyjęcie Szkaplerza, powinien
się zaopatrzyć w taki obrzęd.
cena 1 zł.
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Księga Rodziny Szkaplerznej i Bractwa Szkaplerznego
Opatrzona wstępem, krótką informacją o łaskach
Szkaplerza św., zobowiązaniach i znaczeniu duchowym, o Bractwie Szkaplerznym, zasadach życia,
duchowości oraz misji, łączy w sobie dwie księgi:
Księgę Rodziny Szkaplerznej (dla osób, które przyjmują jedynie Szkaplerz) oraz Księgę Bractwa Szkaplerznego (dla osób, które decydują się wstąpić do
Bractwa Szkaplerznego). Jest uniwersalna i zawiera najważniejsze informacje dotyczące Szkaplerza
i Bractwa szkaplerznego.
Księga około 200 stron po 10 rubryk na każdej stronie,
oprawa twarda, format 21 na 29,5 cm,
Cena 35 zł

Głos Karmelu
„Głos Karmelu” to dwumiesięcznik o charakterze formacyjnym, dla wszystkich podążających ścieżkami życia duchowego. Każdy numer stanowi kolejną odsłonę
tematu rocznego. Tematem rozważań w 2011 roku są
dary Ducha Świętego. Stałe działy: Duchowa Tradycja
Karmelu, Z Biblią w dzień i w nocy, Kultura ducha, Spotkanie, Życie liturgiczne Kościoła, Poradnik św. Teresy,
Szkoła modlitwy, Ikony, Karmel i młodzi i Misje.
Prenumerata: od dowolnego numeru: roczna – 30 zł,
				
półroczna – 15 zł,
na terenie kraju wysyłka na nasz koszt. Można zamawiać numery archiwalne. W prenumeracie taniej!
Zamówienia: listownie – ul. Glogera 5, 31–222 Kraków,
telefonicznie – 12 416-85-12, internet – prenumerata@gloskarmelu.pl
Szukaj nas: w księgarniach katolickich, w salonach empik.
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Miłość w drobiazgach
Historie z życia rodzinnego
Mike Aquilina

Pełen prostoty, humoru i inspiracji zbiór obrazków z życia rodzinnego. Chociaż Miłość w drobiazgach opisuje
rzeczywistość rodziny amerykańskiej, miłość jest tu jak
najbardziej uniwersalna, a drobiazgi głęboko ludzkie,
co sprawia, że elementy obcej kultury czy mentalności
stanowią ciekawostkę, a nie przeszkodę w lekturze. Autor, znany w swoim
kraju z licznych publikacji, obecny często także w radiu i telewizji, ma dla
wszystkich pełne optymizmu przesłanie: chociaż miłość zawsze wymaga poświęcenia, radość wspólnego życia rekompensuje z nawiązką każde wyrzeczenie. Miłość objawia się w drobiazgach – a ta książka pomoże każdemu
w ich dostrzeganiu.
s. 208, oprawa twarda, cena 32,90 zł

Autobiografia mistycza i inne pisma
Teresa od Jezusa
(Marianna Marchocka)

Karmelitanka Bosa Sł. Boża Matka Teresa od Jezusa
(Marianna Marchocka) OCD należała do pierwszego
pokolenia polskich Karmelitanek Bosych. Była fundatorką kilku klasztorów, nazywano ją – nie bez pewnej przesady – „polską świętą Teresą”, zmarła w opinii świętości
w Warszawie a jej ciało przechowywane w Krakowie (na Wesołej) pozostało nieskazitelne aż do XX wieku. Z nakazu spowiednika napisała dzieje
swojej duszy (autobiografie mistyczną). Za jej pośrednictwem Bóg udzielał wielu łask i czynił liczne cuda. Jest najsłynniejszą polską Karmelitanką
Bosą. Autobiografia Matki Teresy Marchockiej w opracowaniu o. Czesława
Gila OCD, należy do pierwszej w języku polskim autobiografii kobiety i jest
dzisiaj uważana za arcydzieło hagiografii staropolskiej.
s. 456, oprawa twarda, cena 39,00 zł
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PIERWOTNY IDEAŁ KARMELU
Thomas Merton

Thomas Merton (1915–1968) opowiada o istocie duchowości karmelitańskiej. Poprzez interpretację Reguły
pierwotnej oraz XIII-wiecznego traktatu Ognista strzała autor odsłania rysy charyzmatu karmelitańskiego,
które pozwalają głębiej zrozumieć zarówno podłoże reformy dokonanej przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana
od Krzyża, jak i kształtowanie współczesnego modelu
życia zakonnego w nurcie tej duchowości. Książka zawiera także tekst Reguły pierwotnej napisany przez patriarchę jerozolimskiego św. Alberta oraz
pierwsze polskie tłumaczenie Ognistej strzały – listu generała Zakonu Karmelitańskiego Mikołaja z Narbonne, zwanego Francuzem, świadczącego
o jego bezkompromisowej i żarliwej postawie.
s. 152, oprawa miękka, cena 16,90 zł.

o. Stefan Kucharski OCD, Dzieła Tom I
Baranek Wielkanocny, Traktat o modlitwie,
Traktat o gruncie pokory zwanym NIC.

Po raz pierwszy od XVII wieku, Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie odsłania perłę literatury
mistycznej polskiego Karmelu. Są to dzieła o. Stefana
od św. Teresy (Kucharskiego, 1595-1653), uznawanego
także dzisiaj za prawdziwego mistyka karmelitańskiego,
którego życie i pisma znane były dotychczas nielicznym.
Urodził się w Oleszycach koło Przemyśla jako syn Stanisława Kucharskiego i Barbary z domu   Piekarskiej. Studiował na Akademii Krakowskiej.
Należał do pierwszego pokolenia Karmelitów Bosych, przybyłych do Polski
w 1605 r. Był cenionym kierownikiem duchowym i spowiednikiem Sióstr
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Karmelitanek, wśród nich również  służebnicy Bożej Matki Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej) OCD i Matki Anny od Jezusa (Stobieńskiej)
pierwszej Polki - Karmelitanki Bosej oraz osób świeckich, a także zaufanym doradcą króla Władysława IV. Sparaliżowany i ociemniały przez 20
lat pisał i dyktował oryginalne traktaty mistyczne w oparciu o własne przeżycia. Aż dotąd jego pisma pozostawały w rękopisach.
Dzięki współpracy p. mgr Marii Anny Sopart, doktorantki na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz o. dr Mariana Zawady OCD
z Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, ukazuje się pierwszy tom Dzieł o. Stefana, w ramach serii wydawniczej „Karmelitańskie
Źródła”.
Zamieszczono w nim trzy traktaty: Baranek Wielkonocny – czyli traktat
o przyjmowaniu całego Chrystusa w Komunii św. - Jego Człowieczeństwa,
Duszy, Ducha i Bóstwa, aby w ten sposób dojść do przebóstwienia; Traktat o modlitwie oraz O gruncie pokory nazwanym Nic, które są najlepszym
przygotowaniem do eucharystycznego zjednoczenia z Chrystusem.
Format: 125 x 195 mm,
str. 352,
cena – 29,90 zł (oprawa miękka).

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.
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facebook - iSzkaplerz
Wszystkich, którym droga jest duchowość szkaplerzno-karmelitańska zapraszamy do grupy iSzkaplerz na www.facebook.com. Dowiecie się o ciekawych wydarzeniach, spotkaniach itp. To miejsce dla Ciebie gdzie możesz wymienić się
szkaplerznymi refleksjami, pomysłami czy propozycjami…
Strona założona przez p. Tomasza Majewskiego. Współpracuje z nim w jej
administrowaniu P. Małgorzata Porada. Wirtualna wspólnota liczy obecnie 97 osób i ciągle wzrasta. Zapraszamy! Odwiedź nas!

