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Uwaga!

Ważna informacja!
Informuję Wszystkich, że z dniem 15 czerwca 2011 r.
podjęła posługę w Sekretariacie Rodziny Szkaplerznej
w Czernej s. Anna Borkowska ze Świeckiego
Instytutu Karmelitańskiego „Elianum”.
S. Anna służyć będzie w Sekretariacie codziennie od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 18.00
z przerwą od 13.00 do 14.00, a w piątek do godziny 13.00.
Aktualny numer telefonu do Sekretariatu Rodziny
Szkaplerznej jest następujący: (12) 258 30 57, do o. Jana
Ewangelisty Krawczyka OCD tel. kom.: 797 002 368.
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Słowo kustosza Sanktuarium 			
Matki Bożej Czerneńskiej
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu świętym!
Każdy z nas pragnie znaleźć się pod płaszczem Matki Bożej,
a pragnienie to płynie z głębokiej wiary w Jej wstawiennictwo
przed Bogiem. Wszyscy doświadczamy Jej opieki w codziennym
życiu.
Nosząc Szkaplerz Matki Bożej, wchodzimy jednocześnie
w bogatą historię i tradycję zakonu karmelitańskiego, uczymy
się prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny od
takich wielkich Jej czcicieli, jak św. Teresa od Jezusa, św. Jan od
Krzyża czy błogosławiony Jan Paweł II.
Nie wystarczy bowiem znaleźć się pod płaszczem Maryi, ale
trzeba pod tym płaszczem żyć i wzrastać w zjednoczeniu z Nią.
A to już wymaga nie tyle wiedzy, ile wysiłku nawrócenia i pokuty
oraz przełożenia na codzienną praktykę chrześcijańskiego życia!
Szkaplerz jest znakiem nie tylko przyjęcia Maryi do siebie, poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, naśladowania Jej cnót,
lecz także wezwaniem do świadectwa chrześcijańskiego życia,
do współpracy z Maryją w dziele zbawienia ludzi; słowem – wezwaniem do misji i ewangelizacji, aż po męczeństwo. Doskonale
rozumieli to nasi Bracia i Ojcowie Karmelici Bosi, którzy 40 lat
temu rozpoczęli w Rwandzie i Burundii karmelitańskie misje
w Afryce. Dlatego tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny
Szkaplerznej w Czernej dnia 23 lipca, przeżywaliśmy pod ha4

słem: „MISJE KARMELITAŃSKIE POD PŁASZCZEM MATKI
BOŻEJ”.
Był to dla nas dzień nie tylko dziękczynienia i wspominania,
lecz także odnowienia gorliwości misyjnej i nabrania sił na dalszą
drogę apostolstwa szkaplerznego!
Jak zapewne większość z Was wie, przy naszym Sanktuarium
Matki Bożej w Czernej, od roku trwa budowa Domu Pielgrzyma.
Księgarnia „Karmelitana” została przeniesiona do dawnej „Sali
św. Rodziny”, a przyklasztorny bar „Karmelek” już nie istnieje. Postaramy się o coś w zamian, ale na pewno nie starczy dla
wszystkich.
Dlatego też, wszystkich przybywających do Czernej, gorąco
proszę o zaopatrzenie się w coś do picia i jedzenia, abyście nie
byli zaskoczeni tymi spartańskimi warunkami. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku będziecie już mogli zjeść i odpocząć w pierwszej części nowego Domu Pielgrzyma.
Dziękuję Wam wszystkim za wytrwałość, odwagę i ofiarność
oraz za „Dar Serca” w tym roku przeznaczony na budowę naszego Domu Pielgrzyma. Niech wszystkim hojnie wynagrodzi Panna
Maryja!
Dziękuję Wam wszystkim, Moderatorom i Animatorom Bractw
oraz wszystkim odzianym Szkaplerzem świętym za wielkie zaufanie złożone w Maryi, za wspólnie podjęty trud poznawania
i odnajdywania się u Jej boku we wspólnocie szkaplerznej.
Niech Maryja, Matka i Królowa Karmelu osłoni Was swoim
Szkaplerzem i sprawi, byście nieustannie odczuwali Jej opiekę.
Z serca błogosławię + wszystkim Braciom i Siostrom szkaplerznej Rodziny.
				
o. Ryszard Stolarczyk OCD
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
i przeor klasztoru w Czernej
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Wprowadzenie
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu świętym!
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Matka Boża kończąc swe objawienia w Lourdes (16 lipca
1858r.) ukazała się w szatach karmelitańskich jako Matka Boża
Szkaplerzna. Nie powiedziała nic. Ukazała się w milczeniu i ciszy, wzywając wszystkich do modlitwy i kontemplacji w duchu
Karmelu.
W ostatnim dniu objawienia w Fatimie 13 października 1917
r., Matka Boża objawiła się także jako Matka Boża Szkaplerzna,
Królowa Karmelu.
Niektórzy twierdzą, że dlatego Siostra Łucja wstąpiła do Karmelu.
Łatwo zrozumieć znaczenie tych dwóch objawień, jeśli się pamięta,
że Szkaplerz pochodzi z czasów średniowiecza, kiedy gest wzięcia kogoś
pod płaszcz oznaczał prawną ochronę przez patrona, a także uznanie nieślubnego dziecka i nadanie mu swych rodowych praw. Tak na przykład
trzeba rozumieć gest narzucenia przez biskupa swego płaszcza na św.
Franciszka. „Biedaczyna z Asyżu” znalazł w biskupie swego obrońcę
i protektora. Do tego myślenia nawiązywała sztuka religijna, przedstawiając ludzi chroniących się pod płaszcz Matki Bożej. Maryja – dając
swój płaszcz lub udzielając pod nim schronienia – uznaje nas za swoje
dzieci i niejako „legalizuje” nasze dziecięctwo mimo, że jesteśmy pełni
grzechów i słabości. Wiemy, czym różni się życie prawowiernego dziedzica od nielegalnego potomka... Przez przyjęcie i noszenie Szkaplerza oraz
przez życie zobowiązaniami płynącymi z tego faktu, zapewniamy sobie
dostęp do życia wiecznego. Już najstarsza modlitwa Maryjna, „Pod
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Twoją obronę”, w swej oryginalnej formie posiadała słowo „płaszcz”.
Pierwsze pokolenia chrześcijan, uciekając się do Najświętszej Maryi
Panny, chroniły się pod „płaszcz miłosierdzia” Maryi. Wołały: „Pod
płaszcz miłosierdzia Twego uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”.
Szkaplerz jest szatą Matki Najświętszej. Czy nie mówi nam on o znaczeniu oddania się pod opiekę Maryi i o wartości naszego poświęcenia
się Jej Niepokalanemu Sercu, o którym tak wiele słyszymy w objawieniach fatimskich? On będzie dla nas „schronieniem i drogą, która zaprowadzi nas do Boga” – tak mówiła Maryja w czerwcowym objawieniu
w Fatimie. On będzie dla nas gwarancją Jej pomocy i opieki. On otworzy
przed nami niebo!
Wizja dzieci rozpoczyna się od wskazania na rodzinę, by następnie
ukazać bezmiar grzeszności współczesnego świata, a na koniec ukazać
jako ocalenie uciekanie się pod opiekę Maryi. Czy można krócej streścić
wielkie orędzie z Fatimy w postaci takiej, jak ukazuje je Bóg w naszym
pokoleniu?1
Jak zapewne wielu z Was już wie, w 2017 roku przypada
setna rocznica objawień fatimskich. Sekretariat Fatimski na
Krzeptówkach zaproponował nam wszystkim wspólne, duchowe przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia, przez Wielką
Nowennę Fatimską. Wielka Nowenna to czas modlitwy, pokuty, wynagradzania za grzechy a przede wszystkim czas poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i życia na co dzień tym
poświęceniem. Wszystkie te wezwania doskonale współbrzmią
z wymaganiami, jakie stawia przed nami przyjęcie Szkaplerza
i życie jego duchowością! W tradycji Karmelu każda sobota,
a zwłaszcza pierwsze soboty miesiąca są szczególnym dniem
czci Niepokalanego Serca Maryi. Znakiem poświęcenia się Temu
Sercu jest Szkaplerz św. Jest on także znakiem pokuty i nawrócenia, szatą ustawicznej modlitwy i apostolstwa maryjnego!
W to maryjne dzieło Wielkiej Nowenny włączyło się już wiele parafii, diecezji i ruchów. Nie chodzi przecież o to, aby rozpraszać siły, ale aby się jednoczyć i współdziałać w każdym do1

Por. Wincenty Łaszewski, Fatima i Szkaplerz karmelitański,
Nasz Dziennik nr 24 (2953) 13-14 października 2007.
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brym dziele!
Możemy włączyć się i my w to dobre dzieło Matki Bożej, tym bardziej, że decyzją naszych Przełożonych zakonnych, na najbliższe
trzy lata (2011 – 2014) nadal pozostanę z wami jako Prowincjalny
Moderator Rodziny Szkaplerznej krakowskiej Prowincji Zakonu
Karmelitów Bosych, a od pewnego czasu od kilku Moderatorów
i Animatorów naszych Bractw otrzymywałem naglące propozycje
takiej współpracy. My, którzy nosimy Szkaplerz św., jesteśmy przecież powołani do pokuty i nawrócenia, do modlitwy i kontemplacji, do życia w Kościele i apostolstwa! Słowa te były mottem tegorocznych rekolekcji dla Animatorów Bractw Szkaplerznych i stały
się światłem na następny etap duchowego wzrastania w naszych
wspólnotach szkaplerznych.
Jako Rodzina Szkaplerzna włączymy się więc w Wielką
Nowennę Fatimską, która rozpoczęła się już 13 maja 2009 roku,
a zakończy się 13 maja 2017 r, według ZASAD, które podane są
poniżej.
Wszystkich włączających się w dzieło Wielkiej Nowenny
Fatimskiej z naszych Bractw Szkaplerznych, proszę o osobiste
powiadomienie mnie lub przez Waszych Moderatorów bądź
Animatorów. Wasze imiona zostaną wpisane do Księgi Wielkiej
Nowenny, którą złożymy w darach ofiarnych w Fatimie w czasie
uroczystości 100 rocznicy objawień Matki Bożej.
Przed nami więc kolejne 4 lata tematyczne Wielkiej Nowenny
Fatimskiej:
• Rzeczy Ostateczne (Niebo, Czyściec, Piekło – rok 2011),
• Misja zbawiania dusz i wynagradzania za grzechy świata
(rok 2012),
• Życie Eucharystią (rok 2013)
• Maryjna pomoc w drodze do nieba (Różaniec – Szkaplerz
św. – franciszkański sznur pokuty – rok 2014).
Zapominając o tym co za nami, co udało się nam już wspólnie
dokonać, wytężmy siły w dążeniu do tego co przed nami, czego
jeszcze nie posiadamy i czym jeszcze nie staliśmy się!
W kończących się miesiącach 2011 roku pragniemy pogłę8

bić naszą modlitwę, do której wzywa nas Maryja przez Szkaplerz
św. i objawienia fatimskie!
Pomocą będą dla nas rozważania, jakie w czasie tegorocznych rekolekcji dla Animatorów Bractw Szkaplerznych zaproponował nam o. Paweł Porwit OCD oraz konferencja nadesłana
przez ks. Jana Bielca z Krosna. Niech one staną się przedmiotem
rozważań podczas wspólnych Spotkań Bractwa, natomiast jako
codzienną lekturę duchową, na następne kilka miesięcy proponuję wszystkim Wielki Znak2, czyli: Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika. Trzeba się
w niego zaopatrzyć indywidualnie3 i podjąć lekturę według schematu codziennych czytań, zamieszczonego po każdej konferencji.
Gdy zakończymy indywidualną lekturę Traktatu, powrócimy
znów do wspólnotowego studium i rozważania pozostałych
Pism Nowego Testamentu.
Mam nadzieję, że Matka Boża dopomoże nam w tej dobrej pracy duchowej.
Serdecznie pragnę im podziękować, podobnie jak pozostałym
autorom poezji, refleksji, świadectw czy relacji zamieszczonych
w obecnym biuletynie. Pragnąłbym, aby stał się on miejscem wymiany myśli, propozycji, inicjatyw, refleksji oraz informacji i ogłoszeń dla wszystkich kapłanów – Moderatorów, dla Animatorów
Bractw oraz Braci i Sióstr w Szkaplerzu św.
Zachęcam więc naszych Braci kapłanów, aby podzielili się z całą
Rodziną Szkaplerzną swoją twórczością, swoimi kazaniami lub
artykułami o Szkaplerzu i Matce Bożej Szkaplerznej. Zachęcam
Animatorów oraz Braci i Siostry z naszych wspólnot do podzielenia
się rozważaniami, poezją czy refleksjami szkaplerznymi. Chętnie
zamieścimy je w biuletynie, aby dzięki temu stał się on przepiękną
i żywą łąką myśli odzwierciedlającej nasze maryjne życie.
Ze względu na tegoroczną Kapitułę Prowincjalną oraz na inne2

3

Jest to nawiązanie do Ap 12,1, gdzie Wielki Znak to Maryja Wniebowzięta,
Niepokalana, Matka Chrystusa.
Zamówienia Traktatu można kierować na adres: Wydawnictwo Księży Marianów MIC, ul. św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, tel. 22 651 90 54,
wkm@marianie.pol.pl
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go rodzaju trudności, ukazały się w tym roku tylko trzy numery
naszego biuletynu „Rodzina Szkaplerzna”. Być może w latach następnych utrzymamy taki sam rytm.
Wasze wspomnienia z Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny
Szkaplerznej w Czernej ukażą się w pierwszym numerze biuletynu na rok 2012.
Dziękując Wam wszystkim za gorliwą i owocną współpracę
w dziele apostolstwa szkaplerznego i budzenia miłości do Maryi,
naszej Matki, z serca Wam wszystkim błogosławię +
o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD

Zasady uczestnictwa
w wielkiej nowennie fatimskiej (2009-2017)
ŹRÓDŁO IDEI WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
Inicjatywa Wielkiej Nowenny Fatimskiej4 zrodziła się ze świadomości wielkich ślubowań, które zostały złożone Maryi: począwszy od Ślubów króla Jana Kazimierza w 1656 r., poprzez poświęcenie Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane przez Episkopat Polski w 1946 r., aż po poświęcenie świata
i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Jan Paweł II
25 marca 1984 r. Powracamy myślą, w perspektywie wiary, do wydarzeń, o których nigdy nie można zapomnieć. Złożyliśmy ślubowania, których nikt nie odwołał i nikt nas z nich nie zwolnił. Czas
zatem na nowo uświadomić sobie złożone obietnice i je wypełnić.
Po pielgrzymce Ojca Świętego Benedykta XVI do Fatimy w 2010
roku nie można mieć wątpliwości: Fatima pozostaje nadal aktualna, nadal jest wezwaniem do wypełnienia. Obecnie niczym
wyrzut powracają słowa siostry Łucji, skierowane w 1939 r. do
4
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Por. Wielka Nowenna Fatimska 2009-2017 (broszurka), Sekretariat Fatimski,
Zakopane 2011, s. 4-12 (os. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane, tel. 18 20
66 420, sekretariat@smbf.pl).

papieża Piusa XII, dotyczące nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Z tej racji dziś, pragnąc żyć treścią Fatimskiego Orędzia, nie
możemy koncentrować się jedynie na 13 dniu miesiąca od maja
do października, zapominając o nabożeństwie do Niepokalanego
Serca Maryi. Wielka Nowenna Fatimska to zaproszenie skierowane do każdego, by na nowo podjął refleksję nad tym, co stanowi
istotną treść Przesłania z Fatimy. Czas zbliżającej się 100. rocznicy
Fatimskich Objawień, to niczym „ostatni dzwonek”, by uświadomić sobie słowa Matki Bożej, która, ukazując piekło, powiedziała: Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego
Niepokalanego Serca.
Dziś, z racji beatyfikacji Jana Pawła II, powinniśmy ponownie duszą i sercem wsłuchać się w Jego wskazanie na Fatimę.
Trzeba nam wszystkim uklęknąć razem z Nim w pierwszą sobotę miesiąca tak, jak to uczynił na Krzeptówkach, kiedy nawiedził
i konsekrował Sanktuarium w dniu 7 czerwca 1997 r. i zatopić się
w Niepokalanym Sercu Maryi.
Nowenna rozpoczęła się 13 maja 2009 r., jednak włączyć się do
niej można w każdym czasie i może to uczynić każdy, kto chce
modlić się i pracować dla Maryi. W Fatimie Matka Najświętsza
zaprosiła nas do współpracy w dziele zbawienia ludzi. Dziś,
gdy stoimy na progu setnej rocznicy Jej objawień, chcemy wziąć
sobie do serca to naglące wezwanie do zaangażowania się w ratowanie świata. Nowenna zatem to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, głoszone kazanie, zaproszenie do wspólnego
Różańca czy nabożeństwa pierwszosobotniego; wszystko po to,
by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym
świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca.
Wielka Nowenna Fatimska nie jest zatem formą nabożeństwa. Nie ogranicza się również do tego, by odmówić jedynie
konkretne modlitwy. Wielka Nowenna to pragnienie zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomagać współczesnemu światu poznać Orędzie Fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej.
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Zasady włączenia się
w dzieło wielkiej nowenny fatimskiej
1. Odmawiamy Różaniec, najlepiej codziennie. Jeśli ktoś nigdy go nie odmawia, nie ma z Nowenną nic wspólnego.
2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym
uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca. Kto w trakcie trwania Nowenny ani razu nie odprawi tego nabożeństwa, nie jest jej uczestnikiem. Jako pomoc,
przesyłam dołączoną do biuletynu broszurkę o praktyce
pięciu pierwszych sobót miesiąca. Postarajmy się odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie Matki Bożej i gorliwie podejmijmy praktykę wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu
Maryi w pięć pierwszych sobót miesiąca (wrzesień, październik, listopad, grudzień i styczeń 2012).
3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Bez oddania się Matce Najświętszej trudno mówić o życiu Orędziem Fatimskim, a tym samym o uczestnictwie
w Wielkiej Nowennie Fatimskiej.
4. Uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw
Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu. Jej
tekst podaję poniżej.
5. Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.
6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek
i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt
z nas nie będzie apostołem Matki Bożej, jeśli sam najpierw
nie pozna fatimskiego wezwania i nie zacznie nim żyć.
Jako indywidualne duchowe przygotowanie do obchodów
setnej rocznicy Fatimy, podejmiemy jako lekturę codzienną: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
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KONFERENCJE FORMACYJNE
WRZESIEŃ
My wszyscy, którzy nosimy ten święty habit Karmelu, jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji. To jest bowiem nasz początek,
z tego rodu się wywodzimy od tych świętych ojców naszych z Góry
Karmel, którzy w głębokiej samotności szukali tego skarbu – drogocennej
perły kontemplacji.
św. Teresa od Jezusa
o. Paweł Porwit OCD

WPROWADZENIE
DO MODLITWY WEWNĘTRZNEJ
Chciałbym w ciągu tych kilku miesięcy zaprosić Was do
pogłębionej modlitwy, która jest jak szata – habit Karmelu. Habit
– habitus oznacza pewną nabytą zdolność lub raczej postawę, którą cechuje stałość. Powiedzielibyśmy „dobry nawyk”. Na tym też
polega cnota w klasycznym tego słowa znaczeniu – habitus: „stała
dyspozycja do czynienia dobra”. Dla nas jest to nie tylko szata, ale
przede wszystkim postawa Maryi. Nosimy ten święty habit Karmelu
– nosimy w sobie modlitwę, którą trzeba odkryć, uwolnić, ożenić
z codziennością, zakotwiczyć w swoich trudach, wprowadzić do
swojego domu – tak, aby miała faktyczny wpływ na moje życie.
Przez chwilę bądźmy świadkami spotkania Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21). Nikodem był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy faryzeuszy. Jego imię, Nikodem, po grecku „zwycięzca narodu”, stanowiło być może zmienione imię aramejskie
Naqdimon, będące ówcześnie w modzie. Udaje się on do Jezusa po
kryjomu, by uniknąć kompromitacji. Spotyka się z Nauczycielem
z Nazaretu (osobą wówczas dość kontrowersyjną). O tym, że
działo się to w wietrzną noc wnioskujemy ze słów, które Jezus
do niego skierował: „wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego
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słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak
jest z każdym, kto narodził się z Ducha” (J 3, 8). Jezus używa gry
słów, wykorzystując podwójne znaczenie hebrajskiego słowa ruah
(a także greckiego słowa pneuma), które oznacza zarówno „wiatr”,
jak i „duch”. Warto zauważyć, że w trzecim rozdziale Ewangelii
według św. Jana, Nikodem na początku rozmawia z Jezusem, później jednak milknie, jakby został wchłonięty przez tę noc, z której
przyszedł. W tej podniosłej scenie pozostał tylko Jezus, którego
słowo jest z jednej strony potężne, z drugiej zaś słodkie. Do człowieka, który wydaje się symbolem ludzi poszukujących, nie wiedzących, czy kiedykolwiek osiągną cel, Jezus powiedział: „tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,1617). Wiemy, że pojawi się on w życiu Jezusa jeszcze dwukrotnie.
Odważnie powstanie w Sanhedrynie, gdy podjęto już decyzję
o aresztowaniu Jezusa. Wtedy sprzeciwia się temu w słowach:
„Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni?” (J 7,51), narażając się na ironiczne
i cierpkie uwagi. Oczywiście nie miał odwagi odrzucić argumentów przeciwnika, ale w swoim wnętrzu zaczął rozumieć, że powinien więcej ryzykować. Kolejny moment, gdy przybiegł do grobu
Jezusa i przyniósł 100 funtów mirry i aloesu (ok. 33 kg), by namaścić ciało Jezusa (J 19,39). Podobnie, jak za pierwszym razem,
Nikodem coś ryzykował. Spotkanie z Jezusem niewątpliwie jest
ryzykiem. W konsekwencji może ono przeorientować całe nasze
życie.
To spotkanie opisane w Ewangelii jest osobliwe. Może być ono
doskonałym obrazem naszej modlitwy. Zobaczcie: z jednej strony Nikodem miał odwagę, wrażliwą intuicję, szukał prawdy (jest
symbolem człowieka poszukującego prawdy), zaryzykował, podjął pierwszy krok, podjął inicjatywę. Z tym zazwyczaj nie mamy
problemu na modlitwie: pobożne pragnienia pociągają nas do modlitwy. Często przejmujemy inicjatywę na modlitwie. Problem
zaczyna się, gdy zbliżamy się do pewnego progu. Inicjatywa
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– owszem. Jest ona naszą domeną, ale co z otwartością? To jest
kolejny krok, do którego Jezus prowokuje Nikodema. Potrzeba
prawdziwej odwagi, aby przyjąć Boga do końca. Pozornie jesteśmy otwarci, ale nie zawsze pozwalamy Bogu być Bogiem. Nie
oddajemy się w ręce Wszechmogącego, albo oddajemy się w sposób
warunkowy. Czynimy to na tyle, na ile On spełnia nasze pragnienia, na ile działa wedle naszych oczekiwań. Przejmujemy inicjatywę, w której kreujemy Boga. Wtedy człowiek czuje się bezpiecznie.
Bóg natomiast jest stwarzany na obraz i podobieństwo człowieka. Wobec czego, nie może już niczym zaskakiwać. Tymczasem
otwartość polega na tym, że przyjmuję Boga do końca. Przyjmuję
Go razem z Jego tajemnicą. Bóg ma prawo do tajemnic – także
na mój temat. Tak rozpoczyna się prawdziwe spotkanie z Bogiem,
któremu oddaję inicjatywę. Jest to spotkanie z Tajemnicą. Tu dopiero zaczyna się modlitwa, której uczy nas Teresa od Jezusa.
Postawa Maryi jest najlepszym tego przykładem. Rozważmy
Jej otwartość na Bożą wolę i wdzięczność, z jaką przeżywała swoje powołanie. Dała się poprowadzić w sytuacje, od których człowiek zazwyczaj chciałby uciec. Maryja będzie nam towarzyszyć
w tym czasie wędrówki. Idzie nie tylko przed nami – jako matka,
ale także razem z nami, jako siostra. Wiernie nam towarzyszy na
drodze modlitwy. Uczy nas rozważania wszystkich spraw w swoim sercu. Uczy nas modlitwy – czyli uczy nas postawy względem
Boga, siebie i bliźniego. Uczy nas prawdziwej otwartości na życie, którym Bóg nas karmi każdego dnia. Uczy nas przyjmowania
i zawierzenia.
W roku 2015 obchodzić będziemy 500-lecie narodzin św. Teresy
od Jezusa, wielkiej Mistrzyni modlitwy i reformatorki Karmelu.
Pomódlmy się na koniec do niej o łaskę głębszej modlitwy:
Święta Tereso od Jezusa! Ty oddałaś się całkowicie na służbę
miłości:
Naucz nas chodzić z determinacją i wiernością
Po drodze modlitwy wewnętrznej
Z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego
Obecnego zawsze w głębi naszego jestestwa.
Umocnij w nas fundament
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Prawdziwej pokory,
Odnowionego oderwania,
Bezwarunkowej miłości braterskiej,
W szkole Maryi, naszej Matki.
Wlej w nas Twoją wrażliwą miłość apostolską do Kościoła.
Niech Jezus będzie naszą radością,
Naszą nadzieją i naszym dynamizmem,
Niewyczerpanym Źródłem
Najgłębszej zażyłości.
Błogosław naszą wielką rodzinę karmelitańską,
Naucz nas modlić się całym sercem z Tobą:
„Twoją jestem Panie, dla Ciebie się narodziłam.
Co chcesz czynić ze mną?” Amen.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się
1. Czy modlitwa wewnętrzna jest moim nawykiem,
habitem mojego życia?
2. Jakim sposobem modlitwy modlę się najczęściej?

WIELKI ZNAK
LEKTURA INDYWIDUALNA
Maryja z Nazaretu, Matka Chrystusa Syna Bożego jest tym
Wielkim Znakiem, o jakim mówi św. Jan Apostoł w Apokalipsie
(12,1). O miłości do Niej, o zaufaniu do Niej, o sposobie naśladowania Jej i nabożeństwie mówi: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort (skrót: Traktat… T). Podstawą schematu
czytań codziennych jest tekst wydany przez Księży Marianów
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w Warszawie w 2008 roku (św. Ludwik …, Pisma Wybrane, s. 368641). Na każdy dzień przewidzianych jest kilka krótkich punktów
traktatu (według oznaczeń, jakimi opatrzyli go wydawcy).
Módlmy się przed lekturą do Ducha Świętego, którego
Oblubienicą jest Matka Boża, aby dał nam pokochać Tajemnicę
Maryi i poświęcić się Jej Sercu bez podziału!

MIESIĄC I
TYDZIEŃ 2

TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Traktat – punkt 1

DZIEŃ 1 – T 14 – 16

DZIEŃ 2 – T 2 – 3

DZIEŃ 2 – T 17 – 19

DZIEŃ 3 – T 4 – 5

DZIEŃ 3 – T 20 – 22

DZIEŃ 4 – T 6 – 7

DZIEŃ 4 – T 23 – 26

DZIEŃ 5 – T 8 – 10

DZIEŃ 5 – T 27

DZIEŃ 6 – T 11 – 13

DZIEŃ 6 – T 28 – 29

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI
TYDZIEŃ 4

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – T 30 – 31

DZIEŃ 1 – T 43 – 44

DZIEŃ 2 – T 32 – 33

DZIEŃ 2 – T 45 – 46

DZIEŃ 3 – T 34 – 35

DZIEŃ 3 – T 47 – 48

DZIEŃ 4 – T 36

DZIEŃ 4 – T 49

DZIEŃ 5 – T 37 – 38

DZIEŃ 5 – T 50

DZIEŃ 6 – T 39 – 42

DZIEŃ 6 – T 51 – 52

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI
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PAŹDZIERNIK
Coraz to z ciebie jako drzazgi smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone!
Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolnym, czy to co twoje ma być zatracone! Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy
zostanie na dnie popiołu, gwieździsty diament, wiekuistego Zwycięstwa
zaranie!
Cyprian K. Norwid
o. Paweł Porwit OCD

O MODLITWIE WEWNĘTRZNEJ
Znamy różne formy modlitwy: Litania, medytacja Słowa
Bożego, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa
wspólnotowa (Liturgia), indywidualna, Sakramenty… Każda
z tych modlitw pozwala nam nawiązać kontakt z Bogiem. Św.
Teresa, kiedy mówi o modlitwie, uwrażliwia nas, abyśmy wszelkie akty pobożności podejmowali z głęboką świadomością – co się
w tym momencie dokonuje. Jednym z największych wrogów modlitwy jest rutyna, rytuał, przyzwyczajenie, schemat, powielanie
pustego obrzędu.
Często przyzwyczajamy się do modlitwy, która nam wystarcza
i nie zauważamy, jak nasza powierzchowność w praktyce religijnej usypia wiarę. Taka modlitwa powoli – w sposób niezauważony – może stać się suchą procedurą. Taka modlitwa męczy nas, ale
trzymamy się jej kurczowo, nierzadko czynimy ją z poczucia obowiązku – choć jest oderwana od życia. Tymczasem każda z wymienionych wyżej form modlitwy, każda modlitwa ustna, może
stać się głęboką kontemplacją, a na pewno powinna stać się modlitwą wewnętrzną.
Aby to wytłumaczyć przywołam obraz, którym posługiwała się
św. Teresa od Jezusa (1515-1582). Obraz, który chcę przywołać
jest niezwykle prosty. Otóż jest to obraz podlewanego ogrodu:
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Zobaczmy teraz sposób podlewania, abyśmy zrozumieli, co tu czynić
powinniśmy, ile nas to pracy będzie kosztowało, jak długo tak nam pracować potrzeba i czy zysk przewyższy nakład pracy. Cztery – zdaje mi
się – mogą być sposoby podlewania: albo ciągnąć wodę ze studni, co jest
pracą bardzo uciążliwą, albo za pomocą norii czy wodociągu, dobywając
wodę przez obracanie koła, jak tego sama nieraz próbowałam. Tu praca
jest mniejsza od poprzedniej i więcej dostaje się wody, albo sprowadzając
wodę z rzeki czy ze strumienia. I ten sposób jest o wiele lepszy, bo i ziemia obficiej nasyca się wodą, nie potrzeba więc tak częstego podlewania,
i ogrodnik mniejszą ma pracę, albo wreszcie za pomocą obfitego deszczu.
Wtedy Pan sam bez żadnej naszej pracy podlewa. Ten sposób bez żadnego
porównania przewyższa wszystkie poprzednio wymienione.
Stosując teraz do założenia swego te cztery sposoby nawadniania potrzebnego do utrzymania ogrodu – który bez wody zwiędnąłby i zmarniał – sądzę, że za pomocą tego porównania zdołam
w pewnej mierze objaśnić cztery stopnie modlitwy wewnętrznej,
na których Pan w dobroci swojej, w różnym czasie duszę moją
stawiał (Teresa od Jezusa, Księga Życia 11, 7-8).
Modlitwa ze swej natury, im jest doskonalsza, tym bardziej
się upraszcza. Jest to podstawowe prawo życia duchowego. Św.
Teresa jest miłośnikiem tej prawdy i zaprasza nas do wędrówki,
której celem jest prosta obecność przed Bogiem. To właśnie On
stopniowo ma przejmować inicjatywę w naszej modlitwie i w naszym życiu, które powinno zmieniać się w coraz pokorniejsze słuchanie i przyjmowanie z wdzięcznością tego, czym w codzienności
karmi nas dobry Bóg. Jednocześnie św. Teresa zaznacza, że w modlitwie potrzebna jest zarówno troska Marty, która swoją aktywnością
przygotowuje przestrzeń dla Nauczyciela, jak i spokojne czuwanie
Marii, która z prostotą siedziała u stóp Jezusa. To szczególnie ważny moment. Dla osoby przyzwyczajonej do obsługiwania Pana przy
stole zaproszenie, by usiąść i jeść razem z Nim, będzie czymś krępującym. Może nasunie się jej pytanie: „Czy zrobiłam coś nie tak?
Czy On nie chce, żebym Mu służyła?”
„Być może powinnam udoskonalić moje umiejętności usługiwania?” Osoba, która do tej pory w pewien sposób kontrolowała swój duchowy świat napełniając go obrazami, słowami
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i uczuciami, może czuć się dość zakłopotana, gdy ta jej aktywność
wydaje się nie przynosić już Boga. Gdy Pan Bóg omija nasz radar,
przyrządy, którymi posługiwaliśmy się do tej pory, by nawiązać
z Nim kontakt, wydają się bezużyteczne, a Jego głębsza obecność
wymyka się niezauważona, dopóki nie skorygujemy naszych
oczekiwań.
Zakrada się pokusa, by nadal majstrować przy panelu kontrolnym („Przynajmniej coś zrobię”). Teresa sugeruje, że o wiele lepszym wyjściem jest po prostu się poddać. Poddać się i być z Tym,
który pragnie być z nami. Aby nam w tym pomóc, Teresa zachęca
do tego, aby ześrodkować swoją modlitwę wewnątrz. Posługuje
się w tym celu innym obrazem. Warto przytoczyć fragment:
Niemała to strata i powód do zażenowania, że z naszej winy nie rozumiemy samych siebie, ani nie wiemy, kim jesteśmy. Czyż nie byłoby przejawem wielkiej niewiedzy – córki moje – gdyby zapytano kogoś, kim jest, a on
nie znałby samego siebie, ani nie wiedział kto jest jego ojcem, ani kto jego
matką, ani skąd pochodzi? Skoro bowiem już to byłoby wielkim zezwierzęceniem, bez porównania jest większym to, które ma miejsce w naszym
przypadku, gdy nie staramy się dowiedzieć, kim jesteśmy, ale zatrzymujemy się na tych naszych ciałach, i tylko tak ogólnie uświadamiamy sobie,
że mamy duszę, ponieważ tak słyszałyśmy i tak mówi nam o tym wiara.
Ale jakie dobra mogą się znajdować w tej duszy lub kto znajduje się wewnątrz tej duszy lub jak wielka jest jej wartość, rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym; i dlatego tak łatwo lekceważy się to zabieganie z wszelką
starannością o zachowanie jej piękna. Wszystko kręci się wokół topornej
oprawy tego diamentu lub zewnętrznego obwarowania tego zamku, czym
są nasze ciała (...). Teresa nie degraduje ciała. Chodzi o powierzchowność, życie płytkie, bezrefleksyjne, wegetatywne. Teresa porównuje
człowieka do zamku, który cały jest z jednego diamentu lub bardzo
przezroczystego kryształu, gdzie jest wiele pokoi (...). Dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak rajem, gdzie On – jak mówi – ma swoje
rozkosze. A zatem, jakiż – w waszym mniemaniu – ma być ten pokój,
gdzie rozkoszuje się król tak potężny, tak mądry, tak nieskalany, tak pełen
wszelkich dóbr? (św. Teresa od Jezusa, Twierdza Wewnętrzna 1, 1).
Symbolika Teresy daje się podsumować w bardzo prosty
sposób: kierunek modlitwy jest zorientowany do wewnątrz.
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Wejdź odważnie do wnętrza Twierdzy przez bramę, którą jest
modlitwa. Nie módl się do Boga, który jest gdzieś daleko, ale zacznij obcować z Bogiem, który przechadza się w ogrodzie twego
wnętrza pośród twoich spraw i tych nieuczesanych myśli, które
nazywamy rozproszeniami (swoją drogą – warto się im uważnie
przypatrywać, gdyż mogą być dla nas cenną informacją o nas samych). W modlitwie warto zaryzykować i przestać kontrolować
swój świat duchowy, powoli oddając inicjatywę Bogu. Wykonaj
pierwszy krok, jakim jest poznanie własnego wnętrza. Jesteś bowiem obdarowany, posiadasz nieśmiertelną duszę – życie wewnętrzne. To jest odkrycie olśniewające: nieśmiertelna dusza. To
odkrycie jest zarazem przerażające, gdy uświadamiamy sobie, że
nic tak bardzo tej duszy nie dręczy, jak życie, które jest byle jakie,
które jest życiem w grzechu.
A zatem uznajmy, że ten zamek posiada – jak mówiłam – wiele mieszkań, jedne na górze, inne na dole, a jeszcze inne po bokach; a w centrum
i pośrodku ich wszystkich znajduje się to najgłówniejsze, które jest tym,
gdzie dzieją się wielce sekretne rzeczy pomiędzy Bogiem a duszą. A zatem musimy przyjrzeć się, jak możemy do tego zamku wejść. Wydaje się,
że mówię od rzeczy; jeśli bowiem dusza jest tym zamkiem, to jest oczywiste, że nie ma potrzeby, aby do niego wchodzić, skoro ona sama nim jest.
Podobnie jak absurdem wyda się powiedzenie komuś, aby wszedł do jakiegoś pomieszczenia, podczas gdy on pozostaje już wewnątrz. Ale musicie zrozumieć, że istnieje wielka różnica pomiędzy jednym, a drugim pozostawaniem w tym zamku. Jest bowiem wiele dusz, które zadowalają się
pozostawaniem na obrzeżach zamku, czyli w miejscu, gdzie przebywają
ci, którzy go strzegą, i w ogóle nie dbają o to, aby wejść do wewnątrz, ani
nie wiedzą, że znajduje się w nim tak bardzo drogocenne miejsce, ani kto
przebywa wewnątrz, ani nawet, jakie pomieszczenia się tam znajdują.
Bramą, przez którą wchodzi się do tego zamku jest modlitwa…(św. Teresa
od Jezusa, Twierdza Wewnętrzna 1, 5).

Przygotowaniem dalszym do takiej modlitwy – jest nasze życie
w łasce i przyjaźni z Bogiem, unikanie grzechów i zaprawianie się
w czynieniu dobra!
Przygotowaniem bliższym jest czas bezpośrednio poprzedzający modlitwę. Na kwadrans przed jej rozpoczęciem za21

kończ codzienne prace i zajęcia, odnajdź skupienie, przygotuj
miejsce modlitwy, przygotuj swoje ciało i serce! Następnie:
Wybierz tekst lub temat.
Określ czas trwania modlitwy (na początek 15 min. później możesz wydłużać ten czas).
Rozpoczynając, z wielką uwagą wykonaj znak krzyża.
Zobacz, z czym przychodzisz:
– jak jest usposobione twoje wnętrze,
– co dzieje się w twym sercu,
– jakie wydarzenia wywołały aktualne myśli, nastroje i uczucia.
Spróbuj się wyciszyć i uspokoić, powierzając to wszystko Bogu.
Przez chwilę uczyń swoją modlitwą to, co jest w twym sercu.
Skup się w postawie ciała wyrażającej głęboką świadomość
Bożej obecności. Bóg jest Tajemnicą, która mieszka w tobie.
Uczyń głęboki akt wiary w obecność Boga w swoim sercu.
Próbuj stopniowo zgłębiać wybrany temat, powoli wczytuj się
w przygotowany tekst. Nie bój się zatrzymać dłużej przy wątku,
który cię poruszy.
– możesz wykorzystać wyobraźnię,
– potem podejmij spokojną refleksję (nie zagłębiaj się jednak
w analizy intelektualne),
– zobacz, jakie towarzyszą ci uczucia, pragnienia, wewnętrzne
poruszenia,
– może przypomina ci się jakieś wydarzenie z własnej historii,
– pozwól przemówić sercu,
– wreszcie zatrzymaj się i spocznij w postawie prostej uwagi
skierowanej na Boga.
Podziękuj Panu za łaskę spędzonego z Nim czasu i zakończ
modlitwę powtórnym znakiem krzyża.

O tym, czego doznajecie na modlitwie, zasięgnijcie rady u tych, którzy na tym się znają i nic nie ukrywajcie, bo tu właśnie nieprzyjaciel
zwykł na różny sposób zastawiać swoje sidła. Starajcie się waszą modlitwę, choćby ona była najwznioślejszą kontemplacją, zacząć i zakończyć
aktami poznania siebie. Jeżeli to jest działanie Boże, choćbyście nawet nie
pamiętały o tej przestrodze, poczujecie się często przejęte tym poznaniem
siebie, bo jest ono owocem pokory i daje nam wiele światła...
św. Teresa od Jezusa
Droga doskonałości 39, 5

Pytania do wspólnotowego dzielenia się
1. Czy praktykowałeś w swoim życiu modlitwę wewnętrzną, o której mówi św. Teresa?
2. Jakie owoce przyniosła ona w twoim życiu duchowym
i codziennym?

Bezpośrednio po modlitwie popatrz:
- Jak przeżyłeś ten czas?
- Jak się zachowywałeś, jak radziłeś sobie z rozproszeniami?
- Co ci przeszkadzało, co pomagało?
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Czerneńska Pani Karmelu!
Janina Cieleń

WIELKI ZNAK

Matko Szkaplerza Świętego,
z gwiazdą na prawym ramieniu,
Do Serca tulisz Jezusa,
Tyś Pani – Królową Karmelu!

MIESIĄC II
TYDZIEŃ 2

TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Traktat 53 – 54

DZIEŃ 1 – T 65 – 66

DZIEŃ 2 – T 55 – 56

DZIEŃ 2 – T 67

DZIEŃ 3 – T 57 – 59

DZIEŃ 3 – T 68 – 69

DZIEŃ 4 – T 60 – 61

DZIEŃ 4 – T 70 – 71

DZIEŃ 5 – T 62 – 63

DZIEŃ 5 – T 72 – 73

DZIEŃ 6 – T 64

DZIEŃ 6 – T 74 – 77

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI
TYDZIEŃ 4

TYDZIEŃ 3
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DZIEŃ 1 – T 78

DZIEŃ 1 – T 87 – 89

DZIEŃ 2 – T 79 – 80

DZIEŃ 2 – T 90 – 91

DZIEŃ 3 – T 81

DZIEŃ 3 – T 92 – 93

DZIEŃ 4 – T 82

DZIEŃ 4 – T 94 – 95

DZIEŃ 5 – T 83 – 84

DZIEŃ 5 – T 96

DZIEŃ 6 – T 85 – 86

DZIEŃ 6 – T 97 – 98

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

Twa Szata Szkaplerza – prosta!
Lecz nad królewską się wznosi,
szczęśliwy człowiek Nią obdarzony
bezpieczny kto Ją nosi!
Tego, kto Tobie zaufał,
wspierasz licznymi łaskami!
Chronisz od nieszczęść i pokus
do Boga się wstawiasz za nami!
Na całym świecie o Pani,
Pielgrzymi idą do Ciebie!
Szkaplerz, Twój Znak Miłości
lśni jak gwiazda za nami.
W Polsce, Czerną obrałaś,
na miejsce łaskami słynące,
przed Tobą Matko, korzą się serca,
w modlitwie nieustającej!
Pod Twą Szatę Matuchno,
jak dzieci się garniemy,
czcić Cię i kochać wiernie,
dziś szczerze ślubujemy!
Przytul nas Matko do serca,
wspieraj w trudach i znoju!
Ucz być wiernymi, dobrymi,
szerz Swe Królestwo Pokoju!
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LISTOPAD
O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy
Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się
pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!
św. Jan od Krzyża

o. Paweł Porwit OCD

JAK PIELĘGNOWAĆ MODLITWĘ USTNĄ
„Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz:
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od
siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14, 8-14).
„Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś?” Ten
zarzut słyszy Filip. Jest to zarzut, który często mogą usłyszeć
praktykujący, gorliwi katolicy. „Chodzisz do tego kościoła, należysz do trzech grup przy parafii, klepiesz te swoje modlitwy i co
z tego? Taki jesteś nieraz uparty, zawzięty…”. Może nawet nasi
bliscy i domownicy często wysuwają podobny argument zawstydzając nas?
Czy ja poznaję Jezusa? Czy poprzez praktyki religijne, które
podejmuję, prawdziwie przybliżam się do Boga?
„Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś?” Ile
razy kompromitujemy się zaprzeczając własnej wierze. Ile razy
sami jesteśmy adresatami tych słów?
Co to znaczy poznawać Jezusa? Można przecież znać na pamięć Ewangelię i żyć w sposób bałwochwalczy – jak poganin.
Wiara oznacza, że jestem w drodze. Jeżeli natomiast zatrzymuję się, bo nie mam odwagi, by porzucić to wszystko, co
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już o Bogu wiem i poznawać Go wciąż nieustannie na nowo, to
moja wiara bardziej przypomina przyzwyczajenie niż pragnienie.
Kto dzisiaj odważy się mówić o Bogu „nie powierzchownie”,
lecz w prawdzie, w ciszy, tak autentycznie? Być może ci, którzy mogliby coś powiedzieć o Bogu to właśnie ci, którzy milczą.
Mądrzy nie potrzebują afiszowania siebie. Najpiękniejszymi słowami nie są bynajmniej te, które się wypowiada lub zna. Być może
najlepsze doświadczenia Boga, najlepsze życiowe narracje o Jego
bliskości nie będą znane w tym życiu. Jest wiele piękna i wiele początków życia ukrytych i rozbrzmiewających w głębi naszego świata, oczekujących oczu dziecka, zasłuchania zakochanego, matczynej
czułości, pielgrzymich stóp.
Ludzie modlitwy to ludzie, którzy potrafią się zadziwić, to ludzie, którzy patrzą na świat oczami Boga. Są to osoby, które potrafią uważnie słuchać. Ludzie modlitwy, to wędrowcy – pielgrzymi
o bosych stopach. Owi ludzie szukają Bożej prawdy. Każdego dnia
podejmują wspinaczkę ku prawdzie. Wielcy mistrzowie zachęcają
nas do podjęcia ryzyka odkrywania Boga i życia Nim osobiście, do
nie zadowalania się tym, co już odkryli inni. Boga poznaje się dzięki
stopom, tzn. wyruszając w drogę, stale. Jeśli cokolwiek mogą nam
powiedzieć mistycy, mężczyźni i kobiety doświadczenia Boga, to
to, że nigdy nie dotarli do kresu wędrówki; nigdy nie przechodzą
na emeryturę, jeśli chodzi o odkrywanie nowości tej prawdy, tej
miłości i tego życia. Pozwalają się zaskakiwać, niezależnie od upływających lat ich życia. I nawet gdyby minęło tysiąc lat, stając przed
obliczem Boga zadziwią się tak, jak gdyby to było pierwszy raz. To
jest tak, jak chętne wczesne wstawanie rześkiego poranka dla ważnej sprawy, dla prawdy.
Jeśli więc naszą modlitwę i wiarę określimy jako wędrowanie, to
postawą jej przeciwną będzie: gnieżdżenie się. Uwicie sobie gniazda oznacza jedno – zatrzymałem się. Uwiłem sobie poglądy, mam
już przetarte ścieżki, jestem samowystarczalny w swoim wyizolowanym świecie. Tak właśnie rozpoczyna się duchowy autyzm.
Maryja poznawała życie wewnętrzne Boga ucząc się Go wciąż
na nowo. Aby Go poznać, trzeba z Nim przebywać, być w Jego
towarzystwie. To nie tylko być przed figurką, obrazem,
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w kościele. Ale towarzyszyć Mu w myślach, pragnieniach, uczuciach. Poznawać życie wewnętrzne Boga. Do takiego obcowania
z Bogiem podprowadza nas modlitwa ustna.
Każda bowiem modlitwa ma swoje początki. Modlitwa ustna
jest potrzebna, dobra i ważna. Jeśli jest umiejętnie pielęgnowana
i rozwijana, nie przeszkadza kontemplacji, a ta z kolei nie jest zarezerwowana tylko dla zakapturzonych mnichów. Modlitwa ustna może nas prowadzić do głębszego zjednoczenia z Bogiem, jeśli
nie czynimy z niej gniazda dla siebie.
Jest to piękna modlitwa, której nas nauczył sam Chrystus, sam
często tak się modlił. Potrzebujemy tej formy modlitwy, która nas
wyraża. Nie jesteśmy aniołami. Dzięki wypowiadanym słowom
możemy również modlić się wspólnie. Do modlitwy ustnej obok
wspomnianych już wcześniej form takich, jak: Litania, Różaniec,
Koronka do Bożego Miłosierdzia, każda modlitwa wspólnotowa, Liturgia, Droga krzyżowa, modlitwa śpiewana (Godzinki do
NMP), można zaliczyć również krótkie spontaniczne westchnienia, tzw. akty strzeliste, które uwrażliwiają nasze wnętrze na Bożą
obecność. Modlitwa ustna jest bardzo bogata w swojej różnorodności form i praktyk – to jej piękno.
Jest to modlitwa bardzo atrakcyjna i z tym wiąże się także pewne
zagrożenie. Gdy bowiem w naszym życiu zachwiana zostanie równowaga pomiędzy modlitwą osobistą, wspólnotową, lekturą Słowa
Bożego i pojawi się nadmierne przywiązanie do konkretnej formy
modlitwy ustnej, może być to sygnał, aby zweryfikować swoje praktyki religijne. Każdy z nas może mieć ulubioną modlitwę, która mu
pomaga w obcowaniu z Bogiem. Należy jednak uważać na pułapkę
subtelnego przywiązania. Jest to zagrożenie powstania niewidzialnej cumy, więzadła, które przeszkadza mi w rozwoju duchowym.
Ogranicza bowiem wewnętrzną wolność. Tymczasem modlitwa
powinna mnie prowadzić właśnie w tę stronę, bo marzeniem Boga
o człowieku jest wolność od zła, dla dobra, dla nieba, dla wieczności.
Szczególnym zagrożeniem dla modlitwy ustnej jest:
– przesada nadmiaru słów,
– spłycenie,
– chęć zatrzymania się na tym etapie.
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A oto wskazówki pożyteczne dla udoskonalenia modlitwy
ustnej:
Jakość naszych modlitw jest ważniejsza od ilości. Święta
Teresa uważała, że lepiej jest odmówić jedno Ojcze Nasz, czy
Zdrowaś Maryjo z wewnętrzną koncentracją i miłością, niż recytować ich wiele, ale z rozproszonym umysłem i letnim sercem.
Bądź wrażliwy na natchnienia Ducha Świętego. Jeśli podczas modlitw ustnych, co do których nie jesteś zobowiązany, twój
umysł i serce skłaniają się bardziej ku rozmyślaniu czy kontemplacji, to możesz przerwać odmawianie modlitwy na głos.
Przygotuj się do modlitwy. Mądrze jest przed rozpoczęciem
ustnej modlitwy osobistej, jak również i wspólnej (Liturgia), zatrzymać się na chwilę i pozbierać myśli, to jest skupić swoją wewnętrzną uwagę i zastanowić się: kim ja jestem i Kim jest Bóg?
A także pomyśleć, co się za chwilę wydarzy?
Pielęgnuj równowagę, która sprzyja wewnętrznej wolności
ducha. Zamiast upychać piętnaście dziesiątek różańca i jeszcze
kilka litanii w krótki okres jednego dnia, i jeszcze orędownictwa
za misje, za nawrócenie grzeszników, wynagrodzenia za grzechy, i tak dalej, możesz rozdzielić powyższe intencje na dłuższy
czas. Ponadto, w wyborze spośród wielu możliwych nabożeństw,
warto rozważyć przede wszystkim Liturgię Godzin i szukać równowagi pomiędzy modlitwą osobistą, wspólnotową, medytacją
Słowa i lekturą duchową. Żadnej z nich nie powinno zabraknąć.
Nie porównuj swojej modlitwy do modlitwy innych osób. Teresa
proponuje: módl się tak, jak potrafisz. Nie tak, jak nie potrafisz.
W kontekście powyższych wskazówek warto zadać sobie pytanie: Jak mam przestać się modlić, żeby zacząć się modlić? To, co
ostatecznie weryfikuje moją modlitwę to moje życie. Głęboka
modlitwa = głębokie nawrócenie.
Boże, źródło miłości, Ty objawiłeś świętej Teresie tajemnice
życia wewnętrznego i złączyłeś ją ze Sobą niewysłowioną przyjaźnią, spraw, byśmy wszyscy żyli jej duchowym dziedzictwem
i postępując drogą modlitwy stali się Twymi przyjaciółmi.
Święta Matko Tereso, światło Kościoła, naucz nas drogi doskonałości, która prowadzi do wiecznego zjednoczenia z Bogiem.
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Pytania do wspólnotowego dzielenia się
1. Czy w świecie pełnym hałasu i chaosu, praktykuję milczenie wewnętrzne i zewnętrzne?
2. Jakie są ulubione moje modlitwy ustne? Jakie były dawniej, a jakie są obecnie?

WIELKI ZNAK
MIESIĄC III
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Traktat – 99 – 100
DZIEŃ 2 – T 101 – 102
DZIEŃ 3 – T 103 – 104
DZIEŃ 4 – T 105 – 107
DZIEŃ 5 – T 108 – 109
DZIEŃ 6 – T 110 – 112
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DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – T 113 – 114
DZIEŃ 2 – T 115
DZIEŃ 3 – T 116
DZIEŃ 4 – T 117
DZIEŃ 5 – T 118 – 119
DZIEŃ 6 – T 120 – 121
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – T 122 – 123
DZIEŃ 2 – T 124 – 125
DZIEŃ 3 – T 126 – 128
DZIEŃ 4 – T 129 – 130
DZIEŃ 5 – T 131 – 132
DZIEŃ 6 – T 133 – 134
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – T 135 – 136
DZIEŃ 2 – T 137 – 138
DZIEŃ 3 – T 139 – 140
DZIEŃ 4 – T 141 – 142
DZIEŃ 5 – T 143
DZIEŃ 6 – T 144 – 145
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

GRUDZIEŃ
Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi jest ostoją naszej modlitwy! Wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań, wygodnictwa i ambicji! Modlitwa i poświęcenie! Tego oczekuje od nas Serce Jezusa i Maryi!
Ci, którzy żyją tym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi są
prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu!
Słowa S. Łucji OCD z Fatimy
Ks. prałat Jan Bielec,

Rodzina Szkaplerzna, Krosno

MARYJA UCZY NAS MODLITWY
Szkaplerz karmelitański, który nosimy, jest symbolem ustawicznej modlitwy, na wzór Maryi. Od Niej powinniśmy się uczyć
dobrej modlitwy. A nie każda modlitwa, którą się modlimy, jest
dobra. Święty Jakub mówi: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo
się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz”
(Jk 4,3). Zwrócił on tym samym uwagę, iż naszą troską na modlitwie nie może być przekonywanie Boga, by spełniał nasze plany,
lecz przede wszystkim szukanie i wypełnianie Jego woli. Ale to nie
jest jedyny warunek dobrej modlitwy. Jeśli sądziłbyś, iż dobrze się
modlić znaczy odmówić modlitwę w skupieniu, z uwagą, rozważając, co i do Kogo mówimy, to miałbyś słuszność, ale tylko częściowo!
Patrząc na życie Matki Bożej możemy odkryć kilka podstawowych
warunków dobrej modlitwy!
NAZARET
Pierwszej lekcji modlitwy udziela nam w Nazarecie, kiedy
przychodzi do Niej anioł Gabriel.
Maryja nie rozmawia sama ze sobą na modlitwie, nie przebywa tylko w swojej obecności. Ona stoi wobec Posłańca Bożego.
Modlitwa to wysiłek, by stanąć przed Panem. Samuel mówi:
„mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Owocność modlitwy zale31

ży od tego, na ile staniemy wobec Najświętszego i na ile jesteśmy
zdolni słuchać.
Maryja jest wyciszona. Jej serce jest wolne od jakichkolwiek przywiązań. Tylko w ciszy można znaleźć Pana i Jego głos. W „jaskini
zbójców” nie da się trwać w obecności Pana. Dziś niektórzy godzą
modlitwę przy włączonym radiu, telewizorze, kiedy rozhuśtana
wyobraźnia jest nieujarzmiona. Owocność modlitwy zależy od wyciszenia myśli, pragnień, pożądań i skupienia się na Bogu, na Jego
obecności. To Bóg jest Panem i On prowadzi historię zbawienia. To
On chce do każdego z nas przemawiać w ciszy i samotności.
Maryja słucha i odpowiada. Modlitwa nie polega na wielomówstwie, gdzie człowiek chce zagadać Boga. Mistrz z Nazaretu mocno przestrzegał: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie,
oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6,7-8). To, co ja chcę przedstawić Panu, to On to już wie,
przecież jest wszystkowiedzący. Wie zanim Mu to powiesz. Jeżeli
nie stanę przed obliczem Najwyższego, to będę szukał spełnienia
tylko swojej wyobraźni, swoich pragnień, chorej ambicji, grozi mi,
że będę szukał swojej woli, a nie Bożej. Owocność modlitwy zależy od tego, by stanąć wobec „Tego, Który jest”. Uświadom sobie,
że nie jesteś sam, nie jesteś sierotą. On jest tu i teraz ze mną. Widzi
mnie, słyszy. JAM JEST, KTÓRY JEST.
Maryja jest otwarta na Słowo Najwyższego, była do dyspozycji Boga, nie mówi: nie mam teraz czasu, Boże, przyjdź później.
Nie zbywa Stwórcy, jak ludzie, którzy nie chcą się zagłębiać, uciekają przed Panem, nie wchodzą w dialog – żyją na powierzchni.
Maryja ma czas dla Boga, ma czas na dialog, na bycie w obecności
Stwórcy. Dla Niej to są sprawy najwyższej rangi. Maryja to wydarzenie przeżywa z wielka wiarą. Dzisiaj niektórzy tłumaczą się
przed sobą, przed ludźmi, przed Bogiem, że nie mają czasu na
modlitwę, na Mszę św., a w konsekwencji znaczy to tyle, że „nie
mam dla Ciebie Boże czasu, na bycie w obecności Twojej, bo praca, dom, rodzina, ważniejsze zajęcia, znajomi, telewizor, bo jestem
zmęczony.... i tak upływa życie i tracą kolejną szansę na to, by
odnaleźć prawdziwe ŻYCIE.
32

Maryja słucha głosu Boga, nie ludzi, nie siebie. Słucha i rozważa: „co miałoby znaczyć to pozdrowienie”. Mogłaby przejść do
porządku dziennego – nie zastanawiając się nad znaczeniem, jak
ci, którzy w niedzielę usłyszą trudne przesłanie, ale nic nie czynią,
by pojąć Bożą mowę, nie rozważają Bożego słowa, nie roztrząsają.
To rozpamiętywanie słowa Bożego czyniło z Niej mistrzynię życia
kontemplacyjnego.
Maryja posłuszna woli Pana. Dlatego z oddaniem mówi: „Oto
ja służebnica Pańska”. Modlitwa prowadzi Ją do podporządkowania się Bogu. Ona jest służebnicą, czyli Tą, która całkowicie oddaje się Panu. „Niech mi się stanie według Twego słowa”.
AIN KARIM
Kolejną lekcją modlitwy Matki Bożej jest Magnificat, gdzie
Maryja wielbi Stwórcę i Pana za wielkie rzeczy, które uczynił
i ciągle czyni. Tym, co najbardziej przyciąga Bożą miłość i pomnaża
wszelkie dary, charyzmaty i dobrodziejstwa, to wdzięczność, uwielbienie, radowanie się tym, co Bóg ci daje, choćby to było maleńkie.
Godne to i sprawiedliwe, by Stwórcy i Panu oddać hołd i uwielbienie, pamiętając na słowa Apostoła: „co masz, czego byś nie otrzymał, a jeżeli otrzymałeś, to dlaczego się chełpisz”. Dlatego razem
z Bogurodzicą uwielbiaj Pana za wszystko, co masz. A zobaczysz,
że Pan pomnoży twój dar – dostaniesz o wiele więcej! Uwielbienie
jest najskuteczniejszą modlitwą, która bardzo podoba się Bogu.
KANA
Następnie Maryja w Kanie Galilejskiej, wstawia się za innymi
– uczy nas modlitwy wstawienniczej. Jezus – Syn Boży nakazał
nam o wszystko prosić – prosić w modlitwie. To nie rozmyślania
osiągają cel, ale prośba. „Proś, będzie ci dane, kołacz, a otworzą ci,
bo każdy kto prosi...” (Łk 11,9-13). Matka do Syna zwraca się tylko
raz, – „nie mają wina” – nie powtarza. Mówi z wielka ufnością.
Ona wierzy, że Jej Syn nie odmówi. Bóg chce każdego uczynić
szczęśliwym. To On uczył, że jeżeli „syn prosi ojca o chleb, to czy
poda mu kamień...; o ileż bardziej Ojciec da to, co dobre swoim
dzieciom”.
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GOLGOTA
Wreszcie Maryja pod krzyżem uczy nas modlitwy serca! Maryja
jest tam, ukrzyżowana razem z Chrystusem. Nic nie robi, nie
mówi, nie płacze, jest „tylko ukrzyżowana z Nim”, współumiera,
współcierpi i tak właśnie współpracuje!
Kiedy nasza modlitwa serca będzie bezinteresownym trwaniem przed Bogiem, kiedy będziemy gotowi dla Niego na wszystko, oddani Mu i ukorzeni u Jego stóp, wtedy możemy powiedzieć,
że nasza modlitwa ma cechy doskonałości. Nie trzeba mówić, wystarczy kochać. Nie potrzeba słów, wystarczy ofiarować siebie.
Nie należy dyskutować, wystarczy dać wszystko.
Maryja nie mogła być gdzie indziej, jest tam, ponieważ tam jest
Jej miłość. Kiedy kochamy, nie możemy nic innego robić jak tylko trwać na modlitwie. Czujemy, że wszystko inne nie wystarczy:
być tam i kochać. Ta modlitwa nie jest dla samej tylko modlitwy,
ale powinna prowadzić do nawrócenia.
Dlaczego Maryja jest pod krzyżem? Żeby płakać? Nie! Nie jest
tam, żeby płakać nad sobą samą, nie jest tam, żeby powiedzieć: oto
zostawia mnie, albo, żeby powiedzieć: teraz potrzeba, żeby zstąpił
z krzyża. Jest tam, ponieważ wie, a wiedzę swą czerpie ze swej wiary, czym jest tajemnica cierpienia i wie, że ta godzina jest godziną
Chrystusa, że jest to godzina odkupienia. Prawdziwa modlitwa serca jest ogołoceniem siebie, jest trwaniem przed Jezusem i daniem
Mu czegoś, co jest w nas najlepsze, na tyle, na ile potrafimy.
„Maryja znała i uwierzyła Jezusowej tajemnicy cierpienia i chce
być z Nim, chce razem z Nim przeżywać tę tajemnicę, nie myśli
o ucieczce. Jest tam i mówi: „Razem z Tobą ofiaruję siebie Ojcu dla
zbawienia świata», ponieważ odkryła, że w tajemnicy cierpienia
ukryta jest płodność” (Jean Vanier).
Modlitwa jest takim właśnie byciem, kochaniem z Nim,
przez Niego, w Nim; dając wszystkim siebie razem z Nim i dla
Niego, i w Nim; pomagając wszystkim z Nim, dla Niego, w Nim.
Modlitwa serca, w pewnym momencie wymaga, by objąć nią
wszystkich, chce być krzykiem miłości za tych, którzy nie umieją
kochać, wdzięcznością za tych, którzy nie potrafią dziękować,
błagającym wołaniem za tych, którzy nie potrafią tego czynić.
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Modlitwa serca powinna stać się ofiarą za innych; miłością do
Boga i bliźnich. Prawdziwą modlitwę serca charakteryzują trzy
zasadnicze cechy:
1. jest miłością bezinteresowną;
2. trwamy w ciszy przed Bogiem, nie zajmuje nas żadna myśl,
nie rozważamy;
3. centrum naszej modlitwy zajmuje Bóg.
Bardzo istotnym i skutecznym środkiem jest poświęcenie w czasie modlitwy sporo wysiłku na to, aby prosić Ducha Świętego,
żeby nam dał zdolność kochania. Taka jest bowiem rola Ducha
w nas: wspierać naszą miłość, podtrzymywać ją. Maryja stojąca pod krzyżem uczy nas, że modlitwa jest ofiarowaniem siebie
Bogu, jest wspaniałomyślnym darem z siebie, jest złożeniem ofiary razem z Chrystusem.
Niewidomy z Jerycha nie potrzebował żadnej „szkoły modlitwy”,
żeby modlić się sercem, zatrzymał nawet Jezusa i poprosił o dokonanie cudu! Nie trzymajmy na uwięzi naszej modlitwy, nie wkładajmy jej w schematy. Miłość nie znosi ram. Trzeba kochać i być
obecnym! Niech On będzie w centrum naszej uwagi. A później,
patrz na Jezusa oczami Maryi! Gdyby to Maryja klęczała obok
mnie, gdyby to Ona zechciała modlić się ze mną modlitwą serca,
to co czyniłaby, co mówiłaby, jak kochałaby? To nie jest niemożliwe. Można urzeczywistnić taką Jej obecność. Łączy mnie bowiem
z Nią świętych obcowanie, mogę błagać, mocą wiary, o Jej obecność przy mnie, ażeby pomogła mi uczynić moją modlitwę serca
żywą i głęboką.

Pytania do wspólnotowego dzielenia
1. Jakiego rodzaju modlitwy uczy nas Maryja w drodze
z Nazaretu do Betlejem i w czasie narodzenia Chrystusa
w Betlejem?
2. W obecnym etapie twojego osobistego życia, jakiej formy
modlitwy uczy cię Maryja?
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Echa Rekolekcji dla Animatorów
Bractw Szkaplerznych w Czernej
(5-8.05.2011)

Tym razem spotkaliśmy się w domu Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus w Czernej. Pełni niepewności o przebieg naszego spotkania, a jeszcze bardziej o to, jak potoczą się losy Opiekuna
– Prowincjalnego Moderatora Bractw – mimo wszystko cieszyliśmy się z obecności Animatorów z całej południowej Polski.
Jesteśmy wspaniałą rodziną, choć spotykamy się tylko raz w roku.
Oczywiście przyjeżdżamy wszyscy na Ogólnopolską Pielgrzymkę,
ale w takiej olbrzymiej masie Czcicieli Maryi z Góry Karmel nie
sposób jest nacieszyć się osobistymi kontaktami. Zresztą panuje
wtedy modlitewna cisza…
Z ciekawością przyglądaliśmy się rekolekcjoniście, O. Pawłowi Porwitowi. Ale kiedy przyznał, że odczuwa przed nami
małą tremę, bo dotychczas zajmował się głównie młodzieżą
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i ma nadzieję czegoś się od nas nauczyć – „przebaczyliśmy” mu
jego młody wiek. Doceniliśmy konferencje, które głosił i krótkie,
ale bardzo bogate treściowo homilie. Dodatkowo umiał nawiązać
serdeczne relacje z uczestnikami. Mottem tegorocznych rekolekcji – powiedział na pierwszej konferencji – są słowa św. Teresy
od Jezusa dla uczących się modlitwy i kontemplacji. Choć termin
„kontemplacja” czasem nas przeraża – trzeba wiedzieć, że temu
celowi może służyć każda modlitwa: litania, nieszpory, modlitwa
osobista i wspólna, sakramenty, nawet spowiedź. Każda z nich
pozwala nawiązać kontakt z Bogiem, pod warunkiem, że to nie
jest schematyczne przyzwyczajenie, bezmyślne powtarzanie, męczące odrabianie obowiązków spłycone tylko do słów. By dobrze
się modlić, trzeba mieć świadomość, że stajemy przed Bogiem
obecnym w naszym sercu. Trzeba Go tylko odkryć, zobaczyć.
Żywego i prawdziwego. Kilka wskazówek do dobrej modlitwy:
- Przed modlitwą, w chwili skupienia, należy zastanowić się, co
będziemy za chwilę robić; - Nie ilość jest ważna, ale jakość (lepsza
jedna „zdrowaśka” niż wielość słów); - Zatrzymać się nad ważnym słowem, zdaniem, pomyśleć nad jego sensem; - Wybierać takie modlitwy, które pomagają wzrastać w wierze;- Zastanowić się,
czy moje modlitwy posiadają głębię; Święta Teresa porównywała
ludzką duszę do zamku, w centrum którego jest Bóg. Trzeba tylko
do tej budowli wejść. A bramą jest modlitwa wewnętrzna. Wielu
nigdy nie wejdzie do środka – stoją na rozdrożu. Dlatego Święta
stawiała bardzo ważne pytanie sobie i nam wszystkim: Jak możemy przestać się modlić, by zacząć się modlić? Czy moja modlitwa
wzrasta (zmienia się) razem ze mną?
W homilii O. Paweł nawiązał do słów Jezusa wypowiedzianych
do Filipa z Ewangelii św. Jana: „Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?” Można znać na pamięć Pismo Święte,
ale nie znać Boga. Bo trzeba je przyjmować sercem. Źródłem poznania jest otaczający świat, który trzeba pokochać. Boga poznaje
się, gdy się Go szuka, gdy się jest w drodze. Trzeba Go rozpoznać w drugim człowieku, zwłaszcza potrzebującym. Objawia się
w wydarzeniach, przez które chce nam ukazać swoją wolę. Czy
potrafimy odczytać Jego obecność w tych znakach czasu? Czy
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wierzymy, że Pan wysłucha naszych próśb? A jeżeli nie wysłucha,
to czy mamy świadomość, że Bóg wie, co robi. On myśli nie po
ludzku, lecz inaczej!
Dni na rekolekcjach zaczynają się zawsze od Jutrzni. Mieliśmy
ten luksus, że prowadziły je Siostry Karmelitanki wyczulone na
piękno recytacji psalmów i muzyki kościelnej. To samo dotyczyło Nieszporów i oprawy liturgicznej podczas Eucharystii. Dzięki
nim nabożeństwa stały się, zwłaszcza dla osób, które były tu
po raz pierwszy – przykładem głębszego przeżywania spotkań
z Bogiem.
Dla lepszego poznania się wprowadziliśmy identyfikatory.
Nikt nie był osobą anonimową, nie liczącą się, nieznaną. Każdy
czuł się potrzebny, każdy brał udział w dyskusjach podczas pracy
w grupach roboczych. Atmosfera była serdeczna, dająca poczucie
wspólnoty.
Sobotni dzień rozpoczęliśmy Mszą świętą. W homilii O. Paweł
opierając się na Ewangelii opisującej burzę na jeziorze, zwrócił
uwagę na fakt, że uczniowie nie rozpoznali Jezusa. Powiedział do
nich: „Nie bójcie się”. Do nich i do nas. Rozpoznamy Go w modlitwie. Na klęczkach. I w różnych sytuacjach dnia codziennego.
W trudnych momentach lęku, bólu, nieszczęścia, w tragicznych
chwilach. Ale przy umiejętności przyjęcia zadanej nam rzeczywistości. Nasze działania są potrzebne, ale to Bóg dokonuje dzieła,
abyśmy mogli wyjść z płycizny życia i iść w górę. Aby ocalić życie
od śmierci. Niech naszym ocaleniem będzie Bóg. Nie bójmy się
bezradności, głodu… bo On jest z nami.
Tematem drugiej konferencji (sobota, 9.30) były rodzaje modlitwy: ustna, medytacyjna i kontemplacyjna. Wszystkie są łaską.
Wymagają wysiłku, przezwyciężenia rozproszeń, zatrzymania
się, zadumy nad Słowem Bożym… Modlitwa medytacyjna to etap
dojrzewania, przemiany duchowej, rozpoznawania siebie w pokorze, przyjęcie trudów życia bez goryczy, zniechęcenia i niewiary. To doświadczenie wspólnoty ludzi mających przed sobą jasno
określony cel. Modlitwa kontemplacyjna zaś rodzi się w sposób
spontaniczny. Pozwala odróżnić dobro od zła, mocno stąpać
po ziemi. Angażuje umysł, intelekt (czytanie, rozważanie,
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prosta obecność przy Bogu bez specjalnej aktywności). To łaska,
którą uzyskujemy lub nie. Uczy przyjmowania tego, co daje Bóg,
daje poczucie jedności z Nim. Głęboka modlitwa prowadzi do nawrócenia, gdyż dostarcza motywacji, zaufania, zdolności do słuchania, kompromisu, miłości, nawet z zaakcentowaniem słabości
i krzywdy.
Wynikiem tej konferencji była praca w grupach w oparciu
o tekst Ewangelii Mt 6, 5-15 z odpowiedzią na pytania: Co mi
pomaga w modlitwie, co mi przeszkadza, co chciałbym w niej
zmienić?
Uczestnicy mojej grupy stwierdzili, że wielką pomocą jest
Eucharystia, Radio Maryja, radiowe komentarze do czytań biblijnych w piątki i niedzielę, piękne homilie, codzienna komunia
święta.
Przeszkadzają rozproszenia, hałas, brak czasu, wielość obowiązków, ciągłe zmęczenie.
Co zmienić? Dbać o właściwe miejsce i czas na modlitwę, wprowadzić wieczorny rachunek sumienia, przygotować się do niedzielnej Eucharystii w dniu poprzedzającym. Dopracować się metody medytacji i kontemplacji zwłaszcza poprzez pracę z tekstem
Biblii. Szukać pomocy w dostępnych źródłach i pielgrzymkach,
w prasie i książkach religijnych.
Ważnym punktem programu było sprawozdanie z pracy
Bractw i wspólnot szkaplerznych pod kątem:
Ilości osób zaangażowanych;
Metody prowadzenia spotkań miesięcznych;
Próby oceny duchowego dojrzewania grupy;
Przydatności kwartalnika „Rodzina Szkaplerzna” w pracy
formacyjnej.
W tym „dzieleniu się życiem” brali udział Animatorzy z następujących Bractw, Wspólnot i Grup Szkaplerznych: Przemyśl
– 2 osoby, Zawiercie – 2 osoby, Tychy od św. Krzysztofa – 2 osoby, Kędzierzyn-Koźle – 2 osoby, Jejkowice – 2 osoby, ChrzanówKościelec – 1 osoba, Brzesko – 1 osoba, Mysłowice – 1 osoba, Ruda
Śląska–Orzegów – 1 osoba, Zaczernie – 1 osoba, Opole – 3 osoby, Brzozowice–Kamień – 11 osób, Tychy–Czułów – 2 osoby,
40

Będzin – 1 osoba, Biała Podlaska – 3 osoby, Świdnica – 1 osoba.
Swoje problemy i osiągnięcia zaprezentowały też wspólnoty ze
Świdnika i Białej Podlaskiej.
We wszystkich Bractwach obserwuje się dużą ilość osób biernych, przychodzących na spotkania sporadycznie lub wcale.
Zaangażowanych, aktywnych i rozwijających się duchowo jest
około 50 %, co stanowi około 400 osób (z 13 prezentujących się
Bractw). Dużo to, czy mało?
Jeżeli porównamy tę liczbę z ilością pielgrzymów w lipcu na
Czerneńskiej Górce – wydaje się to znikomą garstką. Ale gdy pomyślimy, że te 4 setki ludzi zakochały się w Matce Jezusa i idą za
Chrystusem w stronę Królestwa Bożego z całym przekonaniem
i miłością do Boga i do ludzi – możemy być dumni, że prowadzimy dobre dzieło, służymy Kościołowi najlepiej jak potrafimy.
Mamy tylko być wierni swojemu powołaniu, reszty dokona Pan…
Spotkania miesięczne prawie we wszystkich Bractwach połączone są ze Mszą św. i adoracjami i najczęściej prowadzone są
przez księży. Tylko w kilku przypadkach prowadzą je Animatorzy,
ale są to osoby przygotowane poprzez formacje w innych ruchach
kościelnych, mające zaufanie u swoich Proboszczów. Spotkania
mają charakter modlitewny z nastawieniem na czytanie i medytowanie trudniejszych fragmentów Ewangelii według sugestii
podawanych przez O. Jana. Dzielimy się przeżyciami z osobistej
pracy nad Biblią w codziennej praktyce czytania. Bractwa prowadzą nabożeństwa różańcowe, Godziny Miłosierdzia, organizują
pielgrzymki, modlitwy brewiarzowe, adoracje połączone z czcią
dla relikwii świętych Karmelu. Wiele Bractw podejmuje w parafii
inne działania poza formacją szkaplerzną.
Na pytanie: Czy zauważamy dojrzewanie duchowe członków
Bractwa dzięki pracy z Biblią? większość odpowiedziała twierdząco. Na podstawie obserwacji uczestników spotkań brackich
w Brzesku, gdzie kierując się wskazówkami O. Jana wprowadziłam pracę w grupach roboczo-dyskusyjnych, zauważyłam wielkie
rozbudzenie umysłów i serc. Szukanie odpowiedzi na pytania:
czego chce ode mnie Bóg w konkretnym tekście biblijnym, czy ja
postępuję tak, jak chciałby tego Jezus, co muszę u siebie zmie41

nić, by być Jego prawdziwym uczniem... na początku stanowiło
poważną trudność. Ale praktyka codziennego czytania chociażby
kilku zadanych wersów, zapisywanie własnych myśli i wrażeń,
przynoszenie ich na spotkania, możliwość skonsultowania niejasnych fragmentów – przynosi wymierne owoce. Spotkania stają
się żywe, każdy może się wypowiedzieć, ludzie przychodzą przygotowani i wychodzą ze świadomością, że czas na spotkaniach
jest dla nich szansą na lepsze życie w domu, w pracy, w grupie
sąsiedzkiej i w parafii.
Wszyscy członkowie spotkania uznali, że „Rodzina Szkaplerzna” jest dla nich ogromnym wsparciem. Może nawet podstawą
i podręcznikiem. Cieszymy się, że Ojciec podjął dla Bractw temat pracy ze Słowem Bożym. Cztery Ewangelie, a teraz Dzieje
Apostolskie wypełniają już drugi rok naszych spotkań z Bogiem.
Mogliśmy zasmakować modlitwy medytacyjnej nie tylko na rekolekcjach w Czernej, ale w ciszy własnego domu i na miesięcznych
spotkaniach. Zakochaliśmy się w książce, która wcześniej była
w naszych bibliotekach, ale stała tam jako martwe dzieło. Teraz
żyje. Może jeszcze nie dla wszystkich, ale dla wielu… dzień bez
sięgnięcia po nią, wydaje się stracony.
Wdzięczni jesteśmy naszemu Animatorowi O. Janowi za
„Sykomorę” i „Drabinę Jakuba”, za „Studnię Jakuba” (O naśladowaniu Chrystusa) i świadectwa wielu osób zawartych w otrzymanych przez nas od Niego książeczkach z podtytułem „Praktyka
karmelitańskiej modlitwy biblijnej”. Szukając pomocniczych źródeł, o których pisałam w punkcie „Co chcę zmienić w mojej modlitwie” sięgniemy na pewno na str. 275-298.
I jeszcze jedna konferencja o modlitwie. Św. Jan od Krzyża
w swej „Pieśni duchowej” mówi: „Gdzie się ukryłeś Umiłowany
i mnieś wśród jęków zostawił? Uciekłeś jak jeleń, gdyś mnie
wpierw zranił. Biegłam za Tobą z płaczem, a Tyś się oddalił”. To
brzmi jak skarga zakochanego. Ja – ludzka dusza – poszukuję
Ciebie Panie, tęsknię za Tobą. Gdzie jesteś? Tak mi smutno i źle…
Czy potrafimy się tak modlić? Pewnie jeszcze nie… jeszcze nie
teraz… Ale odpowiedź może się kiedyś zrodzić – w naszym
wnętrzu, w duszy.
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O duszo najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami,
która tak pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa twój umiłowany… wiedz o tym, że ty sama jesteś schronieniem, gdzie On
przebywa… nie wychodź szukać Go poza sobą… Wiedz jednak,
że chociaż jest w tobie, to jednak pozostaje tam ukryty (Pieśń duchowa 1, 7-8).
Nie każdy potrafi tak się modlić, ale warto spróbować. Nie lękać się. Iść naprzód. Dla każdego Bóg przygotował taką drogę, na
jaką go stać… byle dążyć do spotkania twarzą w twarz.
Kilka wskazówek, jak czytać: - umiejętność skupienia w ciszy; mieć świadomość, że Słowo Boże jest skierowane do mnie; - mieć
cierpliwość; jeżeli nie wszystko rozumiem, czytać jeszcze raz, szukać pomocy; - przemyśleć wcześniej teksty niedzielnej liturgii słowa; - przeżywać Słowo Boże jako ważne w różnych sytuacjach
własnego życia; - poznawać samego siebie, szukać odpowiedzi na
swoje problemy poprzez lekturę, np. psalmów uwielbienia, prośby, bólu.
Przez cały czas trwania rekolekcji, gdy uczestniczyliśmy
w Eucharystii, cichej adoracji, odmawialiśmy różaniec, Jutrznię czy
Nieszpory, chodziliśmy na zasłonięcie Obrazu do klasztoru, odprawialiśmy koronkę do Miłosierdzia, czy mieliśmy wolny czas…
czekaliśmy na wiadomość od O. Jana, który uczestniczył w obradach Krakowskiej Kapituły Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Odejdzie od nas, czy zostanie? Wreszcie dojechał. Dopiero w niedzielę. Przywiózł ze sobą O. Pawła Ferko. Przywitaliśmy ich z radością. Mogliśmy im wyrazić swą wdzięczność za wszystko, co
dla nas dotychczas zrobili oraz zapewnić o modlitewnej pamięci.
Podziękowaliśmy też o. Pawłowi Porwitowi za trud rekolekcji.
A teraz, kiedy wiemy, że O. Jan pozostanie z nami na kolejne
lata, modlimy się słowami Psalmu: „Dziękujemy Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”.
Maria Dziwiszewska
Animatorka Bractwa w Brzesku
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VIII Regionalne Spotkanie
Rodziny Szkaplerznej
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
bł. Jan Paweł II

Dnia 14 Maja 2011 r. w Zaczerniu k. Rzeszowa, w Parafii p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny[1], odbyło się kolejne VIII
Spotkanie Rodziny Szkaplerznej okręgu Południowo-Wschodniej
Polski, z terenu Diecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej z Parafii:
OO. Karmelitów Bosych p.w. Św. Teresy od Jezusa i od OO.
Salezjanów z Przemyśla, Chrystusa Króla z Jarosława, z Fary
Leżajskiej p.w. Trójcy Świętej; z Ostrowa k. Przemyśla p.w. Matki
Bożej Bolesnej; z Drohobyczki p.w. Matki Bożej Szkaplerznej;
z Rzeszowa z Parafii p.w. Św. Józefa ze Staromieścia; Fary p.w. św.
Wojciecha i Stanisława i Kościoła Św. Krzyża oraz Trzciany p.w.
Św. Wawrzyńca, Nowej Wsi Zaczerskiej p.w. Dobrego Pasterza,
z Trzebowniska p.w. Św. Wojciecha i z Parafii gospodarzy. Tematem
przewodnim spotkania była osoba i życie bł. Ojca Świętego Jana
Pawła II jako świadka wiary w propagowaniu nabożeństwa do
Matki Bożej Szkaplerznej w znaku Szkaplerza św.
Powitanie czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej przez ks. Proboszcza Piotra Szczupaka – gospodarza Parafii Zaczernie –
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rozpoczęło dzień wspólnoty wszystkich noszących ten znak maryjny. Ks. Piotr witając zebranych zachęcał nas, „byśmy umieli
być dobrym zaczynem w swoich parafiach, zaangażować swoją
rodzinę i dalej następnych. Szansą jest budowanie formacji własnej, wewnętrznej, i to dokonuje się poprzez rekolekcje zamknięte (bierzmowani, narzeczeni), to potem zostaje, to coś przemienia
życie, bo wy też jesteście znakiem dla swoich wspólnot. Dziękuję
wam za to, żeście przybyli”.
Gośćmi spotkania byli również: o. Jan Ewangelista Krawczyk –
Moderator Bractw i Rodziny Szkaplerznej Prowincji Krakowskiej
Karmelitów Bosych z Czernej, o. Paweł Ferko – Przeor klasztoru
OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu, ks. Władysław Jagustyn –
Moderator Bractw i Rodziny Szkaplerznej Diecezji Rzeszowskiej,
proboszcz Parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie. Obecni byli również księża i opiekunowie grup przybyłych na ten dzień: ks. Józef
Kościelny (Trzciana k. Rzeszowa); ks. Marek Cecuła (Jarosław
– Parafia Chrystusa Króla); ks. Grzegorz Rucyk (Leżajsk–Fara);
ks. Mariusz Porada (Rzeszów–Staromieście) i ks. Czesław Goraj
(Rzeszów–Fara).
Ojciec Jan witając zgromadzonych, zachęcał do korzystania
z literatury i duchowości karmelitańskiej. Podkreślił też, jak ważne jest, abyśmy „nosząc Szkaplerz św., mieli przed oczyma osobę
Jana Pawła II, który jest dla nas wzorem, jak żyć duchowością
bliblijną i maryjną, będąc przyodzianym Szkaplerzem św.”.
Ks. Jagustyn – doceniając pracę ojca Jana i jego zaangażowanie
w szerzeniu ducha maryjnego wśród nas, powiedział: „cieszymy się, że ojciec Prowincjał mianował o. Jana na drugą kadencję
Moderatorem Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji OO.
Karmelitów Bosych. Wszystkie te publikacje szkaplerzne, jakie
się ukazały w ciągu ostatnich lat, które były dla nas wszystkich
ogromną pomocą, świadczą o tym, jak bardzo żywy stał się znak
Szkaplerza św. Cieszymy się każdą wspólnotą, przybyło nam również księży, każdym się cieszymy, z Trzciany, Staromieścia, wierni są z Przemyśla i Leżajska i co warto zauważyć, w większości
jest to ruch oddolny, świeccy się organizują i tak mobilizują nas
kapłanów”. Zachęcał ks. Jagustyn również do uczestnictwa
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w nowennie do Matki Bożej Szkaplerznej, dnia 16 każdego miesiąca, w parafii Św. Krzyża w Rzeszowie, na pamiątkę wyboru Bł.
Jana Pawła II na stolicę Piotrową.
Koronka franciszkańska do Siedmiu Radości Najświętszej
Maryi Panny, rozpoczęła modlitewne czuwanie, przygotowujące
nas do konferencji i Mszy św., którą prowadził, do której rozważania przygotował ks. Władysław Jagustyn.
W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy konferencji o. Jana
Ewangelisty, nawiązującej do Szkaplerza św. i duchowości maryjnej Bł. Jana Pawła II.
W trakcie Mszy św. oprawę liturgiczną i dary ofiarne przygotowały wspólnoty z Leżajska, Jarosławia i Zaczernia. Koncelebrze
podczas Eucharystii przewodniczył o. Paweł Ferko wraz z obecnymi na dniu wspólnoty kapłanami, w trakcie której składaliśmy
dziękczynienie wszystkich wspólnot za beatyfikację naszego rodaka Jana Pawła II.
W homilii o. Jan nawiązał do czytanej Ewangelii.
Dzień wspólnoty zakończył się agapą. Wszyscy radośni i pełni wrażeń, napełnieni duchem modlitwy, pełni ufności i darów
Ducha Świętego do dalszego działania, i szczęśliwi ze spotkania
osób przyobleczonych płaszczem Maryi, wróciliśmy do swoich
domów i naszych wspólnot, by stawać się świadkami miłości.
Następne spotkanie zostało zapowiedziane na 17 września
w kościele Św. Krzyża i Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie.
Ojciec Jan zaprosił również na rekolekcje karmelitańskie do
Czernej i zapowiedział ogólnopolską pielgrzymkę Rodziny
Szkaplerznej do Czernej w dniu 23 lipca br.
Anna Kurowska

Animatorka Bractwa Szkaplerznego w Zaczerniu

Ks. Władysław Jagustyn
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BRACTWO DZIECIĄTKA JEZUS W RZESZOWIE
Rodzina Szkaplerzna przy Parafii Farnej w Rzeszowie zainicjowała przed rokiem kult Praskiego Dzieciątka Jezus. Cześć do
Dzieciątka obejmuje coraz szersze kręgi wiernych, w szczególności rodziny z małymi dziećmi. Członkowie Rodziny Szkaplerznej
troszczą się o Dzieciątko w modlitwie i dbałości zewnętrznej,
o Jego szaty, które ma na każdy okres liturgiczny.
Zgodnie z objawieniem św. Małgorzaty od Najświętszego
Sakramentu Karmelitanki z Bauene, są odprawiane nabożeństwa:
nowenny 25-tego dnia miesiąca, Droga Betlejemska w pierwszą
niedzielę miesiąca, nowenna przed Bożym Narodzeniem.
Dzieci zapraszane są w każdą niedzielę na Mszę św. o 12.15
z błogosławieństwem indywidualnym przy ołtarzu z figurką
Dzieciątka Jezus. W niedzielę palmową zgromadziło się bardzo
dużo rodzin z dziećmi, które spod krzyża misyjnego niosąc palmy,
procesyjnie weszły do świątyni. Odbywały się wówczas coroczne
rekolekcje wielkopostne.
Ks. rekolekcjonista w swej homilii do dzieci zwrócił uwagę na szczegół Ewangelii dotyczący triumfalnego wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Wyjaśnił rodzicom i dzieciom,
że wjazd ten miał szczególne znaczenie, gdyż podobnie wiele wieków wcześniej objeżdżał Jerozolimę król Salomon, syn
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Dawida na oślątku na znak, że jest królem. Teraz my z palmami
w rękach czcimy Pana Jezusa potomka Dawida naszego Króla
Zbawiciela. Ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił również znaczenie
palmy, która od pierwszych wieków była znakiem męczenników.
Po Mszy św. ksiądz proboszcz poprosił wszystkie dzieci przed ołtarz MB Nieustającej Pomocy i Praskiego Dzieciątka Jezus, gdzie
odbył się konkurs palm. Zostało nagrodzonych 12 palm obrazkami Dzieciątka Jezus w ramce, przygotowanych przez Rodzinę
Szkaplerzną. Pozostałe dzieci po błogosławieństwie zostały nagrodzone słodyczami. W ostatnią niedzielę miesiąca 29 maja przeżywaliśmy pierwszą rocznicę przyjęcia Praskiego Dzieciątka Jezus.
Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. Proboszcz. Siostry
Felicjanki posługujące w parafii przygotowały program słowno-muzyczny okolicznościowy, wprowadzający przed Mszą św.
z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców. Animowały śpiew dzieci
również podczas Mszy św. Homilię do dzieci mówił ks. opiekun
Rodziny Szkaplerznej, o życiu Dzieciątka Jezus, zachęcał do głoszenia Ewangelii o Dzieciątku przez dzieci wśród kolegów i koleżanek. Zwrócił uwagę na trzy ważne elementy z życia Jezusa.
W Nazarecie, gdy wrócili z pielgrzymki do Jerozolimy, Jezus był
posłuszny rodzicom i wzrastał w latach, mądrości i łasce. Wyjaśniał
dzieciom każdy z tych elementów oddzielnie. W czasie Mszy św.
powołane zostało Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus. Uroczyście
przyjęto chętne dzieci, zostały im nałożone medaliki i wręczone
dyplomiki przyjęcia do Bractwa. Każde z nich dostało na pamiątkę obrazek Dzieciątka Jezus, koronkę Drogi Betlejemskiej i nowennę. Dzieciątko, którego figurka została przywieziona z Pragi do
świątyni Farnej, króluje przy swoim ołtarzu darząc łaskami gromadzące się dzieci. Kult Dzieciątka Jezus szerzony z wielką gorliwością przez Sługę Bożego o. Anzelma Gądka OCD i Służebnicę
Bożą S. Janinę Kierocińską współzałożycielkę Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus, odnawia się właśnie w naszym kościele. Ufamy,
że Dzieciątko Jezus ochroni nasze rodziny, dzieci, młodzież od zalewu zła i ducha tego świata. Boskie Dzieciątko Jezus Błogosław
nam.
					
Irena Witaszewska
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Animatorka Rodziny Szkaplerznej Rzeszów-Fara

IX Regionalne Spotkanie
Rodziny Szkaplerznej w Rzeszowie (św. Krzyż)

Zapraszamy

wszystkich noszących Szkaplerz św.
i pragnących go przyjąć
na IX Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej,
dnia 17 września, w kościele Św. Krzyża
i Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie.
ks. Władysław Jagustyn
o. Jan Ewangelista OCD

ŚWIADECTWA CUDÓW I ŁASK!
Nie wstydźmy się Szkaplerza Najczystszej Panienki, owszem poczytujmy sobie za najwyższy zaszczyt nosić na sobie ten znak poddaństwa
Pani naszej najłaskawszej, którym się chlubiło przed nami tylu papieży, biskupów, cesarzy, królów i książąt, tylu wodzów najdzielniejszych
i nieustraszonych rycerzy chrześcijaństwa. Jeśli dla nich Szkaplerz był
pociechą za życia i przy śmierci, to i nam dopomoże przez zasługi Panny
wiernej. A z Jej pomocą przepłyniemy szczęśliwie wzburzone morze doczesnego życia i dobijemy pomyślnie do niebieskiej przystani.
Papież Benedykt XV
8 września 1921
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Św. Rafał Kalinowski
uzdrawia w Czernej!

Maria Nowotarska – Pałka,
Bractwo Szkaplerzne w Czernej

Moje urodziny!
Był rok 1942, moja mama była w stanie błogosławionym, miała
urodzić czwarte dziecko. Swój stan przeżywała bardzo źle. Kiedy
poszła do lekarza, ten stanowczo i zdecydowanie orzekł „usunąć
ciążę”, bo z tak słabym sercem nie przeżyje porodu, a w dodatku płód jest poprzecznie ułożony. Mama się zasmuciła i powiedziała: „ja tego dziecka nie zabiję, bo ono w niczym nie zawiniło”
i wyszła.
Kiedy przyszła do domu, uklękła przed figurką Matki Boskiej,
długo modliła się i płakała. Kolejne dni spędzała na modlitwie
i swoich zajęciach, jakże ciężkich, bo przecież było gospodarstwo
i pole. Trzeba było w stajni zrobić i w polu oraz zająć się trójką dzieci, no i tato, który pracował w Kamieniołomie w Czatkowicach,
też trzeba Go było wyprawić do pracy, zrobić pranie ręcznie, ponieważ pralek nie było w tamtym czasie i była wojna.
Ciężar życia upływał Mamie na pracy, przeplatanej modlitwą
i płaczem, bo żal Jej było dzieci. Najstarsza siostra miała wtedy
13 lat, druga miała 9 lat, brat miał 6 lat, a ja jeszcze nie narodzona.
Kiedy ja dorastałam, moja ciocia kiedyś mi opowiadała, jak to
z moim przyjściem na świat było. Pewnego razu przyszła Mama
do cioci i poprosiła ciocię, żeby zajęła się dziećmi i wychowała
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je jak umrze. Miała ładną spódnicę, którą miała tylko od „święta”, to znaczy do kościoła, aby tę spódnicę ciocia zatrzymała dla
tych starszych moich sióstr, a do trumny dała starą spódnicę, bo
do trumny Jej już nic nie trzeba – mówiła. Ale Pan Bóg inaczej
pokierował losem mojej Mamy. Kiedy nadszedł czas porodu, najlżejszy był ten, kiedy ja się urodziłam. Mama miała wtedy 37 lat,
a po mnie urodziła się młodsza siostra, Mama miała wtedy 43 lata.
Dzisiaj dziękuję Bogu za Dar Życia i moich Kochanych rodziców,
oraz rodzeństwo. Rodzice już nie żyją i dwoje rodzeństwa, a ja, ja
codziennie polecam moich Rodziców i zmarłe rodzeństwo Panu
Bogu i proszę, aby im wynagrodził ich ciężkie i pracowite życie,
oraz wychowanie nas piątki dzieci po Bożemu, za Ich dobry przykład, aby cieszyli się oglądaniem Bożego Oblicza. W mojej rodzinie bardzo się kochamy.
Moje uzdrowienie!
Był rok 1947, miałam wtedy 5 lat. 1.VI.1947 roku moja Mama
zauważyła, że jestem chora. Temperatura mojego ciała wynosiła
41°C, zaczęłam krzywić ustami i zezować oczami. Na drugi dzień
już zaciskałam usta i nie mogłam mówić, a moje ciało wyginało
się do tyłu, straciłam przytomność. Siostra moja, która pomagała
Mamie przy mojej pielęgnacji mówiła, że słychać było skrzypienie
kości przy każdym ataku i przyciskała mnie do siebie, aby mi nie
połamało kości.
Na drugi dzień Mama pojechała ze mną furmanką konną do
lekarza. Lekarz zdiagnozował stan bardzo ciężki „tężec”. Chciał
mnie odesłać do szpitala, ale Mama zadecydowała, że mnie nie
odda. Stan mój był bardzo ciężki. Przez dwa tygodnie temperatura mojego ciała utrzymywała się 41°C i byłam nieprzytomna.
Kiedy dostawałam ataku już nie jęczałam, ale wydobywałam
z siebie straszny głos, chociaż byłam nieprzytomna. Przez dwa
tygodnie nic nie jadłam, ani nie piłam, ponieważ wszystko zwracałam. Kiedy mi wlano łyżeczkę wody do ust zaraz zwracałam.
Wieczorami przychodziły sąsiadki i ciocie, modliły się w pokoju
wspólnie na głos. Miałam wtedy 5 lat. Pamiętam te czasy, jak się
modlili za mnie wspólnie. Czasami na moment między atakami odzyskiwałam przytomność, ale tylko na moment, to
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słyszałam tę modlitwę i myślałam wtedy, że śpię i obudzili mnie
tymi modlitwami.
Mama z siostrą były wyczerpane tą moją chorobą i nie wiedziały już, co mają robić ze mną, lekarstwa żadnego nie przyjmowałam, bo zwracałam wszystko. Przychodziła pielęgniarka do mnie
trzy razy dziennie i dawała zastrzyki. Nie wiem, jakie to były zastrzyki, może penicylina, ale dokładnie nie wiem.
Żadnej poprawy nie było. Mama chodziła do Krzeszowic do
lekarza i informowała go o moim stanie zdrowia. Taka biedna
i zmęczona opieką nade mną, zapytała kiedyś lekarza „Panie doktorze, dokąd tak będzie?”. Lekarz odpowiedział: „ jak to dokąd….
do śmierci, bo ją to musi udusić”.
Mama chciała wtedy oddać mnie do szpitala, ale lekarz powiedział, że to już za późno. Mama wróciła do domu pieszo
z Krzeszowic do Czernej, na wzgórze, bo wtedy nie było żadnej
komunikacji. Całą przebytą drogę modliła się.
Siostra moja, która pomagała Mamie mówiła, że dwa tygodnie nic nie robiły, nie gotowały, nie spały, lecz cały czas spędzały
przy mnie. Pewnego razu Mama uświadomiła sobie, że ma przecież schowany wielki „skarb”. Kiedy była ekshumacja zwłok Św.
O. Rafała Kalinowskiego (1937) na cmentarzu przy klasztorze
Czerneńskim, Mama chciała w tych uroczystościach uczestniczyć,
lecz babcia także się wybierała. Brat był mały i miał tylko roczek,
babcia mówi do Mamy, ty zostaniesz sobie w domu z dziećmi,
a ja postaram się przynieść ci jakąś pamiątkę z tej uroczystości.
Kiedy babcia wróciła z tych uroczystości (ekshumacji) przyniosła
garść ziemi z grobu O. Rafała i drzazgi z trumny. To wszystko dała
Mamie i powiedziała; „masz, bo ci obiecałam”.
Kiedy Mama zmartwiona wróciła od lekarza przypomniała sobie o tych „Relikwiach” i po parę ziarenek ziemi wsypywała na
łyżeczkę od herbaty i dawała mi z wodą do ust, które miałam zaciśnięte. Pomagała sobie drugą łyżeczką otwierać usta, bo tak silnie miałam zaciśnięte. Do skarpetek na nogi wkładała mi drzazgi
z trumny O. Rafała. Tak mnie ratując, mięśnie moje zaczęły się rozluźniać, a wtedy Mama zaczęła mi w małych ilościach, prawie
po kropelce wlewać do ust herbatkę z ziemią z „relikwiami”
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i o dziwo przestałam zwracać zawartość żołądka, gorączka ustąpiła, lecz nadal modlono się za mnie codziennie.
Mama prosiła O. Rafała, aby mnie ratował.
Po dwóch tygodniach zaczęłam wracać do zdrowia, lecz nie
chodziłam na nogi, bo przy „tężcu” dostałam zanik mięśni na całym ciele.
W polu wszystko zarosło chwastami, ziemniaki nie okopane,
jarzyny nie oplewione, więc trzeba to było wszystko uporządkować. Siostra z Mamą wychodziły w pole i wykonywały swoje
zaległe prace. Mama zabierała koc i mnie chorą. Układały mnie
na łące pełnej kwiatów polnych, a same zajmowały się pracą
w polu. Ja, zauroczona tymi kwiatami, zaczęłam pełzać jak mogłam i umiałam na brzuchu do tych pięknych kwiatów polnych,
a moja Kochana Mama jak to zobaczyła, wypuściła motykę z rąk
(okopywała ziemniaki z siostrą), uklękła i rozpłakała się, złożywszy ręce do nieba.
Mama opowiadała nieraz ze łzami w oczach, że wypowiedziała
kiedyś jeszcze jedną modlitwę: „Panie Boże, jak ma być to dziecko
kaleką, to zabierz ją do siebie, bo wcześniej chciałeś już ją zabrać,
lecz ja się natrętnie Twojej woli sprzeciwiłam. Jak ja umrę to kto
się będzie opiekował moim chorym dzieckiem”.
Ja wtedy nie rozumiałam jeszcze, co się stało, że moja Mama
ciągle płacze. Bardzo ten moment utkwił mi w pamięci.
Uczono mnie drugi raz chodzić. Mama stawiała mnie do zboża, bo tam rosły maki polne i bławatny, a ja chciałam się dostać
do tych pięknych kwiatów polnych, lecz się wywracałam. Bardzo
lubiłam kwiaty i zwierzęta i nadal lubię.
Nie wiem, jak długo nie chodziłam na nogi i bezwładne miałam
ręce, lecz Mama nadal dodawała mi do zupek ziemi „relikwie”,
a do skarpetek „drzazgi z trumny O. Rafała”.
Po przebytej chorobie Pan doktor Zdzisław Nąckiewicz, który
sprawował pieczę nad moim zdrowiem, ciągle przypominał mojej
Mamie: „Pałkowa nie zasypiajcie tej sprawy, bo to nie było ludzką
sprawą wyleczyć to dziecko, lecz to była interwencja z „Nieba”.
Moja Mama opisała to uzdrowienie, było to opublikowane
w „Głosie Karmelu”. W tym czasie przeorem klasztoru był
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O. Bogusław Woźnicki i on zajął się tym cudem. Mama jeździła
ze mną do Krakowa do Kurii na sąd kościelny, lecz tego nie uznano, aby był to „cud” za wstawiennictwem O. Rafała. Nie było to
uzdrowienie natychmiastowe, lecz dwufazowe.
Trzech lekarzy potwierdziło to, że był to cud. Potwierdzili to
mianowicie: lekarz Zdzisław Nąckiewicz, lekarz Mazurek (nie
znam imienia), znachor z Gorenic (Nawara), którego Służba
Zdrowia akceptowała. Wydawał on recepty, na które można było
wykupić w aptekach lekarstwa.
Lekarz Nąckiewicz był opiekunem Szkoły Podstawowej
w Czernej i kiedy przyjeżdżał na wizyty do szkoły, brał mnie na
kolana i mówił do mnie; „Maryśka, Maryśka, tyś spod łopaty grabarzowi uciekła”.
Wdzięczna jestem Św. O. Rafałowi za Jego interwencję w Niebie
za mną i proszę Go, aby do końca mojego życia interweniował
u Boga przez ręce Matki Boskiej Szkaplerznej, tej Czerneńskiej.
Ona wszystko wyprosi u Swojego Syna.
Przyzywam Ją w moich potrzebach i dziękuję za otrzymane łaski. Zwracam się do Niej „Matko Boża Czerneńska Tyś z Czernej
i Ja z Czernej, pomóż jeszcze”. Ojcze Rafale popatrz jeszcze raz
na mnie i nie odmawiaj mi Twojego wstawiennictwa. Tyle razy
mi śmierć zaglądała w oczy, lecz ani jeden włos mi z głowy nie
spadł. Gdy miałam 15 lat Bóg nie pozwolił, aby mnie skrzywdził
niedobry człowiek; modlę się za niego. Nie zginęłam pod kołami pociągu (miałam wtedy 20 lat). Nie umarłam na raka, chociaż
już nie reagowałam na nic. Nie obchodził mnie już dom, rodzina,
dzieci, miałam wtedy tylko 42 lata. Bóg mnie prowadzi przez życie i mnie nie rozpieszcza, lecz doświadcza. Kiedy ciekną z oczu
i na policzek słone łzy staram się mówić, choć z wielkim trudem:
„Bądź Wola Twoja o Panie” i robi mi się lżej, choć sytuacja się nie
zmienia.
Przepraszam Cię Boże za wszystkie moje grzechy, które kiedykolwiek popełniłam, od dzieciństwa, aż do obecnej chwili z mojej
ludzkiej ułomności. Miej Miłosierdzie dla mnie grzesznicy i całego Świata. Królowo Szkaplerza Świętego módl się za mnie.
Święty Rafale módl się za mnie i wstawiaj za ma rodziną.
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OKRUCHY SERCA
Okruchy serca
to modlitwy, rozważania, komentarze, refleksje, artykuły, opracowania
naszych Braci i Sióstr z Rodziny Szkaplerznej,
którymi zechcieli się podzielić z nami na łamach naszego biuletynu.
Bóg zapłać za te duchowe okruchy Waszego serca,
złożone na wspólnym stole naszego Bractwa.
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Jakub

Szczebrzeszyn

JAK PTAK, KTÓRY UCIEKŁ Z GNIAZDA
Bóg w czwartym przykazaniu polecił czcić swoich rodziców –
„czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan,
Bóg twój, da tobie (Wj 20,12). Zgodnie z Katechizmem Kościoła
Katolickiego to przykazanie odnosi się również do ziemskiej ojczyzny (KKK 2199).
Człowiek wierzący nie wierzy w przypadki, ale wierzy
w Opatrzność Bożą, która wszystkim kieruje. To Bóg, a nie przypadek decyduje o miejscu urodzenia. Poprzez fakt urodzenia się
człowieka w określonym kraju przejawia się wola Boga względem tej osoby. On chce, żeby ktoś wzrastał w określonej kulturze,
społeczeństwie i czasie. Miejsce wybrane przez Pana jest najlepszym, w którym ta osoba może się uświęcić i osiągnąć zbawienie. Kraj urodzenia zasługuje na szacunek i miłość ze względu
na to, że został człowiekowi dany przez Boga. Wyrazem miłości
do ojczyzny jest patriotyzm.
Chociaż człowiek sam podejmuje decyzję, któremu panu chce
służyć i jakie wartości wyznawać, posiada jednak pewne predyspozycje, które ułatwiają, bądź utrudniają mu podjęcie określonej decyzji. Do wspomnianych predyspozycji należy na pewno
system wartości wyniesiony z domu i mentalność panująca
w rodzinie. Trudno wymagać od dziecka wychowanego
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w domu, w którym rozmawia się tylko o pieniądzach, by stało
się człowiekiem ideałów po wejściu w dorosłe życie. Są oczywiście szlachetne osoby, które pomimo rodzinnych „niedoborów”,
dochodzą do prawdy poprzez własne poszukiwania, doświadczenie życiowe czy kontakty z innymi ludźmi. Ich przekonania
zbudowane w trudniejszych warunkach, często wypróbowane
i wywalczone, mają wielką wartość. Jednak korzeniem, na którym
człowiek buduje swoje życie są rodzice i dziadkowie, ewentualnie
inni krewni. Jeśli korzeń jest słaby, trzeba włożyć więcej trudu,
ponieważ to rodzice i dziadkowie uczą (bądź nie uczą) miłości do
Ojczyzny, przede wszystkim poprzez własną postawę, a w drugiej kolejności przez słowa. Późniejsze środowiska i kontakty
mogą wzmacniać lub osłabiać patriotyzm, ale w domu rodzinnym jest jego źródło.
W tym świetle trudno potępiać biednych, wynarodowionych
ludzi, którzy chociaż urodzili się Polakami, nie czują się nimi,
a Polska jest im obca i obojętna. To mentalni „bezpaństwowcy”.
Polakami się nie czują, ale przecież nikim innym nie są i nigdy
nie będą. Odrzucają to, co mają, a niczego innego nie dostaną.
Polacy, którzy pojechali do Francji nie staną się Francuzami, ani
ci, którzy wyemigrowali do Holandii nigdy nie będą Holendrami.
Dla miejscowych zawsze pozostaną obcymi i emigrantami –
nierzadko tylko tolerowanymi ludźmi drugiej kategorii. Także
w Polsce żyją ludzie, dla których polskość nic nie znaczy. Liczy
się zapewnienie sobie dobrobytu i jakość konsumowanych dóbr.
Obojętny jest im los innych Polaków, obojętne, kto będzie rządził
i gospodarzył w kraju, nieistotne, czy pracę dostaną u Polaka, czy
u Niemca, byle dobrze płacił. Na pewno na takie postawy wpływa
rozgoryczenie wynikające z trudności życia codziennego w postkomunistycznej, demontowanej politycznie i gospodarczo Polsce,
rozgoryczenie będące udziałem wielu osób. Nie zmienia to jednak
faktu, że myślenie wyłącznie przez pryzmat swojego portfela i żołądka, nieumiejętność wzniesienia się w swoim myśleniu ponad
pewien pułap postrzegania rzeczywistości to wewnętrzna, duchowa nędza, okaleczenie mentalne i ograniczenie intelektualne. To myślenie „stąd – dotąd”, a dalej nie, bo jak ktoś myśli
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dalej to jest „jakiś nienormalny”, „nie wiadomo o co mu chodzi”
i „nie ma racji”. Słabe korzenie zmniejszają odporność na propagandę. Bardzo narażoną grupą są „półinteligenci” – ludzie
„bez serc, bez ducha”, którzy chociaż zdobyli wykształcenie,
pozostają jednak na obrzeżach tego, co najistotniejsze w naszej
kulturze. Ich wiedza nie została pogłębiona o wymiar duchowy –
biedni, tzw. „europejczycy”, czy „młodzi wykształceni z wielkich
miast”. Tym ludziom zrobiono krzywdę, podobnie jak krzywdą
dla dziecka byłoby nauczenie rachunków tylko w zakresie 100
i z tym wypuszczenie go w dorosłe życie. Pismo Święte mówi:
„jak ptak, co uciekł z gniazda, tak człowiek, co uciekł z ojczyzny”
(Prz 27,8). Biednym jest nawet wtedy, gdy nie wyjechał za granicę, a jego ucieczka polega tylko na wewnętrznym odcięciu się
od Polski.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
DRABINA JAKUBA
o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD
Drabina, którą patriarcha Jakub zobaczył
we śnie, a która wsparta na ziemi sięgała
do nieba, oznacza symbolicznie drabinę
do raju – po jej szczeblach wchodzimy do
nieba. Szczeble tej drabiny to poszczególne etapy modlitwy biblijnej, poszczególne
artykuły wiary i konkretne cnoty życia
chrześcijańskiego, cnoty Jezusa i Maryi,
które winniśmy naśladować, zwłaszcza jeżeli nosimy Szkaplerz św. Drabina Jakuba
to metoda modlitwy biblijnej, praktyczna
wskazówka, jak się modlić Pismem św. To próba połączenia lectio divina i klasycznej metody karmelitańskiej modlitwy myślnej.
Jest to także droga modlitwy maryjnej. Codzienne lectio divina
Ewangelii jest praktycznym naśladowaniem Maryi, która umiłowała Jezusa i codziennie Go „czytała, rozważała, przemadlała
i kontemplowała” – nie tylko w proroctwach Starego Testamentu,
ale w Żywym Słowie, które własną piersią wykarmiła, wychowała
i ofiarowała na Krzyżu!

KONIEC ŚWIATA obecnego
i tajemnice życia przyszłego
o. Charles Arminjon SJ
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Książka wyjaśnia prawdy wiary w sposób pewny, opierając się
na autorytecie Biblii i Ojców Kościoła. Nie straszy lecz przygotowuje do tego, co i tak nadejdzie! Książka ta była lekturą
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św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na krótko przed jej wstąpieniem do Karmelu!
Wierzymy, że i dziś przez o. Arminjon,
Bóg może nas – tak samo jak Teresę –
oświecić, rozpalić pragnienia serca i pociągnąć do miłowania życia przyszłego.
Autor, w 9 konferencjach, chce uświadomić każdemu z nas, „że dramat rozgrywający się na ziemi będzie miał swoje rozwiązanie i swój koniec. Ludzkość
wkroczy wówczas w nową fazę istnienia
i wszystko, co cenimy i czego szukamy
w obecnym życiu, zniknie jak cień i próżny dym. To pewny fakt, którego nadejścia nie zdołają powstrzymać nasze odkrycia ani cuda naszego geniuszu... Człowiek na ziemi jest niczym podróżny, żeglujący po burzliwym morzu czasu,
a ziemia, która go nosi, jest tylko barką, dzięki której dopłynie do
brzegu prawdziwego życia, gdzie śmierć nie ma żadnej władzy.
Pewnego dnia wszyscy ludzie znikną z powierzchni tej ziemi, by
przejść do pełni życia. To jest nasze PRZEZNACZENIE”.
Obecne wydanie jednotomowe – 356 stron, oprawa twarda.

Obrzęd błogosławienia i nałożenia szkaplerza
Od czasu zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów nowego Obrzędu błogosławienia
i nałożenia Szkaplerza MB z Góry Karmel (w 1996 r.), każdy kapłan i diakon Kościoła katolickiego ma prawo poświęcić i nałożyć Szkaplerz MB z Góry Karmel według tegoż zatwierdzonego
Obrzędu.
Na nowo opracowany w 2011 r. i wydany przez Karmelitów
Bosych z Krakowa, „Obrzęd błogosławienia Szkaplerza” zawiera:
rys historyczny Szkaplerza karmelitańskiego, jego znaczenie duchowe, obietnice i zobowiązania, normy ogólne dla Bractw oraz
uroczysty obrzęd przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej, włączenia
do Rodziny i Bractwa szkaplerznego, a także wzory doku60

mentów koniecznych do erygowania Bractwa Szkaplerznego
w parafii.
Obrzęd taki z całą pewnością będzie przydatny w duszpasterstwie maryjnym, a szczególnie w formacji Bractw, Wspólnot lub
Grup Szkaplerznych w parafii.
Ze względu na niewielki nakład obecnego wydania, Obrzęd
jest do nabycia w Wydawnictwie Karmelitów Bosych, 31-222
Kraków, ul. Z. Glogera 5, tel. (12) 416 85 00, fax: (12) 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl.
Dział Sprzedaży czynny jest od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 16.00. Dyrektor: o. Andrzej Gbur OCD email: dyrektor@wkb.krakow.pl Marketing: Edyta Szczupak email: dystrybucja@wkb.krakow.pl

Skarb karmelitański
Na koniec pragnę poinformować wszystkich, że zapowiadany
dwa lata temu Skarb karmelitański (czyli
traktat o Szkaplerzu św. i Bractwie NMP
z Góry Karmel) ujrzał światło dzienne. Po
ponad trzystu latach, dzięki mrówczej pracy p. Lucyny Starczewskiej (UJ Kraków)
oraz o. Szczepana Praśkiewicza OCD,
Wydawnictwo Flos Carmeli w Poznaniu
przekazuje do naszych rąk edycję Skarbu
karmelitańskiego (z 1653 roku), jako drugi tom serii Maryjna Tradycja Karmelu.
Skarb jest jednym z podstawowych źródeł
poznania historii, tradycji i duchowości
Bractw Szkaplerznych w Polsce; jest źródłem poznania piękna języka staropolskiego, a zarazem pomocą
i punktem odniesienia dla formacji brackiej oraz urabiania zdrowego ducha pobożności szkaplerznej.
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Koronka cnót Bogarodzicy
Koronka napisana w języku łacińskim (XVII w.), została przełożona na język polski przez Panią dr hab. Elwirę Buszewicz z katedry Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki UJ
w Krakowie. Koronka cnót, jako jedna z form karmelitańskiej pobożności maryjnej, powstała prawdopodobnie na przełomie XVI/
XVII wieku. Koronka, przeznaczona jest dla
Karmelitów, współbraci w Zakonie oraz wszystkich wiernych, którzy przez jej odprawienie, pragną przyozdobić swe dusze, mieć ustawicznie
przed sobą życie Maryi jako wzór cnoty
i chcą brać stąd przykład życia. W Koronce
tej ukazującej życie Maryi, zostały wyobrażone wzory prawości pokazujące, co powinni oni poprawić, czego unikać, a czego
przestrzegać. Maryja bowiem tak postępowała, że życie Jej samej stało się nauką dla
wszystkich. Ktokolwiek pragnie uzyskać od Niej nagrodę, niech naśladuje Jej przykład (por. Epilog). Znajdziemy w niej wiele ukrytych
cytatów z popularnego w XVII wieku dzieła o. Arnolda Bostiusza
OCarm, O Patronacie NMP nad Zakonem karmelitańskim5.

Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej
Godzinki szkaplerzne są dziś mało znane. Śpiewają je nieliczne
Bractwa i wspólnoty karmelitańskie. Nowa wersja Godzinek ukazała się najpierw w Śpiewniku szkaplerznym (Matko Szkaplerzna
– oto dzieci Twoje, Poznań Flos Carmeli, 2010, s. 179-194), a obecne
wydanie Godzinek (jako samodzielnej broszurki) jest wersją uzupełnioną dla drugiego już wydania Śpiewnika szkaplerznego.

5
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Arnold Bostiusz OCarm, Księga o Opiece i Patronacie Błogosławionej Maryi
Panny nad poświęconym Jej Zakonem karmelitańskim, Flos Carmeli - Poznań
2010 (Tom I, Księga I - II).

Koronka szkaplerzna
do Najświętszej Maryi Panny
Aż do wieku XX. zwyczajnym obowiązkiem Bractwa Szkaplerznego była codzienna modlitwa ustna i myślna. We wszystkich regularnych (erygowanych) Bractwach
Szkaplerznych zachowywano zawsze pewne praktyki religijne związane ze wstąpieniem: ustawiczne noszenie Szkaplerza św.,
wpisanie się do Księgi Bractwa, zachowywanie czystości według stanu, codzienne
odmawianie małego oficjum o Najświętszej
Maryi Pannie (officium parvum) albo Koronki szkaplerznej.
Odmawianie Koronki szkaplerznej było tak silnym zwyczajem
w Bractwach XIX wieku, że członkowie Bractw Szkaplerznych
Wielkopolski i Galicji prosili św. Rafała Kalinowskiego OCD, by
podjął starania o kanoniczne jej zatwierdzenie.
Finalizując rozpoczęte przez św. Rafała Kalinowskiego dzieło
poszukiwania tekstu, genezy oraz sposobu odmawiania Koronki
szkaplerznej, publikujemy niniejsze opracowanie dla dobra tych
Braci i Sióstr Bractw Szkaplerznych, którzy nadal kontynuują długowiekową tradycję bracką. W opracowaniu wykorzystano dawne i współczesne publikacje. Zamieszczono dwie wersje Koronki
używanej przez Bractwa Karmelitów Dawnej Obserwy z Pilzna
i Karmelitów Bosych w Libiążu.
WYMIENIONE POZYCJE SĄ DOSTĘPNE
w Wydawnictwie Flos Carmeli w Poznaniu,
w INTERNETOWYM SKLEPIKU
KSIĘGARNI KARMELITANA NA STRONIE:
www.ksiegarnia.karmelczerna.pl
w dziale: Szkaplerz, Rodzina Szkaplerzna
oraz w sekretariacie Rodziny Szkaplerznej w Czernej.
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MODLITWA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ

według słów aktu zawierzenia bł. Jana Pawła II, które zmieniły świat.
Odmawiajmy jak najczęściej słowa tej modlitwy a przynajmniej raz w tygodniu.
Powstała ona w oparciu o słowa, jakie Jan Paweł u skierował do Maryi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1984 r. Wypowiedziany wówczas na placu
św. Piotra w Rzymie akt poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi
stanowił wypełnienie prośby Matki Bożej Fatimskiej, która domagała się, by tego
poświęcenia dokonał Ojciec Święty w jedności z wszystkimi biskupami świata.

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!» Błogosławiona jesteś,
Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.
Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się
z wolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę
przygotowującą nas do setnej rocznicy Twych fatimskich objawień,
zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie: «Pod Twoją
obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»
Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin,
Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia
i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy
dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy
pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.
Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje
na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko
Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej
się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani
do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy
wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam,
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